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ADMIN DI/FCUL - Manual de Sobrevivência
Área do aluno:
Depois de efectuar a sua inscrição nos serviços centrais da Faculdade, assegure-se de que está em posse dos
dados necessários para acesso à sua conta de aluno, fornecida pela Unidade de Informática (sob a forma
fcXXXXX@alunos.fc.ul.pt). Será através destas credenciais que poderá também aceder a um conjunto de
recursos e serviços disponibilizados exclusivamente pelo Departamento de Informática.
Caso não possua estas credenciais deverá dirigir-se ao gabinete de atendimento da U.I. (em frente ao Espaço
Estudante, no piso 2 do edifício C1) ou recorrer aos seus contactos (https://ciencias.ulisboa.pt/pt/ui).

Laboratórios do D.I.
Todos os computadores dos nossos laboratórios têm um sistema de imagens, o qual, cada vez que o
computador é inicializado, obriga à escolha de um sistema operativo (Linux ou Windows). Existe também uma
terceira escolha que é utilizada nas aulas de Labp (Laboratórios de programação). Atenção que esta última não
guarda dados entre sessões!!! O login nos mesmo é feito com a conta de aluno (sem @alunos.fc.ul.pt).
!!! Nota: assim que reiniciar o seu computador, todos os dados guardados localmente serão apagados !!!
Para guardar dados, deverá ser utilizada a área do aluno. Em Linux quando fizer login já estará na sua área
pessoal. Em windows deverá aceder à drive U: mapeada para o efeito.
As áreas de grupo estão acessíveis por SSH ou SAMBA em areasgrupo.alunos.di.fc.ul.pt . A autenticação é feita com a
as contas disponibilizadas pelo docente da cadeira que as utilize.
A ocupação dos laboratórios do D.I. é afixada à porta dos mesmos semanalmente.

Acesso Externo (VPN)
De forma a aceder aos recursos internos do DI a partir de uma rede externa terá de estabelecer uma ligação
VPN. Mais informações e respectivos guias podem ser encontrados na página https://ciencias.ulisboa.pt/node/4767#tutVPN.

Regras dos Laboratórios
É expressamente proibido jogar, comer, beber e fumar nos laboratórios do DI. Para ter conhecimento
das restantes regras deverá consultar o livro de bolso do estudante do Departamento de Informática e a
página web: https://admin.di.fc.ul.pt/wordpress/regulamento-do-departamento-de-informatica/regulamento-2016/
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Em caso de problemas
Antes de mais, e caso o problema se prenda exclusivamente com a conta de aluno fornecida pela U.I. os alunos
deverão dirigir-se ao seu atendimento ou contactá-los pelas restantes vias disponíveis
(https://ciencias.ulisboa.pt/pt/ui).
Caso a sua questão esteja relacionada com os serviços e laboratórios do D.I., o aluno deverá preencher um
pedido na página da Administração de Sistemas do D.I. em http://admin.di.fc.ul.pt (opção “Pedidos à Admin”, após o
respectivo login e “Novo Ticket”).
Se o problema não for passível de ser resolvido pelos meios acima indicados, o aluno poderá dirigir-se à sala da
Administração de Sistemas (6.3.2), durante o seguinte horário:
• Segunda-Feira a Sexta-feira das 08:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00
Para mais informações sobre a equipa da Administração de Sistemas e os serviços disponibilizados, o aluno deverá
aceder a https://admin.di.fc.ul.pt/wordpress/o-que-e/.

Anúncios/Avisos aos Alunos
Quando a Administração de Sistemas precisar de contactar todos os alunos, para informações e outras situações
que surjam, enviará um e-mail para uma lista que contém todos os seus endereços. Adicionalmente poderá ainda ser
utilizada a página principal da Admin (http://admin.di.fc.ul.pt).

Laboratórios do D.I.



Acesso livre: 1.2.15; 1.2.21; 1.2.22; 1.2.23; 1.2.24; 1.2.30
Acesso restrito: 1.3.12; 1.3.19; 1.3.29, 1.3.30; 1.3.32

Algumas páginas relevantes.:
Administração de sistemas: http://admin.di.fc.ul.pt
Departamento de informática: http://www.di.fc.ul.pt
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