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Faculdades Ibmec-RJ 
 

Regulamento do Laboratório de Redes de Computadores do Curso de Graduação em 
Engenharia de Produção 
 
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 
Art. 1° O presente regulamento tem por finalidade estatuir o Laboratório de Redes de 
Computadores dos cursos de graduação em Engenharia das Faculdades Ibmec, Rio de Janeiro, RJ. 

 
Art. 2° O presente instrumento define as normas de utilização e de segurança, bem como os 
procedimentos para funcionamento, conservação e manutenção do Laboratório de Redes de 
Computadores das Faculdades Ibmec. 
§ 1° O presente Regulamento define as responsabilidades dos docentes, dos discentes e dos 
funcionários das Faculdades Ibmec em relação ao Laboratório de Redes de Computadores, bem 
como ao seu uso. 
§ 2° São partes integrantes do presente Regulamento, os seguintes documentos: 
Anexo I – Normas de Uso e Segurança dos Laboratórios de Redes de Computadores 
Anexo II – Norma Brasileira ABNT NBR 16415 -  Caminhos e espaços para cabeamento estruturado  
Anexo III – Norma Brasileira ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais 
e data centers 
Anexo IV – Relação de Equipamentos e Materiais (inventário) 
 
 

II. DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO: 

 
Art. 3° O Laboratório de Redes de Computadores está estruturado em uma sala de 63 m2, com 
janelas amplas, sistema de ar condicionado, 04 (nove) bancadas para 06 (seis) usuários cada, 12 
(doze) computadores, 03 (três) armários, 01 extintor de incêndio e um módulo rack com os 
seguintes equipamentos de rede: 02 (dois) servidores de rede, 03 (três) switches, um (01) 
comutador KVM. 
§ 1° O Laboratório de Redes de Computadores compartilha espaço físico com os Laboratórios de 
Automação. 
§ 2° Embora cada Laboratório tenha Regulamento específico, há harmonia entre suas normas de 
uso e de funcionamento. No entanto, a norma de segurança é única para o espaço compartilhado. 
 
Art. 4° Estão sujeitos ao cumprimento deste Regulamento todos os presentes nas dependências do 
Laboratório de Redes de Computadores, sejam discentes, docentes, graduados, técnicos, 
prestadores de serviço e de manutenção, ou visitantes. 
§ 1° Todos ao acessar o Laboratório de Redes de Computadores devem tomar conhecimento da 
norma de segurança, Anexo I deste Regulamento, dos Anexo II e III deste Regulamento, bem como 
da Relação de Equipamentos e Materiais, Anexo IV. 
§ 2° É de responsabilidade do docente por informar qualquer pessoa presente nas dependências do 
Laboratório sobre a existência deste Regulamento, bem como observar por seu cumprimento. 
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Art. 6° O Laboratório de Redes de Computadores é de uso exclusivo dos discentes e docentes da 
Faculdade Ibmec. 
§ 1° O Laboratório comporta, no máximo, 32 alunos em aula prática. Quando a turma tiver mais 
alunos do que este limite, professor responsável pela disciplina deverá dividir a turma em turnos, 
tantos quantos forem necessários. 
§ 2° O Laboratório comporta, no máximo, 32 usuários em trabalho extracurricular, não podendo ser 
simultâneo com as aulas práticas. 
§ 3° O uso simultâneo dos Laboratórios compartilhados é definido em conjunto pelos docentes 
responsáveis, levando-se em consideração as características específicas de cada atividade, 
principalmente quanto ao risco relacionado à atividade em si, ou à possibilidade de combinação de 
efeitos. 
 
