Senhores Diretores,
Conforme informado anteriormente a entrega de novos computadores desktop, da marca
Itautec, para as escolas está programada a partir de 10/09/12.
Esse trabalho é gerenciado pela Secretaria de Estado da Educação por intermédio da Diretoria
de TI da FDE. A empresa responsável pela operação é a Itautec, junto com as transportadoras
por ela indicadas, cujos funcionários se identificarão no momento de contato com a localidade
(Escola).
1) A QUE SE DESTINAM OS COMPUTADORES
O objetivo desse envio é o de:
• Complementar salas do Acessa Escola.
• Substituir computadores do setor pedagógico que se encontram avariados (incluindo a sala do
Acessa Escola).
• Substituir computadores do setor administrativo.
• Equipar salas de leitura.
Importante: Na GPB que segue junto aos micros está indicado para qual projeto o computador
está destinado, por exemplo, Acessa Escola (escolas da Capital), Sala de Leitura, Kit do
Professor etc.
2) CRITÉRIOS
A quantidade por localidade foi estabelecida a partir de um levantamento realizado pelo NIT em
10/07/12.

A entrega contemplará localidades em todas as Diretorias de Ensino da
Capital a partir de 10/09/2012
3) CRONOGRAMA E OPERACIONALIZAÇÃO
• A entrega será feita no decorrer do 2º Semestre a partir de 10/07/2012.
• Num primeiro momento, uma equipe fará o transporte do(s) computador(es) até a localidade.
Essa equipe não faz a instalação, mas notifica a Itautec de que a entrega foi realizada para que
uma nova equipe se dirija à escola para instalar o equipamento.
• A escola deverá informar o NIT da DER a entrega dos computadores para agilizar o processo
de instalação.
• O papel da escola é, assim que a entrega for feita, IMEDIATAMENTE:
- Fazer o backup de todos os arquivos que estão nos computadores antigos (somente para os
computadores administrativos).
- Retirar os computadores antigos da mesa em que se encontram e guardá-los para posterior
doação, que será devidamente orientada pela Diretoria de Ensino.
- Manter os cabos tipo patch cord (cabos azuis da rede lógica) livres (veja foto abaixo).
- No período que engloba a entrega, a desmontagem e a instalação, a sala do Acessa Escola (se
for ela o alvo da intervenção) ficará inoperante. Sendo assim, a comunidade escolar deve ser
avisada do período de desativação temporária do serviço.
- É IMPORTANTÍSSIMO que a escola faça os backups e libere as mesas, como orientado acima,
para evitarmos qualquer tipo de impedimento na instalação dos novos computadores.
• Qualquer problema de que inviabilize a instalação deverá ser imediatamente reportado para a
Central de Relacionamento da FDE - telefone 0800 777 0333.

Aviso: Todos os computadores encaminhados para a sala de informática serão entregues já
com o sistema operacional WINDOWS 7 e com o gerencial BLUECONTROL, versão 4.1.

4) SERVIÇOS ADICIONAIS.
• Os computadores têm um período de garantia de 4 (quatro) anos.
• A assistência técnica deverá ser acionada pela Central de Relacionamentos da FDE - telefone
0800 777 3333.

5) EDUCAT
- Os computadores Educat também serão substituídos posteriormente.
Em anexo a relação de computadores patrimoniados e locados que serão entregues no decorrer
do 2º semestre.
Agradecemos a colaboração de todos e nos colocamos à disposição para o esclarecimento.
Cordialmente,
Claudete Menegatto Yim - Diretor Técnico I
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Telefone: 5094-4128

