
Ata DOCENTES.LAF 1504258         SEI 23278.004873/2020-99 / pg. 1

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. São Cristóvão - Bairro Novo Horizonte - CEP 42700-000 - Lauro de Freitas - BA - www.portal.ifba.edu.br

ATA

 

Ata da Reunião da Comissão de Elaboração do Regulamento de Uso dos Laboratórios
de Informática

Aos doze dias do mês de junho, do ano dois mil e vinte, às 10h10min, reuniram-se na sala de
videoconferência os membros da Comissão de Elaboração do Regulamento de Uso dos Laboratórios de
Informática do Campus Lauro de Freitas: professor Cléo Roger de Lima Heck, professora Giulia de
Oliveira Pinheiro, professor Luiz Claúdio Machado dos Santos, professor Marco Antônio Tavares Góes.
Os ausentes não justificaram. 
A reunião iniciou-se às 10h15min. O Presidente da Comissão, Professor Luiz Cláudio informou que o
corpo docente do curso de Tecnologia em Jogos Digitais havia elaborado uma minuta do regulamento e
manual de uso dos Laboratórios de informática e sugeriu compartilharmos esse documento através de um
editor de texto online, permitindo assim a colaboração de todos os membros da comissão, nos ajustes do
documento. E na próxima reunião finalizaríamos os trabalhos. Todos os presentes concordaram. 
Nada mais havendo a tratar, ás10h40min deu-se por encerrada a reunião. Foi lavrada por mim, Giulia de
Oliveira Pinheiro, a presente ata, assinada eletronicamente por todos os presentes acima nomeados e
referenciados.
Lauro de Freitas, 12 de junho de 2020. 

 

Documento assinado eletronicamente por GIULIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, Professor
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em 12/06/2020, às
13:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em
12/06/2020, às 20:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CLEO ROGER DE LIMA HECK, Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em 15/06/2020, às
13:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1504258 e o código CRC FB85C411.

23278.004873/2020-99 1504258v2

Criado por giuliapinheiro, versão 2 por giuliapinheiro em 12/06/2020 13:54:02.
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           Ata da Reunião da Comissão de Elaboração do Regulamento de Uso dos Laboratórios de
Informática

Aos vinte e seis dias do mês de junho, do ano dois mil e vinte, às 10h10min, reuniram-se na sala
de videoconferência os membros da Comissão de Elaboração do Regulamento de Uso dos
Laboratórios de Informática do Campus Lauro de Freitas: professora Giulia de Oliveira Pinheiro,
professor Luiz Cláudio Machado dos Santos, professor Marco Antônio Tavares Góes e o
Técnico Administrativo Sergio Luís Florêncio Lemos.

O Presidente da comissão, Professor Luiz Machado iniciou uma leitura dinâmica do documento
e os membros presentes da comissão foram apontando possíveis modificações. O TAE Sérgio
Lemos aponta a necessidade de especificar a divisão do laboratório seis, devido ao mesmo está
particionado por uma estrutura. E paramos por um momento para ele alterar o documento
inserindo essas modificações. Professor Cléo pergunta se há um acordo para que o público
externo tenha acesso a um desses laboratórios. E o Professor Marco Antônio explica que a
palavra curso já compreende Ensino, Pesquisa e Extensão, ou seja, todos os programas. Sendo
assim, os programas de Extensão já atendem à comunidade. Ele também alerta que devemos
colocar que os projetos precisam estar vinculados aos programas de Ensino, Pesquisa e/ou
Extensão. O Professor Cléo chama atenção para o item usuário dos laboratórios. Devemos
decidir se o estudante poderá acessar os laboratórios sozinho, ficou acordado que os
estudantes devem acessar sempre acompanhados de um responsável. No esquema de horários
de funcionamento alteramos que o uso pela manhã é exclusivo para aulas. Retiramos a questão
de haver a possibilidade de o estudante usar individualmente o laboratório, presente novamente
em outro item do documento, mesmo com a prévia aprovação de um docente, TAE e/ou
Coordenação do Curso. Alguns itens foram alterados para deixar claro o procedimento de
retirada da chave e de preenchimento da ficha de controle de acesso e uso do laboratório. No
item 5 o Professor Luiz também sugere a inserção de um parágrafo único sobre a necessidade
de uma vistoria da integralidade de todos os equipamentos do laboratório antes e após o uso. 