Art. 7° O Laboratório de Redes de Computadores funciona de segunda à sexta-feira, das 07h30min 
às 18h30min, e aos sábados, mediante agendamento prévio, das 08h às 16h. 
§ 1° O funcionamento do Laboratório requer obrigatoriamente a presença de pelo menos 1 (um) 
membro docente do Laboratório de Redes de Computadores ou de um profissional da Equipe de 
Suporte Técnico de TI do IBMEC. 
§ 2° É terminantemente proibido permanecer, estudar, fazer manutenção, efetuar limpeza, retirar 
rejeitos, ou realizar qualquer outra atividade sem que haja a presença de pelo menos 1 (um) docente 
do Laboratório de Redes de Computadores ou de um profissional da Equipe de Suporte Técnico de 
TI da instituição, de tal forma que o número mínimo de presentes para realização de qualquer 
atividade seja de 2 (duas) pessoas. 
§ 3° Todas as atividades devem ser agendadas com um docente do Laboratório. 
§ 4° Caberá ao Responsável Técnico verificar a disponibilidade dos recursos necessários para a 
realização de qualquer atividade proposta, deliberando sobre a viabilidade de sua realização quanto 
aos aspectos técnicos e de segurança. 
§ 5° Todas as atividades realizadas devem ser descritas em livro próprio do Laboratório, devendo 
constar resumidamente o procedimento, equipamentos utilizados, materiais empregados, o horário 
de início e de término da atividade, nomes dos usuários e descrição sucinta de eventuais 
imprevistos. 
§ 6° O Responsável Técnico designará um membro do Corpo Técnico do Laboratório como 
encarregado pela escrituração do livro do Laboratório. 

 
Art. 8° As aulas práticas dos cursos de Graduação devem ser conduzidas com base em roteiro 
previamente preparado, ou homologado, pelo professor responsável pela disciplina de Tecnologia 
e Redes, no qual deve constar todas as informações que garantam uma aula eficaz e que esteja de 
acordo com as normas de segurança do Laboratório, tais como: objetivos, fundamentação teórica, 
descrição detalhada da tarefa, números ideal e máximo de alunos por experimento e normas 
específicas. 

 
Art. 9° A realização de qualquer atividade no Laboratório de Redes de Computadores por discentes 
sem a presença do professor ou orientador responsável fica condicionada a existência de uma 
permissão dada por escrito pelo responsável e dirigida ao Responsável Técnico do Laboratório. 
§ 1° O estudante ou pesquisador não pode ficar sozinho no Laboratório. 
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§ 2° Para a realização de qualquer atividade extracurricular fora do horário previsto neste 
Regulamento, tem que haver a presença de pelo menos 1 (um) docente do Laboratório de Redes de 
Computadores ou de um profissional da Equipe de Suporte Técnico de TI da instituição. 
 
Art. 10. O Laboratório de Redes de Computadores dispõe de uma pasta com os manuais dos 
equipamentos utilizados nos experimentos. 
 
Art. 11. No Laboratório de Redes de Computadores é obrigatório o uso da seguinte vestimenta:  
calça comprida confeccionada em algodão; sapato fechado e com solado, preferencialmente, de 
borracha. 
§ 2° Deve-se evitar o uso de qualquer peça de vestimenta confeccionada com material sintético, 
pois, geralmente, em caso de fogo facilitam sua propagação. 

 
Art. 12. É proibido ingerir, ou guardar, alimentos e bebidas no Laboratório de Redes de 
Computadores. 
 
Art. 14. A ferramentas, equipamentos e acessórios do Laboratório devem ser adequadamente 
guardados nos armários e gavetas, garantindo-se o patrimônio e a utilidade. 
 
Art. 15. O docente ou um profissional da Equipe de Suporte Técnico de TI das Faculdades IBMEC 
deve conferir sistematicamente o inventário do material, bem como verificar o estado dos 
equipamentos, mobiliário e infraestrutura do Laboratório de Redes de Computadores. 
§ 1° Com base na conferência do inventário, o docente ou um profissional da Equipe de Suporte 
Técnico de TI das Faculdades IBMEC deverá prever com antecedência a reposição do material 
necessário para o período letivo seguinte. 
§ 2° O profissional da Equipe de Suporte Técnico de TI do IBMEC deve prever manutenção periódica 
dos equipamentos, mobiliário e infraestrutura, bem como manutenção corretiva sempre que for 
necessário. 
§ 3° Os pedidos devem ser encaminhados à Coordenação do Curso que se encarrega de atender a 
estas necessidades, solicitando-as junto ao setor operacional da Instituição. 
§ 4° Os equipamentos e material permanente do Laboratório devem constar do patrimônio das 
Faculdades Ibmec. 
§ 5° O Responsável Técnico designará um membro do Corpo Técnico do Laboratório como 
encarregado pela atualização anual do Anexo IV deste Regulamento. 
 
