
1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

3.1. Espaço Físico Existente
O IFPB Campus Monteiro conta com uma infraestrutura que inclui salas de

aula, laboratórios, ginásio de esportes e demais dependências administrativas. A

tabela a seguir destaca as instalações físicas disponíveis para o CS em TCE.

Tabela 2 - Instalações Físicas Disponíveis para o CS em TCE(2017)

Instalações Físicas
Quant. Área (m²)

Salas de aula 7 448
Laboratórios de Informática 1 64
Laboratórios Específicos 3 224
Auditórios/Anfiteatros 1 64
Salas de Professores 1 38
Coordenação do Curso (com Sala de Reuniões) 1 32
Áreas de Apoio Acadêmico 1 30
Áreas Administrativas 1 1553
Banheiros 8 300
Conjunto Poliesportivo 1 1447
Biblioteca 1 639

3.1.1. Segurança dos Espaços Físicos
O IFPB Campus Monteiro conta com excelentes condições de segurança,

com pessoal e equipamentos qualificados. São oito funcionários que trabalham em

turnos alternados, sendo dois funcionários a cada 12 (doze) horas, garantindo a

segurança em todo o período (24 horas). O campus dispõe ainda de guarita de

segurança, com área de aproximadamente 11,00m² (onze metros quadrados),

grades e câmeras de segurança. Todos os blocos contêm extintores e hidrantes de

acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3.1.2. Recursos Audiovisuais e Multimídia
Os equipamentos audiovisuais e multimídias existentes no IFPB Campus

Monteiro estão relacionados na tabela abaixo, sendo todos disponíveis para uso dos

professores e alunos. Esta listagem não considera os equipamentos presentes em

cada laboratório, cujo uso é restrito dentro do mesmo.



Tabela 3 - Equipamentos Multimídias Disponíveis para o CS em TCE (2017)

Tipo de Equipamento Quantidade
Televisor 2

Retroprojetor / Projetor multimídia / Projetor de slides 10

Lousa digital 1
Filmadora 2
Aparelho de som 1
Impressora 3

3.1.3. Manutenção e conservação das instalações físicas
Os ambientes acadêmicos e administrativos possuem uma boa ventilação,

climatização, acústica e iluminação, em condições de salubridade. Aspectos

relacionados à higiene, limpeza, conservação e aparência são merecedores de

intervenção constante como forma de assegurar a toda a comunidade acadêmica as

melhores condições de conforto físico e ambiental para o adequado desempenho de

suas atividades.

O IFPB Campus Monteiro mantém ainda uma equipe para cuidar da

manutenção predial, como recuperação de defeitos no piso, teto, paredes, pintura,

instalações hidráulicas e elétricas, além de pessoal que realiza a conservação e

manutenção das áreas externas, como jardins e estacionamento.

3.1.4. Aquisição e Manutenção de Equipamentos Utilizados pelo Curso
Simultaneamente ao serviço de manutenção das instalações físicas gerais, o

IFPB Campus Monteiro conta com uma equipe para a manutenção e conservação

dos equipamentos de informática, materiais de construção, topografia, desenho e

demais equipamentos utilizados em salas de aula e laboratórios, através dos

serviços prestados pela Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI).

Periodicamente (ou por solicitação da coordenação do curso, ou de seus

professores), os laboratórios do curso são visitados pela equipe de Tecnologia da

Informação - TI, e pelos respectivos professores responsáveis por cada laboratório

do campus para realização de serviços de instalação, manutenção e configuração

desses recursos.



3.2. Biblioteca

4.2.1 Apresentação

A biblioteca do IFPB Campus Monteiro iniciou suas atividades em setembro

de 2010, com a admissão da Bibliotecária. Sua infraestrutura física e de serviços

têm como objetivo apoiar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão,

catalogando e disseminando o conhecimento necessário ao seu pleno

desenvolvimento.

A biblioteca tem como missão promover o acesso, a recuperação e a

transferência de informações à comunidade acadêmica, visando contribuir para sua

formação profissional e humanística, colaborando para o aperfeiçoamento científico,

tecnológico e cultural de seus usuários.