O Professor Cléo questiona a quais setores devemos informar alguma irregularidade no
laboratório. O Técnico Sérgio e o Professor Luiz respondem que isso deve ser informado de
imediato, via processo SEI para a direção Administrativa com cópia para a Coordenação do
Curso. O Professor Luiz então sugere que parássemos no item 7 do regulamento e durante a
próxima semana acrescentássemos alguns itens e formulários de maneira colaborativa no
documento compartilhado entre os membros da comissão e na próxima reunião do dia
03/07/2020, finalizamos o documento. 

Nada mais havendo a tratar, às 12h deu-se por encerrada a reunião. Foi lavrada por mim, Giulia
de Oliveira Pinheiro, a presente ata, assinada eletronicamente por todos os presentes acima
nomeados e referenciados.
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Lauro de Freitas, 26 de junho de 2020. 

Documento assinado eletronicamente por GIULIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, Professor
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em 26/06/2020, às
12:34, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CLEO ROGER DE LIMA HECK, Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em 26/06/2020, às
12:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em
26/06/2020, às 16:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1516509 e o código CRC EB8AA49C.

23278.004873/2020-99 1516509v2

Criado por giuliapinheiro, versão 2 por giuliapinheiro em 26/06/2020 12:33:21.
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           Ata da Reunião da Comissão de Elaboração do Regulamento de Uso dos Laboratórios de
Informática

Aos Três dias do mês de julho, do ano dois mil e vinte, às 10h10min, reuniram-se na sala de
videoconferência os membros da Comissão de Elaboração do Regulamento de Uso dos
Laboratórios de Informática do Campus Lauro de Freitas: professora Giulia de Oliveira Pinheiro,
professor Luiz Cláudio Machado dos Santos, professor Marco Antônio Tavares Góes e o
Professor Cléo Roger que precisou se ausentar por alguns miniutos para uma entrevista.

O Presidente da comissão, Professor Luiz Machado iniciou uma leitura dinâmica do documento
e os membros presentes da comissão foram apontando possíveis modificações. Após isso, a
comissão retornou para o ponto da última reunião.

Após os ajustes do documento e anexo dos documentos necessários, nada mais havendo a
tratar, às 11h e 30min deu-se por encerrada a reunião. Com isso, a comissão encerra os seus
trabalhos e em anexo encaminha o documento para a direção do campus realizar a publicação.
Foi lavrada por mim, Luiz Cláudio Machado, a presente ata, assinada eletronicamente por todos
os presentes acima nomeados e referenciados.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em
05/07/2020, às 19:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CLEO ROGER DE LIMA HECK, Professor do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em 06/07/2020, às
07:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GIULIA DE OLIVEIRA PINHEIRO, Professor
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em 06/07/2020, às
09:04, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO TAVARES GOES,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Campus Lauro de Freitas, em
06/07/2020, às 19:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1520730 e o código CRC 751D2113.
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DESPACHO Nº 18/2020/CJD.LAF

Prezada Professora Perpétua,

Prezado professor Daniel.

Informo que encerramos o trabalho, referente à portaria de número 40 (comissão de
elaboração da normatização de uso dos laboratórios de informática).

Solicito, por gentileza, conforme e-mail enviado, que atualizem a portaria dos membros
e criem uma portaria formalizando este documento, divulguem nas redes, site e email.

Respeitosamente,

Luiz Machado

Presidente da Comissão.

Em 06 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 06/07/2020, às 09:20, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1521093 e o código CRC ECDF1E33.

23278.004873/2020-99 1521093v5

Criado por luizcms, versão 5 por luizcms em 06/07/2020 10:20:07.
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Unidade Escola 

 

Razão Social Instituto Federal de Educação, Ciência e      
Tecnologia da Bahia - Campus Lauro de Freitas 

Nome de Fantasia Instituto Federal de Educação, Ciência e      
Tecnologia da Bahia - Campus Lauro de Freitas 

Esfera Administrativa Federal 

Endereço Rua São Cristóvão, s/nº , Itinga. 