 
Art. 16. Em caso de acidentes, o professor e/ou um profissional da Equipe de Suporte Técnico de TI 
das Faculdades IBMEC devem avaliar rapidamente a situação e decidir se os procedimentos de 
primeiros socorros são suficientes para a situação, ou devem encaminhar o acidentado para a 
Enfermaria das Faculdades Ibmec, ou mesmo, chamar a emergência externa à Instituição. 
 
 

III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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Art. 19. Este Regulamento deve estar disponível no Laboratório de Redes de Computadores e no 
endereço http://www.ibmec.br/regulamento-laboratorio, de forma que todos os interessados 
possam consultá-lo a qualquer momento. 
Parágrafo único. Este documento deve ser revisado ao final de cada ano letivo e, se necessário, 
atualizado. 
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ANEXO I – Normas de Uso e Segurança dos Laboratórios de Redes de Computadores 

 
I - DA NATUREZA (da finalidade) 
Art. 1° O Laboratório caracteriza-se por sua natureza didático-pedagógica, servindo de 
complemento aos usuários, na busca pela informação e pelo conhecimento. 
 
Art. 2° O Laboratório de Redes de Computadores tem por finalidade atender aos alunos do curso 
de Engenharia de Produção das Faculdades IBMEC, acompanhados pelo professor, no respectivo 
horário da disciplina, permitindo a prática de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e ao 
desenvolvimento do conhecimento na área de Tecnologias da Informação (Sistemas de Informação, 
Banco de Dados e Redes de Computadores). 
A rede de computadores do Laboratório conecta servidores, computadores, impressoras e outros 
periféricos, com acesso a internet, DNS e domínio próprio, e representa uma sub-rede da Rede das 
Faculdades IBMEC. Os recursos da rede do Laboratório devem ser utilizados exclusivamente para 
estudo, pesquisa e administração. 
 
Art. 3° Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento 
às disciplinas do curso.  
 
III - DAS COMPETÊNCIAS (ou dos serviços) 
Art. 4° Dirimir dúvidas, assessorar e orientar aos usuários sobre o uso adequado dos recursos 
disponíveis no Laboratório. 
 
Art. 5° Zelar pela conservação e manter os equipamentos sempre em condições adequadas de uso 
e funcionamento. 
 
Art. 6° Manter informados os professores, com antecedência, sobre eventuais fatos que interfiram 
ou impeçam a realização de suas disciplinas nos laboratórios. 
 
Art. 7° Providenciar a manutenção dos equipamentos danificados conforme procedimentos e 
normas padronizadas. 
 
IV - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (e do funcionamento) 
Art. 8° A estrutura física do Laboratório de Redes de Computadores é formada por uma sala 
devidamente equipada com computadores interligados em rede e com acesso à internet, 
equipamentos servidores e de conexão de rede (switches), medidores de continuidade para cabos 
óptico e par trançado; access points (APs), telefones IP e ferramentas para confecção de cabos. 
 