4.2.2 Espaço Físico
A biblioteca conta com um acervo de 7415 exemplares, com 1248 títulos,

aproximadamente.

Tabela 4 - Infraestrutura da Biblioteca do IFPB Campus Monteiro

INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade

Disponibilização do acervo 7.549 exemplares 88,44m² 06

LEITURA
Estudo individual 04 cabines 32

Estudo em grupo
18 mesas

01 mesa ret. Grde.
72
08

Administração e processamento técnico
do acervo 04 12

Recepção e atendimento ao usuário 03comput. 03

OUTRAS (ESPECIFICAR)
Acesso à internet ( biblioteca virtual) 960 16comput.

Acesso à base de dados 65 4 bases

Consulta ao acervo
Empréstimo domiciliar

414
2.080



4.2.3 Instalações para o Acervo

O mobiliário é composto por 20 (vinte) mesas redondas, 60 (sessenta)

cadeiras, 01 (uma) mesa reta grande, 04 (quatro) armários altos, 02 (dois) armários

altos de pasta suspensa, 04 (quatro) armários baixo para suspensa, 03 (três)

impressoras, 01 (um) gelágua, 01 (um) bebedouro coletivo, 50 (cinquenta) estantes

dupla face, 06 (seis) estantes simples e 04 (quatro) estantes expositoras para

periódicos.

Existe também 28 (vinte e oito) computadores, distribuídos da seguinte

forma:

● Um equipamento disponibilizado para trabalhos administrativos;

● Quatro para o setor de processos técnicos;

● Três no setor de atendimento;

● Um na sala de periódicos;

● Dezesseis na biblioteca virtual;

● Quatro no salão para pesquisa do acervo bibliográfico.

No mais tocante a equipamentos, existem ainda 04 (quatro) fichários, 02

(dois) desumidificadores de ar, 08 (oito) escaninhos contendo 74 portas, para

guarda volumes de alunos, 01 (uma) antena de segurança, 01 (uma) catraca

biométrica, 04 (quatro) carrinhos para livros, 04 (quatro) estações de pesquisas

individuais com trinta e dois assentos, além de dois armários multimeios, uma

mesas oval com 10 (dez) assentos, 04 (quatro) Tottens pirulitos (extensão de

energia para facilitar o uso de computadores, aos usuários), 09 (nove) aparelhos de

ar condicionados, uma  geladeira e um fogão.

Trata-se de uma Biblioteca, onde se pode constatar a existência de setores

como: recepção, guarda-volumes, atendimento ao usuário, sala de leitura, biblioteca

virtual, sala de periódicos, processos técnicos e administração, além de sala de

espera.

A Biblioteca está organizada em ordem numérica alfabética de acordo com a

Classificação Decimal Universal - CDU, juntamente com a Tabela de Cutter (que

determina o número do autor) formando assim o número de Chamada da obra, para

localização nas Estantes. Uma seção de obras de referências, que não podem ser

emprestadas, apenas para consultas em salas de aulas e na própria Biblioteca.

Existe ainda a reserva técnica do acervo que por ser ainda uma sala pequena não



está separada como uma seção. Está apresentada apenas uma marca no bolso das

obras para facilitar o reconhecimento e colocado então nas estantes no seu devido

lugar.

A Biblioteca está funcionando em instalações definitivas e conta com um

quantitativo de mobiliário e de equipamentos suficiente para atender a demanda de

todos os cursos oferecidos pela Instituição. O acervo da Biblioteca abrange as áreas

do conhecimento, tais como: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas,

Engenharia/Tecnologia, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas,

Linguísticas, Letras e Arte.

4.2.3.1 Instalações para estudos individuais
Nas instalações da biblioteca, constam 4 cabines de estudos individuais,

além de uma área de acesso digital para pesquisas acadêmicas.

4.2.3.2 Instalações para estudos em grupos
A Biblioteca disponibiliza uma ampla sala de estudos em grupos com

capacidade para 64 (sessenta e quatro) alunos.

4.2.4 Acervo geral
O acervo da Biblioteca abrange diversas áreas do conhecimento, tais como:

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas Engenharia/Tecnologia, Ciências

Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, Linguísticas, Letras e Arte.