Cidade/UF/CEP Lauro de Freitas/BA/42739-005 

Telefone/Fax (71) 3221-0328 

E-mail de contato  

Site da unidade https://portal.ifba.edu.br/lauro-de-freitas 
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1. Apresentação 
 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus de Lauro de              
Freitas, dispõe de 6 (seis) Laboratórios de Informática para uso de todos os cursos              
oferecidos na instituição, nas diversas forma de ensino: integrado, concomitante,          
subsequente e superior nas modalidades EAD e Presencial, e deste modo, todos(as)            
os(as) alunos(as) fazem uso desses ambientes. Dentre eles, 5 (cinco) laboratórios são            
dedicados ao Curso superior de Tecnologia em Jogos Digitais, contendo equipamentos           
e/ou softwares específicos para demonstrações, simulações e práticas nas áreas          
relacionadas ao curso. Com a finalidade de sistematizar as normas de conduta para a              
utilização dos laboratórios, bem como de manter os equipamentos em perfeito estado            
de uso, fez-se necessário a confecção deste Regulamento. Neste documento, estão           
contidas as informações e orientações de uso e lista completa dos equipamentos. 
 
Os laboratórios são dotados com projetores de multimídia e/ou televisão de 60” e um              
computador exclusivo para o uso do professor, além de ar condicionado, possuindo            
todas as máquinas conexão à Internet de alta velocidade. Os laboratórios são divididos             
e localizados da seguinte forma: 
 

● Laboratório 1 - 08 computadores Dell - Optiplex 7040, Core I5, 8GB, HD 500 GB; 
● Laboratório 2 - 12 computadores Dell - Optiplex 7040, Core I5, 8GB, HD 500 GB; 
● Laboratório 3 - 25 computadores Positivo - C610, Core I5, 8GB, HD 1 TB; 
● Laboratório 4 - 25 computadores Positivo - C610, Core I5, 8GB, HD 1 TB; 
● Laboratório 5 - produção - 20 computadores Dell - Optiplex 7040, Core I5, 8GB,              

HD 500 GB; 
● Laboratório 6 - laboratório de uso geral - 10 computadores Login. 

 
2. Dos objetivos 
 
2.1 Os Laboratórios de Informática do IFBA, campus de Lauro de Freitas, foram             
projetados para atender as necessidades de todos os cursos, programa e projetos,            
vinculados ao ensino, pesquisa e/ou extensão, ofertados no campus. 
 
3. Usuários 
 
3.1 São considerados usuários dos laboratórios de informática o corpo docente,           
discente e técnico-administrativo. 
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4. Funcionamento 
 
4.1 O uso dos laboratórios pelo estudante deverá ser autorizado por um professor,             
técnico administrativo ou Coordenação do Curso e ter o acompanhamento de um            
servidor, monitor ou estagiário responsável ou o Servidor deverá preencher a           
solicitação, autorizando o discente/bolsista/pesquisador e se responsabilizando pelo        
laboratório no horário e dia reservado. O uso dos laboratórios para pesquisa e             
elaboração de trabalhos obedecerá ao seguinte esquema de horários: 
 

Dias da 
Semana 

Turnos de Funcionamento 

Manhã Tarde Noite 

Segunda-feira Exclusivo para Aulas 13h às 18h 18h20 às 22h 

Terça-feira Exclusivo para Aulas 13h às 18h 18h20 às 22h 

Quarta-feira Exclusivo para Aulas 13h às 18h 18h20 às 22h 

Quinta-feira Exclusivo para Aulas 13 às 18h 18h20 às 22h 

Sexta-feira Exclusivo para Aulas 13h às 18h 18h20 às 22h 

Fins de 
semana e 
feriados 

Com autorização do 
Coordenador(a) e 

anuência e/ou 
acompanhamento 

do professor 

Com autorização do 
Coordenador(a) e 

anuência e/ou 
acompanhamento 

do professor 

Com autorização do 
Coordenador(a) e 

anuência e/ou 
acompanhamento do 

professor 
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5. Procedimentos para uso dos laboratórios 
 
5.1 Para a utilização dos laboratórios de informática, o usuário deverá observar a             
Política de Segurança da Informação do IFBA. 
 
5.2 Os laboratórios de informática poderão ser utilizados por todos os usuários            
mediante observação das regras constantes neste documento, para que se mantenha           
a integridade dos equipamentos de informática bem como a organização e limpeza do             
local. 
 
5.3 Para a utilização nas aulas, o professor deve solicitar a chave do laboratório no               
protocolo, ficando responsável por fechá-lo ao término de suas atividades, realizando a            
vistoria dos computadores e periféricos, o preenchimento da ficha de controle e a             
entrega da chave no protocolo. 
 