Art. 9° Compete à Coordenação do Curso: 
§1° Zelar pelas boas relações internas e externas ao Laboratório, bem como pela prestação de um 
bom atendimento aos seus usuários; 
§2° Manter os laboratórios sob sua responsabilidade em perfeitas condições de uso e 
funcionamento; 
§3° Manter o controle dos bens materiais do laboratório zelando pelo seu uso adequado e sua 
conservação; 
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§4° Requisitar materiais e equipamentos necessários à execução das atividades pertinentes ao 
laboratório, promovendo o devido encaminhamento aos setores competentes; 
§5° Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas neste regulamento, orientando os usuários 
sobre o uso correto dos recursos e notificar imediatamente eventuais infrações à Coordenação do 
Curso; 
§6° Fazer registro de uso de ambientes e da retirada de equipamentos, de acordo com as normas 
específicas; 
§7° Zelar pela manutenção dos equipamentos, limpeza e organização dos ambientes; 
§8° Prestar sempre o melhor atendimento possível a os usuários dos laboratórios, zelando pela boa 
imagem dos Laboratório de Redes de Computadores; 
§9° Coibir o mau uso dos equipamentos; 
§10° Cumprir rigorosamente com seus horários de trabalho, de forma a não prejudicar o 
atendimento aos usuários; 
§11° Verificar a necessidade de reposição de materiais e equipamentos, quando for o caso. 
 
V - DO FUNCIONAMENTO 
Art. 10. O funcionamento dos Laboratório de Redes de Computadores ocorre de segunda à sexta-
feira das 07h30min às 18h30min, e aos sábados, mediante agendamento prévio, das 08h às 16h. 
 
VI - DO USO POR DISCIPLINAS 
Art. 11. A requisição de softwares ou programas necessários as disciplinas práticas devem ser 
encaminhados via e-mail para a equipe de Suporte Técnico das Faculdades IBMEC. Qualquer 
software a ser instalado nos laboratórios está condicionado ao tipo de licença e viabilidade para 
instalação. 
§1° Qualquer software ou programa a ser instalado no Laboratório, para uso nas disciplinas práticas, 
está condicionado ao tipo de licença do mesmo. 
§2° A instalação de qualquer software ou programa, nas máquinas do Laboratório será realizada 
pela equipe. Não será permitido ao professor a instalação de softwares ou programas, bem como 
alterar configurações nos computadores dos laboratórios sem prévia autorização. 
 
VII - DOS USUÁRIOS 
Art. 12. São usuários do Laboratório de Redes de Computadores: 
§1° Alunos regularmente matriculados no curso de Engenharia de Produção das Faculdades IBMEC; 
§2° Corpo docente e funcionários ligados ao referido curso; 
 
VIII - PRIVILÉGIOS DO USUÁRIO 
Art. 13. Usar o Laboratório e os seus respectivos equipamentos, desde que seja aluno regularmente 
matriculado, funcionário ou professor. 
 
Art. 14. Ter acesso à rede internet, sempre com o intuito de realizar pesquisas ou trabalhos 
acadêmicos. 
 
Art. 15. Usar todos os softwares instalados nos computadores do Laboratório. 
 
Art. 16. Receber auxílio/apoio da Equipe de Suporte Técnico sempre que estiver com qualquer 
dúvida referente à utilização dos recursos disponíveis no Laboratório. 
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IX - DEVERES DO USUÁRIO 
Art. 17. Conhecer e respeitar as regras estipuladas neste regulamento. 
 
Art. 18. Estar ciente dos horários de funcionamento do Laboratório e respeitá-los. 
§1° A Equipe de Suporte Técnico não se responsabiliza por eventuais perdas de informações e 
dados. 
 
Art. 19. Manter a ordem e o silêncio dentro do Laboratório, para não desconcentrar os demais 
usuários que estiverem presentes no recinto. 
 
Art. 20. Respeitar a finalidade acadêmica do Laboratório de Redes de Computadores. 
 
X - RESTRIÇÕES AO USUÁRIO (é proibido ao usuário) 
Art. 21. Acessar sites (páginas) da internet que causem algum constrangimento a outros usuários, 
tais como: sites pornográficos, ou ainda qualquer material que possa causar algum tipo de 
discriminação - racial, religiosa, sexual, etc. 
 
Art. 22. Comer, beber ou fumar nas dependências do Laboratório. 
 
Art. 23. Instalar qualquer tipo de software, bem como instalar programas obtidos na rede sem uma 
análise criteriosa da Equipe de Suporte Técnico. 
§1° A Equipe de Suporte Técnico não permite o uso e a instalação de quaisquer tipos de software 
nos computadores que sejam contrários à legislação vigente ou que contrariem os contratos de 
licenciamento. 
 