ITEM TÍTULOS
VOLUMES

(EXEMPLARES)

Livros 1.248 7.549

Periódicos Nacionais 115 800

Periódicos Estrangeiros - -

CD-ROMs 10 41

Fitas de vídeo - -

DVDs



Outros (especificar) 10 62

A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 21 horas com

intervalo para almoço das 12:00 às 14:00 e jantar das 17:00 às 18:30.

A reserva de livros só é feita na própria biblioteca e o acesso à base de

dados (Portal de Periódicos da Capes) ocorre dentro da instituição ou por meio da

Internet, para alunos que possuam uma conta no email acadêmico do IFPB.

4.2.6 Acervo Específico para o Curso

4.2.6.1 Bibliografia
O Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios dispõe de acervo

específico e atualizado que atende aos programas das disciplinas do curso,

obedecendo aos critérios de classificação e tombamento no patrimônio da IES.

A adequação, atualização e verificação da relevância das bibliografias básica

e complementar são realizadas, periodicamente, em reuniões pedagógicas, de

planejamento e nas reuniões do Colegiado do Curso. Quando necessárias, as

solicitações de livros feitas pelos professores são encaminhadas ao setor

responsável para aquisição.

4.2.6.3 Periódicos
A Biblioteca tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES (Instituição de

fomento à pesquisa), ligada ao Ministério da Educação – MEC, que é um portal

brasileiro de informação científica e tecnológica, embora não disponha de assinatura

de periódicos impressos na área em questão. O referido Portal tem como finalidade

promover a democratização do acesso à informação.

Além da CAPES, existem algumas bases de dados gratuitas, por exemplo,

SCIELO, Domínio Público, SCIFINDER, COMUT e Ebrary. O curso recomenda o

acesso às bases da área de Construção Civil, como, IEEE Xplore Digital Library,

Springer Link, Science DirectElsevier, que também estão acessíveis pela CAPES,

gratuitamente.



4.2.6.4 Base de dados
Quanto à base de dados encontra-se em fase de implantação do novo

software gratuito “KOHA”, que está sendo implementado em todas as Bibliotecas

dos campi do IFPB.

Trata-se de um sistema de gestão de bibliotecas deve permitir promover os

seus conteúdos, conhecer os seus utilizadores e disponibilizar serviços que levem a

biblioteca até aos seus leitores estendendo-a para além do seu espaço físico. O

software Koha é uma solução open-source para gestão integrada de bibliotecas.

4.2.6.5 Jornais e revistas
A Biblioteca conta com um acervo de 52 (cinquenta e dois) exemplares de

revistas, oriundos de doações.

JORNAIS E REVISTAS
TÍTULO Jornal Revista
1. Ministério da Educação – Secretaria de Educação profissional e Tecnológica –
Brasília, Jan/2010

4

2. COPEL INFORMAÇÕES – Edição 297, Janeiro/Fevereiro de 2011 4

3. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 14 Nov./Dez. 2011 3

4. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 15 Jan./Fev. 2011 5

5. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 16 Mar./Abr. 2011 3

6. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano III, N˚. 18 Jul./Ago. 2011 1

7. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano IV, N˚. 19 Set./Out. 2011 5

8. Poli – Saúde, Educação e Trabalho – Ano IV, N˚. 20 Nov./Dez. 2011 8

9. RET-SUS – Trabalho e Educação Profissional em Saúde 1

10. RET-SUS – Material Didático Para a Educação Profissional 1

11. Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica 3

12. Cientec 2

13. Guia da Construção 6

14. Atlas Escolar da Paraíba - 2ª Edição, 2000. 1

15. Novo Atlas Geográfico e Estudantil 1

16. Revista Técnico-científica da Área de Energia – COPEL, Número 15, 2011 3

17. Principia – CEFET/PB 1

TOTAL 52



4.2.7 Serviço de acesso ao acervo

Os serviços de acesso ao acervo são disponibilizados da seguinte forma:

▪ Empréstimo domiciliar de documentos do acervo geral, permitido aos

servidores e alunos do IFPB;