5.4 Identificando ausência de periférico, extravio de equipamento, mau funcionamento          
de algum equipamento ou sinistro de qualquer natureza no laboratório, faz necessário o             
registro imediato na ficha de controle e a informação via processo no Sistema             
Eletrônico de Informação (SEI) e envio imediato à Diretoria Administrativa com cópia à             
Coordenação de Curso.  
 
5.5 Para utilizar o laboratório o usuário deve ter uma conta, à qual se constitui de sua                 
matrícula (única para cada indivíduo) e uma senha. Esta deverá ser informada no ato              
de inicialização do sistema. Para a segurança do usuário e da instituição, tudo o que for                
efetuado ou acessado a partir do momento de sua entrada na rede será monitorado,              
independentemente da natureza do conteúdo. 
 
6. Da ficha de controle de acesso e uso 
 
6.1 No Livro de Registros deverão ser anotadas as seguinte ocorrências: 

a) Horário de entrada e saída; 
b) Motivo da entrada; 
c) Alguma irregularidade verificada quanto ao funcionamento de quaisquer        

equipamentos ou partes pertencentes ao laboratório; 
d) Falta ou extravio de quaisquer equipamentos ou parte pertencentes aos          

laboratórios; 
e) Sugestões que venham a contribuir para o bom funcionamento do laboratório. 
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7. Recomendações Gerais 
 
7.1 Constituem deveres dos usuários: 
 
I - zelar pela conservação e limpeza do laboratório; 
II - respeitar os horários reservados para aula; 
III - manter o silêncio e o bom ambiente de estudo; 
IV - responsabilizar-se pela guarda e uso de seu login e senha, jamais transferindo-os a               
terceiros; 
V - responsabilizar-se pelos seus objetos pessoais; 
VI - utilizar fones de ouvido para a execução de conteúdos com áudio, quando              
autorizado pelo servidor; 
VII - após o uso do laboratório, desligar computadores e monitores, colocando cadeiras             
nos seus respectivos lugares; 
VIII - desligar o ar condicionado ao término da aula ou atividade; 
IX - desligar o disjuntor referente à alimentação dos computadores ao término da aula; 
X - manter seus arquivos salvos em outros meios diversos do hardware da máquina,              
uma vez que nos computadores do laboratório não são feitos procedimentos de            
backup. 
 
7.2 A área de compartilhamento de arquivos temporários (capataz), não deve ser            
utilizada para guarda de arquivos pessoais, e está sujeita a auditoria para verificação             
de seu conteúdo. A Coordenadoria de Tecnologia de Informação reserva para si o             
direito de apagar qualquer arquivo sem prévio aviso ao usuário, estando isenta de             
responsabilidade pela perda do conteúdo apagado. O espaço será limpo todo semestre            
ou quando atingir o seu limite de disco. 
 
7.3 Devem ser utilizados dispositivos de armazenamento para gravar arquivos de maior            
importância. Não é de responsabilidade do laboratório a segurança de dados dos            
usuários. 
 
7.4 Em caso de problemas técnicos com equipamentos que não estiverem funcionando            
corretamente, comunicar ao servidor e/ou Coordenação para que este solicite a           
manutenção através do sistema de chamados. 
 
8. Restrições 
 
8.1 Constituem proibições aos usuários: 
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I - consumir qualquer tipo de alimento ou bebidas nos laboratórios; 
II - fazer uso de cigarros e seus assemelhados nos laboratórios; 
III - remover equipamentos do laboratório sem prévia autorização do responsável pela            
carga do patrimônio e do Setor de Patrimônio da Instituição; 
IV - trocar ou retirar computadores do seu local na bancada para outra bancada; 
V - fornecer seu usuário ou senha a terceiros; 
VI - emprestar ou fazer uso do login ou senha de outros usuários; 
VII - sentar-se sobre as bancadas, bem como colocar os pés sobre as mesmas ou               
sobre as cadeiras; 
VIII - desenvolver ou disseminar vírus, malware ou qualquer programa malicioso nos            
equipamentos dos laboratórios de informática; 
IX - alterar qualquer configuração dos computadores; 
X - instalar qualquer programa/software, seja para uso em atividade, avaliação, para            
finalidade pessoal ou comercial. 
XI - acessar sites da Internet considerados ofensivos à moral ou à ética, de natureza               
racista, discriminatória ou pornográfica, salvo quando estritamente vinculado a uma          
atividade acadêmica, hipótese na qual deverá existir a autorização expressa do           
docente responsável e a supervisão pela próprio ou pessoa por ele indicada. 
 