Art. 24. Violar a privacidade alheia, ou ainda praticar danos a ambientes operacionais ou a rede 
como um todo. 
 
Art. 25. Utilizar software ou documentação obtida com violação da lei de direito autoral ou de 
contrato de licenciamento. 
 
Art. 26. Ignorar ou evitar o uso de medidas estabelecidas de proteção contra vírus, ou outros 
softwares maliciosos. 
 
Art. 27. Usar as instalações do Laboratório para fins lucrativos. 
 
Art. 28. Abrir ou violar qualquer computador ou periféricos ou equipamentos de rede disponíveis 
nas dependências do Laboratório, sem prévia autorização da Equipe de Suporte Técnico. 
 
Art. 29. Acessar sites de jogos e fazer downloads dos mesmos. 
 
Art. 30. Realizar no Laboratório de Redes de Computadores apenas os experimentos previamente 
aprovados ou propostos pelo docente. 
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XI - USO ÉTICO E LEGAL 
Todo o usuário que utilizar os equipamentos e programas dos Laboratórios, será responsável pelo 
uso e emprego ético e legal dos mesmos. A informação eletrônica é facilmente reproduzível, o que 
propicia, por conseguinte, a invasão de privacidade e a má ou errônea utilização dos direitos 
autorais. Dessa forma, devem ser observadas as seguintes regras:  
 
Art. 31. Não utilizar os equipamentos para outros fins, senão os acadêmicos e os de pesquisa. 
 
Art. 32. Não obter ou baixar imagens, documentos ou arquivos ilícitos (por exemplo, imagens 
pornográficas ou posicionamentos que pregam qualquer forma de discriminação). 
 
Art. 33. não enviar mensagens, avisos ou recados em que o conteúdo possa intimidar, agredir ou 
insultar o destinatário. 
 
Art. 34. É ilegal violar o sistema de segurança dos computadores, acordos de licenciamento de 
software, políticas de uso de redes e privacidade de outras pessoas. 
 
Art. 35. Ao utilizar o Laboratório, deve ser observado o comportamento adequado de forma a não 
prejudicar o trabalho dos demais usuários. 
 
XII - NORMAS DE SEGURANÇA 
Art. 36. Quanto aos equipamentos/hardware 
§1° É proibido aos usuários dos Laboratórios abrir os computadores, periféricos ou qualquer outro 
equipamento ali existente. A manutenção corretiva e preventiva é realizada pela Equipe de Suporte 
Técnico que saberá avaliar a necessidade de manutenção do equipamento.  
O manejo indevido pode causar danos aos equipamentos e à integridade física dos usuários através 
de descargas elétricas. 
 
Art. 37. Quanto a acidentes dentro dos laboratórios: 
§1° Em caso de acidente dentro dos Laboratórios (descargas elétricas, quedas, batidas, 
queimaduras, desmaios, etc) cabe ao responsável avaliar rapidamente a situação e decidir se os 
procedimentos de primeiros socorros são suficientes para a situação, ou se devem encaminhar o 
acidentado para a Enfermaria das Faculdades Ibmec, ou mesmo, chamar a emergência externa à 
Instituição. Os seguintes procedimentos devem ser observados para esta situação: 
 

1. Entrar em contato com a Recepção através dos ramais: 4258 ou 4270 solicitando a 
presença do BPC, informando o tipo de necessidade e o local da ocorrência; 

2. A recepcionista acionará o BPC, e informará o local e o tipo de ocorrência; 
3. O BPC realizará o 1º atendimento e avaliará o grau de atendimento/emergência; 
4. Caso seja necessário encaminhar ao Hospital, o BPC faz contato com a Recepcionista, e 

essa entra em contato com o serviço de UTI MOVEL (prazo de chegada de até 40 minutos); 
5. Caso não haja necessidade de hospital, o atendimento terá continuidade em local próprio 

ou na sala de Primeiros Socorros (localizado no térreo); 
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§2° Ao realizar um trabalho experimental, lembre-se que um acidente nunca avisa quando vai 
acontecer. Contudo, comportamentos inadequados no Laboratório aumentam significativamente a 
probabilidade de que ocorra um acidente. 
 