▪ Consulta de periódicos e obras de referências;

Empréstimo especial, reservado a documentos considerados especiais

para esta Biblioteca;

▪ Comutação bibliográfica – COMUT;

▪ Acesso ao Portal de Periódicos CAPES;

▪ Levantamento de informações: trata-se de um levantamento das

informações existentes no acervo local. O usuário, através de formulário

próprio, solicita ao Setor de Coleções Especiais. Um item importante é que

o assunto esteja bem definido e MODELO DE PPC DO IFPB 152 de 175

delimitado para que não haja dúvida na recuperação da informação. Prazo

previsto para o atendimento: 24 horas;

▪ Reserva de livros.

4.2.8Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos

Para apoiar na elaboração de trabalhos acadêmicos, a biblioteca oferece
os seguintes serviços:

● Orientação técnica individual para elaboração e apresentação
de trabalhos acadêmicos, com base nas Normas Técnicas de
Documentação ABNT;

● Elaboração de Ficha Catalográfica em trabalhos acadêmicos
(Catalogação na fonte);

● Uso de computadores e outros equipamentos para a
realização de pesquisas, digitação de trabalhos e impressão de cópias e
acesso ao portal de periódicos da CAPES.

4.2.9 Pessoal técnico-administrativo
A Biblioteca é coordenada por uma Bibliotecária, Graduada em

Biblioteconomia e Especialista na área de Direito Administrativos e Gestão Pública.



NOME/CRB CARGO
Fomarçao

PG G EM EF
Porcina Formiga. dos Santos
Salgado

Bibliotecaria x

Daiana da Silva Amaral Auxiliar de Biblioteca x
Ahyanna de Souza Monteverde Auxiliar de Biblioteca X
Ana Maria da Rocha Auxiliar de Biblioteca X
Legenda:
PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo.

4.2.10 Política de aquisição, expansão e atualização
A expansão e atualização do acervo da biblioteca são feitos por meio de

compra ou doação.

A compra é realizada por meio de licitação, de acordo com os recursos

disponíveis anualmente. Para essa forma de aquisição, são estabelecidas algumas

prioridades. Entre elas, é necessário observar:

Obras da bibliografia básica e complementar das disciplinas dos cursos de

graduação;

▪ Quantitativo satisfatório com relação ao número de livros disponível em

proporcionalidade ao número de alunos (da bibliografia básica deve-se ter um

mínimo de 03 (três) títulos por disciplina; cada título com 01 (um) exemplar

para atender a um máximo de 06 (seis) alunos; e da bibliografia

complementar deve-se ter um mínimo de 05 (cinco) títulos por disciplina, com

01(um) exemplar de cada;

▪ Assinaturas de periódicos conforme indicação dos docentes;

▪ Obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento ou

implantação;

▪ Obras indicadas por coordenadores de cursos, professores e alunos;

▪ Os critérios para seleção de doações consideram, especialmente, se os

materiais doados estão de acordo com as necessidades dos usuários, bem

como seu estado de conservação e o ano de publicação.

3.3. Instalações de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Especiais



Sendo a Educação um direito de todos e um dever do Estado, e levando-se

em consideração a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da

Educação Inclusiva (MEC, 2007), o IFPB através da Resolução CONSUPER nº

240/2015 tem como compromisso “proporcionar o maior número de usuários,

independentemente da idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, o

acesso às atividades, aos serviços, aos sistemas e meios de comunicação e

informação do IFPB, assim como a utilização dos espaços, edificações, mobiliários,

equipamentos e dispositivos, e dos serviços de transporte com mais independência,

autonomia, total ou assistida, e segurança”.

No âmbito do instituto, o NAPNE é o espaço institucional de referência no

desenvolvimento de ações de acesso e permanência de alunos com necessidades

educacionais específicas, estruturado para receber, diagnosticar, acompanhar e

encaminhar para atendimento especializado, quando necessário, as pessoas com

necessidades educacionais específicas que procuram o Instituto, assim como

responsável em promover a cultura da educação para a convivência, aceitação da

diversidade e, principalmente, a quebra de barreiras educacionais, atitudinais e

arquitetônicas na instituição, de forma a promover a inclusão de todos na educação,

respeitando com isto a legislação em vigor.

O Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas

(NAPNE) subsidia o IFPB nas ações e estudos voltados à inclusão de estudantes

com dificuldades na aprendizagem advindas de fatores diversos, a exemplo das

pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação, transtornos globais do

desenvolvimento e síndrome do transtorno do espectro autista, dentre outros casos.

Para o atendimento da Pessoa com Deficiência, o campus conta através do

NAPNE com profissionais especializados como Intérprete de Libras, Revisor de

Texto Braille, Transcritor de Braille, Ledor, Cuidador e de equipe multidisciplinar

como Pedagogos, Psicólogos, Assistentes Sociais, Médico e Enfermeiro.

Equipamentos como máquina de escrever em Braille, reglete e punção, calculadora

de voz, scanner ledor, linha braile, impressora braile, guia de assinatura, livros em

braile, lupa, cadeira de rodas, computadores com software leitor de tela,

proporcionando maior autonomia às pessoas com deficiências.



O campus Monteiro conta com piso tátil, banheiros adaptados, portas

sinalizadas com inscrição em braile, rampas, proporcionando à pessoa com

deficiência condições adequadas a permanência e sucesso escolar.

Em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004 e à Portaria nº 3.284/2003, o IFPB

mantém um plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato

e diferenciado, para utilização dos portadores de necessidades especiais, com

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e

meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua

Brasileira de Sinais (LIBRAS).

O IFPB, em observância à legislação específica, consolida sua política de

atendimento às pessoas com deficiência, assegurando o pleno direito à educação

para todos e realiza ações pedagógicas visando a redução das diferenças e a

eficácia da aprendizagem. Assim, esta Instituição assume o seguinte compromisso

formal em todos os seus Campi:

a. constituir os Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais

(NAPNE), dotando-os de recursos humanos, materiais e financeiros que

viabilizem e deem sustentação ao processo de educação inclusiva;

b. contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das

atividades acadêmicas;

c. adequar a estrutura arquitetônica de equipamentos e de procedimentos que

favoreçam a acessibilidade nos Campi, da seguinte forma:

(I) construção de rampas com inclinação adequada, barras de apoio,

corrimão, piso tátil, elevador, sinalizadores, alargamento de portas

e outros;

(II) aquisição de equipamentos específicos para acessibilidade:

teclado Braille, computador, impressora Braille, máquina de

escrever Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro e outros;

(III) aquisição de material didático especifico para acessibilidade:

textos escritos, provas, exercícios e similares ampliados conforme

a deficiência visual do aluno, livros em áudio e em Braille, software

para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros;



(IV) aquisição e promoção da adaptação de mobiliários e disposição

adequada à acessibilidade;

(V) disponibilização de informações em LIBRAS no site da Instituição;

(VI) disponibilização de panfletos informativos em Braille.

d. promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas

comuns que tenham alunos com necessidades especiais;

e. estabelecer parcerias com as empresas quanto à inserção dos alunos com

deficiência nos estágios curriculares e no mercado de trabalho.

3.4. Laboratórios
O CS em TCE possui laboratórios específicos da área de formação, e alguns

da formação geral, segundo o catálogo nacional dos cursos superiores. São eles os

seguintes:

● Laboratório de Informática

● Laboratório de Física

● Laboratório de Química

● Laboratório de Desenho

● Laboratório de Instalações Prediais

● Laboratório de Técnicas Construtivas (Construção)

● Laboratório de Materiais de Construção e Solos

Na tabela abaixo estão descritas algumas informações sobre os laboratórios que

estão disponíveis para realização de atividades relacionadas ao curso, desde aulas

até desenvolvimento de atividades fora de aula.

Localização Identificação Área
(m²)

Capacidade
(usuários)

Bloco B Lab. de Materiais e
Solos

128 20

Bloco B Lab. de Física 128 20
Lab. de Química 128 20

Bloco C Lab. de Desenho 128 40
Bloco C Lab. de Instalações

Prediais
128 40

Bloco C Lab. de Informática 128 40
Bloco C Lab. de Téc.