8.2 É expressamente proibido aos usuários efetuar a abertura ou tentativa de conserto             
dos computadores pertencentes aos laboratórios de informática, ou retirar qualquer de           
seus componentes e acessórios (mouse, teclado, memória, etc.), independente de          
qualquer justificativa ou motivo, estando os transgressores sujeitos às penalidades          
administrativas, cíveis e penais cabíveis. 
 
8.3 A necessidade do uso de outros programas não instalados nos equipamentos deve             
ser comunicada ao servidor e/ou Coordenação do Curso com antecedência ao uso, a             
fim de que o mesmo, se achar pertinente, solicite a instalação ao setor responsável; 
 
9. Responsabilidade 
 
9.1 Durante a utilização do equipamento, a responsabilidade sobre o hardware e/o            
software instalados é do usuário. Os danos causados aos equipamentos e/ou as            
configurações alteradas serão submetidas à análise e, nos casos em que se concluir             
que a causa do problema decorre de ação culposa ou dolosa do usuário, serão              
adotadas as medidas acadêmicas, disciplinares e jurídicas para a sua          
responsabilização. 
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10. Sanções 
 
10.1 Os usuários que praticarem qualquer ação prevista no caput ou outra que resulte              
em danos aos Laboratórios de Informática estarão sujeitos às seguintes sanções,           
isolada ou cumulativamente: 
 
a) Suspensão temporária do direito de uso dos Laboratórios de Informática; 
b) Reposição dos equipamentos danificados e/ou retirados; 
c) Sanções disciplinares previstas na legislação pertinente e nas normas institucionais           
aplicáveis ao caso. 
 
10.2 Cabe à Direção Geral, após a adoção dos procedimentos necessários, deliberar            
sobre a sanção mais adequada a cada tipo de infração. 
 
10.3 Caso o usuário tenha dúvida a respeito da permissão de realizar alguma atividade,              
deve consultar o técnico do laboratório ou setores responsáveis pela liberação. A falta             
de informação não justificará a má utilização dos equipamentos, nem isentará o usuário             
da responsabilidade sobre a sua conduta. 
 
11. Das Disposições Finais 
 

11.1 O controle sobre os acessos a conteúdos (equipamento e internet) é de             
responsabilidade do Instituto Federal  da Bahia, por ela fornecidos. 
 
11.2 Qualquer acesso indevido, pelos seus usuários, o Instituto poderá realizar o            
bloqueio de seu acesso, com a finalidade de evitar abusos, na medida em que estes               
podem vir a causar prejuízos.  
 
11.3 Quaisquer violações das normas ora estabelecidas serão consideradas falta          
disciplinar, sendo o objetivo de apuração e solução mediante a aplicação dos            
ordenamentos institucionais. 
 
11.4 Casos omissos na aplicação destas normas serão resolvidos pela Direção Geral. 
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ANEXO I 

Formulário de Anomalias encontradas no laboratório de informática 

 

Nome/Siape: Disciplina/Treinamento: 

 

Data e Horário: 

 

 

Equipamento/Tombamento Descrição do Problema 
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ANEXO II 

Sugestão para Uso Protocolo 

Ficha de Controle de Acesso de Uso do laboratório de informática 

 
 

Data Entrada Motivo Saída 
Irregularidade 
verificada no 
laboratório 

Falta ou 
Extravio de 

equipamento 
Sugestões  
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ANEXO III 

Autorização de Uso do laboratório de informática 

 

Eu, ____________________________________________, nº de matrícula     

___________, Cargo/Função ____________________________SOLICITO a    

autorização para a utilização do(s) laboratório(s) _________ para o curso          

__________________________ para a realização da(s) seguinte(s) atividade(s):       

__________________________________________________________________, na(s)  

seguinte(s) data(s) e horário(s): ____________________________________________     

Informo que o(a) aluno(a)/bolsista/pesquisador    

_____________________________________, MATRÍCULA/RG/CPF  

__________________ me representará nos horários e dias acima informados e eu me            

responsabilizo pelos equipamentos de acordo com as normas de uso dos           

laboratórios.  

_______________________________________________ 

Assinatura e matrícula do Servidor 

_______________________________________________ 

Assinatura e matrícula do Servidor  

(Coordenação ou setor responsável) 
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