
Infra-estrutura de Informática e formas de acesso às redes de informação 

 

A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE entende que deve 

acompanhar as necessidades de atendimento da área acadêmica e 

administrativa oferecendo espaço físico destinado aos laboratórios. Estes 

devem atender plenamente as necessidades dos cursos qualificando o 

atendimento aos seus professores e alunos. 

As principais políticas para os laboratórios se referem a: 

_ Atender totalmente as necessidades de atividades práticas de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidas na Instituição; 

_ Equipar os laboratórios, de modo a possibilitar sua modernização e efetivo 

funcionamento; 

_ Assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do 

material de consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos 

trabalhos nos laboratórios; 

_ Assegurar condições adequadas de iluminação, ventilação, instalações 

hidráulicas e elétricas e limpeza; 

_ Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, 

adequação e atualização; 

_ Manter mobiliário adequado e suficiente para arquivo, guarda e exposição 

de material de consumo, reagentes, vidrarias e equipamentos em geral; 

_ Estabelecer normas e prover equipamentos de segurança mantendo-o 

sem plenas condições de funcionamento; 

_ Contratar e qualificar pessoal técnico em quantidade suficiente para 

executar as atividades laboratoriais; 

Acesso dos docentes, técnicos e alunos aos equipamentos de 

informática e aos recursos audiovisuais e multimídia 

 



Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, 

e satisfatória dos laboratórios, a FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO 

VICENTE estabeleceu o conjunto de orientações abaixo enunciadas. 

Desnecessário dizer, que para qualquer norma funcionar tem de haver bom 

senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre como de quem as 

aplica. Esperamos, portanto que de ambas as partes exista compreensão e 

ajuda mútua. A manutenção e conservação dos laboratórios é executada 

por funcionários especializados para exercer estas funções. 

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência. Os 

procedimentos de manutenção incluem as atividades de: 

_ Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo 

tempo de uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

_ As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a 

probabilidade da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de 

trabalho; 

_ As reformas necessárias para a implementação de novas atividades; 

As reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade das 

atividades; 

_ Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes; 

_ Reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de 

acidentes de alta ou altíssima probabilidade. 

Setor de Informática 

 

O apoio à comunidade acadêmica, nas suas várias vertentes, é orientado 

pelas prioridades de uma política científica e tecnológica institucional que 

visa vencer o atraso científico, expandir a produção científica, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação no seu âmbito de atuação. 



A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE conta com um setor de 

Informática formado por uma equipe de profissionais especializados. Este 

setor terá por missão coordenar, gerenciar a rede de comunicação de dados 

e desenvolver projetos no campo da Informação e Comunicação em suas 

áreas de atuação e, ainda, articulados com outras áreas. O setor de 

Informática terá dentre suas funções: 

• Gerenciar os serviços disponibilizados pela rede de comunicação de 

dados; 

• Promover e manter um ambiente seguro para os serviços 

computacionais;  

• Gerenciar e desenvolver projetos utilizando recursos da Internet; 

• Orientar e assessorar projetos e a utilização de recursos 

computacionais. 

 

Os equipamentos da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO VICENTE 

passam por manutenção preventiva e corretiva, bem como a expansão e 

atualização sempre que houver necessidade, evitando assim que os 

laboratórios se tornem obsoletos. Faz parte do plano de expansão e 

atualização: 

_ Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e 

reorganizar os itens de consumo e produtos periodicamente; 

_ Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e 

efetuar divulgação através de documentos, palestras e cursos; 

_ Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas 

existentes na unidade; 

_ Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de 

processamento de dados e das redes de comunicação de dados; 

_ Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos 

laboratórios específicos; 



_ Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das 

redes de comunicação de dados; 

_ Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no uso 

dos equipamentos;  

 

 

 

 

 

 

 

12.6.1 Política de Manutenção 

• Manutenção Regular 

• A manutenção dos equipamentos é feita semanalmente por uma 

equipe de funcionários qualificados. E diariamente, antes do início de 

cada turno pelos estagiários dos laboratórios. 

• Manutenção Preventiva 

A manutenção preventiva é realizada semestralmente por uma equipe de 

funcionários para manter o bom funcionamento dos equipamentos e dos 

softwares. Consiste em verificação completa do hardware (desmontagem, 

limpeza, verificação de conexão e estado dos componentes internos e 

externos) e do software (formatação e instalação do sistema operacional e 

aplicativos). 

• Manutenção de Equipamentos Danificados  

Será retirado de uso o equipamento que apresentar um mau 

funcionamento. 



O funcionário que detectou o problema no equipamento registra o fato no 

livro de controle do laboratório. 

O técnico irá verificar todos os problemas no equipamento e tem o prazo de 

dois dias para solucionar os mesmos. Caso o equipamento esteja na 

garantia, será enviado para a assistência técnica. 

A saída dos equipamentos é controlada por um funcionário responsável 

através de um livro que consta o tipo de equipamento, marca, modelo e 

nome do funcionário que retirou. 

Todas as manutenções são registradas por meio de ordens de serviço para 

haver um controle dos serviços executados. 

A solicitação feita através da ordem de serviço é registrada no programa 

Fortec OS, e o encarregado do CPD ou da Manutenção organiza a agenda 

dos funcionários de acordo com a prioridade dos serviços solicitados. Após a 

execução do serviço, o solicitante recebe um e-mail para dar baixa na OS e 

ao mesmo tempo registrar seu grau de satisfação do serviço executado. 

• Controle de Equipamentos 

Os equipamentos são controlados através de planilhas, que auxiliam no 

controle da manutenção preventiva e corretiva. 

 


