
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Programa de Pós-graduação em Sistemas de Informação (PPgSI) 

Uso de laboratórios didáticos da graduação em SI da EACH-USP 

Os orientandos do PPgSI podem usar os laboratórios didáticos da graduação em SI da EACH-USP 

para realizar trabalhos de disciplinas ou relacionados a seus projetos de pesquisa. 

A prioridade é que os orientandos do PPgSI usem os equipamentos em laboratórios de pesquisa 

associados a seus respectivos orientadores. Porém, na inviabilidade dessa alternativa, é possível 

usar os laboratórios didáticos da graduação. 

Tratam-se de laboratórios oferecidos para uso primordialmente aos alunos de graduação, mas que 

podem atender também a demanda dos alunos de pós-graduação, considerando os procedimentos 

apresentadas a seguir: 

 São quatro laboratórios: Labs 5, 6, 7 e 8. 

 Os laboratórios ficam localizados no prédio do Ciclo Básico (Prédio do CB, prédio 

vermelho). Eles ficam no 1o andar do último corredor desse prédio. Para quem já conhece os 

laboratórios de pesquisa de SI, esses quatro laboratórios didáticos da graduação ficam no 

mesmo corredor, no andar superior. 

 Os labs 5 e 7 ficam abertos de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h45. 

 O lab 6 está temporariamente fechado. 

 Por se tratar de laboratórios didáticos, há algumas aulas neles. Pedimos aos alunos para usar o 

laboratório que estiver sem aula no momento. O agendamento de aulas pode ser consultado 

em: 

https://www.google.com/calendar/embed?src=rqnbjds8jid2qv8s1kdegt3u8c%40group.calenda

r.google.com&ctz=America/Sao_Paulo 

 O acesso aos computadores é controlado por usuário/senha: 

o Para ingressantes em 2015 ou posterior, usem os seguintes dados de acesso:  

 usuário: a(+númeroUSP) [exemplo: a12345678] 

 senha: número do CPF sem pontos e sem traço 

o Para ingressantes antes de 2015, é necessário retirar a senha pessoalmente, considerando: 

 Documento a ser apresentado: carteirinha da USP ou documento de identificação 

 Local: sala da Informática, Prédio I4 

 Horário: 8h às 22h45 

 Em caso de dúvidas/problemas, procurem a Seção de Informática (conforme dados acima), 

lembrando de informar que vocês são alunos do PPgSI. 

A CCP-PPgSI agradece a coordenação do BSI da EACH pelo compartilhamento dos laboratórios 

didáticos da graduação em SI com o PPgSI. 


