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Pessoal IC2

Analistas de Infraestrutura
● Isaac Mechi
● Roland Scialom



Pessoal IC3
Suporte Técnico

● Andre Brandao de Souza
● Ismael Rodrigues Martins

Analistas de Infraestrutura
● Daniel Krettelis Oliveira
● Maria Camila Pinto de Queiros

Diretora de TI
● William Lima Reiznautt



Laboratórios do IC
• Uso geral

- LAB.ic – IC3
www.students.ic.unicamp.br

• Pesquisa
– LASCA : www.lasca.ic.unicamp.br
– LIS : www.lis.ic.unicamp.br
– LSD : www.lsd.ic.unicamp.br
– LSC : www.lsc.ic.unicamp.br
– LCA : www.lca.ic.unicamp.br
– LIV : www.liv.ic.unicamp.br
– LRC : www.lrc.ic.unicamp.br
– LOCO : www.loco.ic.unicamp.br
– RECOD : www.recod.ic.unicamp.br
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Localização dos Bloco do IC

IC2

IC1

IC3



Salas do IC-3

Sala 300 – Aulas / Uso geral

Sala 303 – Aulas / Uso geral  

Sala 304 – Aulas / Uso geral

Sala 305 – Aulas / Uso geral 

Auditórios “Salas de Aula”  322, 351, 352, 
353

* Conhecidas com CC01, CC02 ... CC53



Recursos disponibilizados

Sistemas operacionais 
 Microsoft Windows 
 Linux Fedora Core

Acesso aos laboratórios 
 24x7, 365 dias/ano.

Acesso à Internet;  

Endereço de e-mail; 

 Espaço em disco;  

Impressão;

Ferramentas para:  

Desenvolvimento 

 Modelagem  

Editoração



Web e Acesso Remoto

• Servidor Web
- www.students.ic.unicamp.br
- www.ic.unicamp.br

• Home Page Pessoal
– www.students.ic.unicamp.br/~login/
– Criar pasta “public_html” em seu home

• Acesso Remoto
– ssh.students.ic.unicamp.br
– ssh2.students.ic.unicamp.br
( Login e senha da rede Linux )

http://www.students.ic.unicamp.br/
http://www.ic.unicamp.br/
http://www.students.ic.unicamp.br/%7Elogin/


Serviço de E-mail
• Alias:

– login@students.ic.unicamp.br

– nome.sobrenome@students.ic.unicamp.br

No IC3 os e-mails são aliases para o e-mail 
institucional da DAC e seguem o Padrão primeira 
letra do nome + RA com seis dígitos + 
@dac.unicamp.br 

O email da DAC é acessado em: 
https://www.dac.unicamp.br/portal/estudantes/web
mail

mailto:login@students.ic.unicamp.br
mailto:nome.sobrenome@students.ic.unicamp.br


Espaço em Disco

SO Home (c/ backup)
Linux /home/turma/login/

Windows H:

Aluno Home

Graduação 5GB



Impressão

Aluno Cota (semestral)

Graduação 100 (1º ano) e 200 (2º ano, …)

Nome da impressora: 
 Tamanho da folha:  
Cor de impressão:  
Face:

prgrad
A4 (somente)
branco e preto (somente) 
 frente e verso.

* Estorno: somente problemas do servidor ou da impressora



Rede Sem Fio

EDUROAM - Diversos lugares do mundo  (USA, 
Canada, Europa, Asia, Africa e Brasil)

UFF, UFRJ, UFMS, UFSC, UNICAMP, UFRGS e UFES.

IC nos blocos IC1, IC2 e IC3

Como solicitar acesso e/ou configurar ?

conectar-se na rede: eduroam-config    

Utilizar usuário e senha do email da DAC

Troca/Retirada da senha: Secretária de Cursos I

* UNICAMP - http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/onde_acessar

http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/onde_acessar


GoogleApps for Education
● Como solicitar acesso e/ou configurar ?