Art. 38. Quanto às cópias de segurança 
§1° É aconselhável que o usuário, sempre que possível, faça o backup (cópia de segurança) de seus 
arquivos pessoais, isto evitará eventuais transtornos uma vez que nos computadores dos 
Laboratório existem scripts que eliminam os perfis criados. A Equipe de Suporte Técnico não se 
responsabiliza pela perda de informações dos usuários. 
 
 
XIII - DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 
Art. 39. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços de 
informática do Laboratório, supramencionadas, são consideradas faltas graves, podendo, sem 
prejuízo das ações disciplinares, redundar na instauração, contra o infrator, de ações extrajudiciais 
cíveis e criminais, além da suspensão imediata dos privilégios de acesso e uso das facilidades do 
Laboratório de Redes de Computadores. 
 
Art. 40. A Equipe de Suporte Técnico, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se 
o direito de, periodicamente, verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos 
de informática. 
 
XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 41. Os casos não cobertos detalhadamente por esta Norma serão apreciados pela Equipe de 
Suporte Técnico, e caso necessite, em instâncias superiores. 
 
Art. 42. Em caso de dúvidas, sugestões, reclamações ou elogios sobre algumas das normas expostas 
acima, entre em contato com a Equipe de Suporte Técnico. 
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Anexo II – Norma Brasileira ABNT NBR 16415 -  Caminhos e espaços para cabeamento estruturado  
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Anexo III – Norma Brasileira ABNT NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais 
e data centers. 
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ANEXO IV – Relação de Equipamentos e Materiais (inventário) 
 
Equipamentos/Material Permanente: 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Patch Panel  CATEGORIA 6 24 Portas 1 

RACK PISO 42UX19X670 PRETO 1 

HP V-M200- J9468A SERIE CN3AB0116W 1 

HP V-M200- J9468A SERIE CN3AB0117H 1 

HP 2530-48G Switch J9468A SERIE CN2AFP60FK 1 

HP 2530-48G Switch J9468A SERIE CN2ABFP62CC 1 

HP A5120-24G EI Switch JE066A SERIE CNIBBYR07N 1 

HP A5120-24G EI Switch JE066A SERIE CN21BYR0J9 1 

HP A5120-24G EI Switch - JE068AC SERIE CN19BYT00G 1 

HP A5120-24G EI Switch - JE068AC SERIE CN41BYT009 1 

HP MSM410 WW Access Point- J9427C SERIE TW30G420QT 1 

HP MSM410 WW Access Point- J9427C SERIE TW30G42I3T 1 

HP MSM410 WW Access Point- J9427C SERIE TW30G42141 1 

PHONE CISCO 30PCP-6921-CK9 SERIE SPXN1443BK9D 1 

PHONE CISCO 30PCP-6921-CK9 SERIE SPXN1443BEXO 1 

PHONE CISCO 1PCP-7965G- SERIE FCH17438AHM 1 

PHONE CISCO 1PCP-7965G- SERIE FCH180398FD 1 

PHONE CISCO 1PCP-8961-C-K9- SERIE FCH17238108 1 

PHONE CISCO 1PCP-8961-C-K9- SERIE FCH1723827F 1 

SERVIDOR IBM X35550-M2/ SERVIDOR RACK N/S IS7946AC1TR00AZ3 1 

SERVIDOR IBM X35550-M2/ SERVIDOR RACK N/S IS7946AC1TR00B1B 1 

 

Ferramentas: 

MATERIAL/DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Alicate de Corte 10 

Conector Macho Par trançado 200 

Cabo KVM 2 

Certificador de Cabo Fluke 2 

Testador de Cabo 10 

Verificador de Cabo Fluke 1 

Alicate de Crimpagem 10 

Cabo categoria 5E UTO. CM CINZA 1 

Cabo categoria 6 UTO. CM CINZA 1 

 


