1. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Os Laboratórios de Ensino de Informática dispõe de microcomputadores com
programas de diversas categorias instalados, microcomputadores equipados com
sistema multimídia, rede local e acesso a internet.
Estes laboratórios estão disponíveis para os alunos durante todo o expediente
de funcionamento da Universidade.
Nossos laboratórios estão divididos da seguinte forma:
Laboratório I – Sala 107: Processador Pentium IV 2,4 GHz, HD: 40 GB,
Memória: 1 GB
Laboratório II – Sala 108: Processador Intel Core I3 – 3,40 GHz, HD: 50
GB, Memória: 4 GB
Laboratório III – Sala 113: Desktop Lenovo E73 -Processador Intel Core i3,
HD 500 GB e Memória: 4 GB
Todos os estudantes da Universidade Iguaçu, Campus Itaperuna, podem
utilizar os computadores da Biblioteca Central e dos laboratórios de informática
(todos com acesso à Internet) dentro e fora do seu horário de aula, uma vez que o
parque de computadores (número de máquinas disponíveis para acesso dos
estudantes) funciona nos três turnos.
Todos os 100 equipamentos têm acesso à internet e softwares instalados
em conformidade com a política de atualização de equipamentos e softwares, que
prevê o atendimento de necessidades especiais de cada curso, a pedido da
coordenação/professores. Os laboratórios são climatizados e possuem mesas com
um computador para cada dois usuários.
Os estudantes do Curso de Graduação em Farmácia da Universidade Iguaçu,
Campus Itaperuna, têm acesso a equipamentos de informática nos laboratórios
(incluindo softwares específicos) e na Biblioteca, todos com acesso à Internet. Além
disso, a Biblioteca da universidade Iguaçu, Campus Itaperuna, oferece acesso à

Internet

Wifi
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livre
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usuários

da

biblioteca

(alunos/professores/comunidade local) possibilitando pesquisas em seus próprios
computadores portáteis, tablets e smartphones.
No Curso de Graduação em Farmácia da Universidade Iguaçu, Campus
Itaperuna, as tecnologias de informação e comunicação são amplamente aplicadas
em diversas aulas no laboratório de informática, permitindo aos estudantes
acompanhar os avanços tecnológicos e legais no âmbito da saúde.
Considerando o critério de análise do indicador, podemos afirmar que o
acesso à informática (Laboratórios de Informática e Biblioteca) atende de maneira
excelente (1 computador para menos de 30 matriculados), considerando, em uma
análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao
número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de
atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. Isso porque
todos os espaços (Laboratórios de Informática e Biblioteca) são acessíveis,
climatizados e bem equipados, os computadores possuem acesso livre à Internet, são
oferecidos em excelente quantidade relativa ao número de usuários e disponibilizam
softwares adequados.

Acesso aos equipamentos de informática
Computadores
Local

Quantidade

Laboratório I

20

Laboratório II

20

Laboratório III

30

Biblioteca

30

Total

100

Estudantes

2979

Relação

29,79

Softwares:
Sistema Operacional Windows
Libreoffice 4.2
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2. EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS

LABORATÓRIO I – 62 m²
HARDWARE – 20 máquinas
Processador:

Pentium IV 2,4 GHz

Placa de Vídeo:

Intel

HD

40 GB

Memória RAM:

1 GB

LABORATÓRIO II – 62 m²
HARDWARE - 20 máquinas
Processador:

Intel Core I3 3,40 GHZ

Placa de Vídeo:

Intel

HD

50 GB

Memória RAM:

4 GB

LABORATÓRIO III – 62 m²
HARDWARE - 30 máquinas
Processador:

Intel Core I3 3,40 GHZ

Placa de Vídeo:

Intel

HD

500 GB

Memória RAM:

4 GB

2. MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MOVEIS E UTENSÍLIOS
40

Mesas

10

Bancadas de apoio

132

Cadeiras

03

Quadro branco

04

Aparelho de ar condicionado