 URL: googleapps.unicamp.br
● Ao acessar usuário estará de acordo com a resolução GR-  

052/2012.
● seu_ra@unicamp.br / Cota Ilimitada / Acesso ao Classroom. 
● Possue integração ao Desktop gnome do Fedora. Configurar em 

contas-online.
●  Maiores informações acessar:
● FAQ: googleapps.unicamp.br/tutoriais/duvidas.html
● Suporte via Serviço de Atendimento ao Usuário Unicamp  

(SAU):
● O atendimento do SAU pode ser feito via Web, por telefone
● ou pessoalmente. Horário de atendimento: de 2ª a 6ª, das 9h00 

às  17h00.
URL: www.ccuec.unicamp.br/ccuec/sau
Contato: (19) 3521-2221 | (19) 3521-2222



Microsoft Office 365 
• Como solicitar acesso e/ou configurar? 

URL: http://office365.unicamp.br/ 
• Ao acessar usuário estará de acordo com a resolução GR-  

052/2012.

seu_ra@m.unicamp.br.  
• Suporte via Serviço de Atendimento ao Usuário Unicamp  

(SAU):
• O atendimento do SAU pode ser feito via Web, por 

telefone ou pessoalmente. Horário de atendimento: de 2ª a 6ª, 
das 9h00 às  17h00.

URL: www.ccuec.unicamp.br/ccuec/sau
Contato: (19) 3521-2221 | (19) 3521-2222

mailto:seu_ra@m.unicamp.br
http://www.ccuec.unicamp.br/ccuec/sau


Termo de compromisso
Execução de programas que exploram os problemas  de 
segurança de sistemas computacionais (exploits).

Envio de mensagens a grandes grupos de usuários  como 
"users", "grad", "pos", etc sem que haja uma  clara 
necessidade disso.

Download de materiais com copyright ou pornográficos,  
pelos computadores do IC ou Rede Wifi.
(isso é monitorado pelo Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança
“CAIS” da Unicamp)

Empréstimo de sua conta e senha a outras pessoas,  mesmo que 
tenham vínculo com o IC.

Condições assinada por você no termo de compromisso,
e na GR-52 2012: https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?
consolidada=S&id_norma=3256



Sistemas Operacionais

• English

• Tudo relacionado a 
 desenvolvimento,  
modelagem e  
editoração de texto

Português

• Várias ferramentas de 
 desenvolvimento,  
modelagem e  
editoração



Acesso aos Laboratórios

• Acesso irrestritos aos 
 alunos do instituto

• Apresentação do RA  
ou autorização para  
entrar nos laboratórios

• Virar a noite nos  
laboratórios fazendo 
 
trabalhos/programas

• “Dormir” nos  
laboratórios (escolta 
 00h00, 01h00,  
02h00 ...)

•

• Vetada entrada de  
pessoas alheias ao IC

Vetado o consumo de 
 bebidas e lanches 
nos  laboratórios

• Vetado reservar  
máquina bloqueando-a

• Câmeras em cada sala 
 e na entrada



Acesso aos Laboratórios

• Escutar música

• Assistir filmes

• Manutenções

• Redes peer-to-peer
•

•

• Segurança do sistema
• Informações dos 

 usuários
Informações sobre 
 contas de outros  
usuários

Sigilo de suas 
 
chaves/senhas



Contatos
• Página da Seção de Informática:

- http://suporte.ic.unicamp.br

• Administração de Sistemas:
- suporte-lab@ic.unicamp.br

• Equipe de suporte:
- Sala 312 do IC3
- Sala 65 e 61 do IC2

• Horários de Atendimentos:
-IC 2 - Segunda à Sexta - 8h30 às 17h30

-IC 3 - Segunda à Sexta - 8h30 às 23hs  
Sábado – 8h00 às 17h00



Dúvidas Frequentes

● Como alterar minhas senhas?
● Linux:

Abra qualquer um “terminal/console/shell” →  
Digite o comando “passwd”, ele primeiro vai pedir 
 sua senha atual e depois a nova senha.

● Windows:

Aperte “Ctrl + Alt + Del” e escolha a opção  
“Alterar Senha”, preencha o formulário e aperte 
 OK.

http://suporte.ic.unicamp.br/
mailto:suporte-lab@ic.unicamp.br
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