Construtivas
(Construção)

80 40



3.4.1. Laboratórios Didáticos Especializados

● Laboratório de Informática

O Laboratório de Informática é equipado com microcomputadores conectados

em rede com acesso à Internet, disponíveis para o uso dos alunos. Além disso, é

disponibilizado microcomputador para uso do professor, datashow, quadro branco,

ar condicionado. Neste laboratório são lecionadas as disciplinas de Informática

Básica, CAD Básico, Desenho Arquitetônico, Especificação e Orçamento de Obras

e eventualmente em horários intermitentes, outras disciplinas que necessitem do

uso de microcomputadores.

● Laboratório de Desenho

O laboratório de Desenho conta com 40 (quarenta) pranchetas no tamanho

80x60mm equipadas com réguas paralelas. Possui kits de instrumental técnico de

desenho composto por: compasso, escalímetro, par de esquadros e transferidor

para cada aluno que ocupa uma prancheta. Conta ainda com quadro branco,

projetor digital e climatização por sistema de ar condicionado.

● Laboratório de Instalações Prediais

Este laboratório está equipado com bancada para atividades práticas,

mostruário de conexões, ferramentas específicas para instalações hidráulicas e

elétricas, painéis para simulação de instalações elétricas e painéis para instalações

hidrosanitárias. Além disso o laboratório ainda conta com ar condicionado, projetor

digital e quadro branco.

● Laboratório de Técnicas Construtivas (Construção)

O laboratório de Técnicas Construtivas ou Laboratório de Construção é o

espaço onde o estudante deverá exercitar na prática algumas técnicas da



construção. O espaço simula um canteiro de obras e deve proporcionar um pouco

da vivência das técnicas construtivas e seus materiais e equipamentos. O

laboratório conta com ferramentas e materiais de construção, como por exemplo:

pá, enxada, colher de pedreiro, nível, trena, escala, carro de mão, EPI´s diversos,

areia, brita, cimento, argila e cal.

● Laboratório de Materiais de Construção e Solos

O laboratório de Materiais de Construção e Solos possui equipamentos para as

principais práticas relacionadas às disciplinas dessa área de abrangência. Possui

peneiras granulométricas, estufas, moldes de corpo de prova, vidraria específica,

termômetros digitais, balanças de precisão, misturadores magnéticos, picnômetro,

kit slumptest, bico de gás, Aparelho de Vicat, vibrador de imersão, entre outros.

Para utilizar os laboratórios, os alunos devem obedecer às regras normativas

de utilização dos mesmos:

● Controle de acesso: Somente técnicos de coordenação de TI, professores ou

alunos indicados pelas coordenações de seus respectivos cursos estão

autorizados a abrirem o laboratório;

● Consumo de alimentos e lixo: É vedado o consumo de gêneros alimentícios

ou o despejo de lixo orgânico nos coletores dos laboratórios;

● Uso de rede elétrica: É vedado o uso de tomadas elétricas destinadas aos

equipamentos deste laboratório;

● Uso da rede ethernet de computadores: É vedado o uso de cabos de rede de

equipamentos dos laboratórios. A conexão de dispositivos pessoais e

computadores portáteis somente devem ser feitos na rede wifi;

● Torrent e sites bloqueados: Alguns sites e serviços de Internet são

bloqueados, como conteúdos ofensivos, ilegais ou pornográficos, redes

sociais, torrents, P2P e magnet links;

● Economia de energia: Sempre devem ser desligados os monitores,

microcomputadores, equipamentos fora de uso e projetores ao término das

atividades;

● Conservação e Limpeza: Não devem ser reposicionados ou desconectadas

as cadeiras, microcomputadores, mouses, teclados, webcams, projetores,



etc. Todos os objetos devem ser colocados nos lugares de origem ao término

das atividades;

● Incidentes, falhar e problemas: A equipe de TI deve ser avisada na

ocorrência de eventuais problemas para que possam resolve prontamente.

Não deve-se tentar resolver sozinho. Apenas os técnicos de TI estão

autorizados a manipular os equipamentos.




