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PLANO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS COMPUTADORES
PRESENTES EM LABORATÓRIOS DE ÁREA, E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.

Este documento tem por finalidade formalizar a metodologia empregada para a manutenção,
atualização, e modernização dos computadores presentes nos diferentes laboratórios do CTISM.

1. Software

1.1 Anualmente, durante o período de recesso das atividades acadêmicas, anterior ao 1º semestre
letivo, é realizado o processo de instalação das imagens de disco nos computadores de todos os
laboratórios de informática.

1.1.1 Para os laboratórios de área, a instalação será realizada anualmente se for identificada essa
necessidade nas manutenções de rotina, ou se solicitado pelo responsável ou usuários do
laboratório.

1.2 Em caso de softwares solicitados para instalação nos laboratórios, havendo licença disponível ou
se tratando de freeware, é realizada a instalação para o semestre seguinte, nos laboratórios
específicos em que o software foi solicitado. A instalação será realizada durante o recesso de
atividades acadêmicas, desde que solicitada com antecedência.

1.3 Para casos específicos, presentes em algumas disciplinas, poderá ser solicitada a
disponibilização de máquinas virtuais para que os alunos executem as tarefas propostas.

1.4 Não serão instalados softwares sem licenciamento.

1.5 Em todos os laboratórios de uso geral, serão disponibilizados o sistema operacional windows
(versão licenciada para a máquina) e Linux.

1.6 Os pedidos de instalação de softwares deverão ser explicitamente solicitados pelos professores,
e deverá ser indicado em quais laboratórios e em qual(is) sistema(s) operacional(is) o referido
software deverá ser instalado.

1.7 Sempre que uma nova imagem é gerada, há um período para que os professores possam validar
a configuração e software instalado. Cabe ao solicitante verificar se o software está funcionando
como pretendido para execução de suas atividades acadêmicas.



1.8 A aquisição do software será realizada somente por demanda, devidamente justificado, sempre
dando preferência aos softwares gratuitos. Cabe ao demandante realizar o registro de preço, para os
softwares específicos que deseja empregar. A aquisição dos softwares em registro somente será
realizada se considerada uma prioridade de área, e houver disponibilidade orçamentária.

1.9 Através do sistema de chamados poderão ser realizados pedidos de manutenção em softwares
que apresentem problemas de funcionamento a qualquer tempo.

2. Hardware

2.1 Manutenções pontuais em qualquer hardware de computadores presentes nos laboratórios
poderão ser solicitadas via sistema de chamados na intranet.

2.2 Vistorias mensais são realizadas, com vistas a identificar problemas em hardware.

2.3 Sistemas de monitoramento serão usados para identificar a carga do dispositivo.

2.4 Processo de substituição dos laboratórios serão acionados, quando identificados que estes não
mais atendem aos softwares requisitados. Essa identificação poderá ser realizada por sistemas de
monitoramento automático ou em função do histórico de chamados de manutenção.

2.5 É vedado a qualquer servidor, exceto os responsáveis pela manutenção dos laboratórios, abrir os
equipamentos para realizar qualquer procedimento.

3. Infraestrutura

3.1 Os computadores de todos os laboratórios são conectados a rede através de meios guiados. A
rede é gerenciada pelo Suporte de Informática da unidade.

3.2 Há cobertura WiFi em todos os prédios do CTISM, porém em uma rede diferente daquela usada
nos laboratórios.

3.3 Problemas na infraestrutura do laboratório, seja física ou lógica, deve ser notificada via chamado.
É dever de cada usuário sempre que identificar um problema, notificá-lo através da abertura de
chamados de manutenção.

3.4 Todos os laboratórios possuem aparelhos de ar condicionado.

3.5 Projetores, persianas, aparelhos de ar condicionado, lâmpadas, quadros e demais elementos são
verificados semestralmente.


