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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Modalidade Período de Execução 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
Início: 04/2009 

Término: 03/2010 

Objetivo 

Contribuir para a melhoria do ensino aprendizagem das ciências computacionais e Internet visando 

o desenvolvimento humano cujo foco será a introdução das novas tecnologias como instrumento de 

apoio ao processo educacional e de capacitação tecnológica dos discentes do Instituto Natureza e 

Cultura. 

Justificativa 

Ciência e Tecnologia são as molas propulsoras do desenvolvimento econômico e social de um país. 

Reduzir a pobreza, diminuir as desigualdades sociais, assegurar emprego tem sido um desafio cada 

vez maior para os governantes. O Brasil tem investido em ciência e tecnologia com vista a não 

perder a revolução tecnológica e o ritmo de crescimento da produtividade do nosso país. Agora 

mais do que nunca é necessário intensificar a difusão da ciência e popularização da tecnologia. A 

indisponibilização do acesso à informática às pessoas com dificuldades financeiras, que nem 

sempre podem pagar pelas horas cobradas em lan-houses ou cyber-cafés para realizar suas 

atividades e pesquisas acadêmicas, faz com que seja necessária e urgente a implantação e 

disponibilização de computadores com acesso à internet que possam atender a essa demanda. 

Atualmente são quase 900 alunos matriculados em 6 diferentes cursos de graduação em três 

períodos distintos (cada curso trabalha com 3 turmas no 2º, 4º e 6º períodos) e há uma cobrança 

geral por parte dos discentes a operação de um laboratório de informática. 

Diante deste quadro, este grupo de servidores tenta implantar ações voltadas para a melhoria do 

ensino e aprendizagem das ciências e da tecnologia nesta Unidade Acadêmica através do 

Laboratório de Informática. 

É com esse intuito que a Fundação Universidade do Amazonas solicita apoio para a Implantação do 

Laboratório de Informática, para atender prioritariamente aos estudantes do Instituto Natureza e 

Cultura. 



Metodologia 

O laboratório atenderá a todos os alunos dos cursos de graduação oferecidos no Instituto Natureza e 

Cultura – Benjamin Constant, no período de 7 às 19h. Para auxiliar os usuários, monitores e 

bolsistas da Instituição darão expedientes alternados nestes horários. Para garantir a segurança de 

hardware e software dos computadores, algumas restrições serão aplicadas como acesso negado a 

configurações do Sistema Operacional e lacre dos dispositivos físicos. O acesso à internet limitará 

também visitas a sites ditos não-acadêmicos. Para isso utilizar-se-á softwares que bloqueiam esses 

sítios baseados na localização de keywords (palavras-chave). Visto que a disciplina de Informática 

Básica é oferecida na matriz curricular de todos os cursos de graduação, este laboratório servirá 

ainda para as aulas práticas dessa disciplina. Para não haver conflito entre os horários das aulas 

práticas e acesso avulso dos demais discentes, as mesmas serão previamente agendadas em controle 

específico. 

 


