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REGIMENTO INTERNO DO LABORATÓRIO DE APLICAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (LabTec) 
 

 

Art. 1º. Este Regimento Interno disciplina os aspectos de organização e funcionamento do 

laboratório de Pesquisa denominado de “Laboratório de Aplicação e Desenvolvimento de 

Soluções Tecnológicas - LabTec”, do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia (FCT) – Campus Aparecida de Goiânia – Aparecida de Goiânia-GO, da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) – submetido ao Conselho Diretor (CD) da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da UFG. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 2º. O laboratório denominado por Laboratório de Aplicação e Desenvolvimento de 

Soluções Tecnológicas (LabTec), do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, Campus Aparecida de Goiânia, é constituído por uma equipe técnica, 

tendo por finalidade e atividade principal o desenvolvimento de pesquisa na área de Engenharia 

de Produção e ciências afins, de forma indissociável. 

 

Art. 3º. O LabTec tem como objetivo principal realizar pesquisas sobre temáticas de 

tecnologias oriundas de pesquisa básica em ciência, pesquisa aplicada em Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia e Ciência da Computação, Engenharia Mecânica, e 

áreas afins, bem como de desenvolvimento e inovação tecnológica, contribuindo para a 

melhoria da formação dos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção-FCT/UFG e outros 

cursos da instituição, bem como integrando docentes, discentes e técnicos desta e de outras 

instituições de ensino e a comunidade. Seus objetivos específicos são: 

i) Dar apoio ao desenvolvimento de soluções tecnológicas; 
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ii) Favorecer a integração da pesquisa com outras áreas do Curso de Engenharia de 

Produção da UFG; 

iii) Desenvolver projetos de pesquisa envolvendo discentes e docentes da UFG e 

professores e pesquisadores de outras instituições, bem como a comunidade; 

iv) Realizar intercâmbio e/ou estabelecer parcerias entre pesquisadores das áreas de 

estudo do LabTec com outros laboratórios do Curso de Engenharia de 

Produção/UFG e outros da instituição, bem como com outras instituições de caráter 

científico; 

v) Divulgar os resultados das suas pesquisas produzidas no LabTec. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Seção I 

Normas Gerais 

 

Art. 4º. A equipe técnica do LabTec é composta por 2 (dois) coordenadores, sendo um 

Coordenador Executivo e um Coordenador Científico, e por docentes, discentes e técnicos da 

UFG, bem como de outras instituições de ensino e de pesquisa reconhecidas pelo MEC, CNPq, 

assim como pesquisadores colaboradores de outras instituições de ensino e/ou pesquisa do 

exterior reconhecidas em seus países. 

 

Art. 5º. A reunião geral da equipe técnica, juntamente com a Coordenação do Laboratório, 

constitui a instância máxima e deliberativa do LabTec. 

 

Art. 6º. O agendamento para uso dos ativos do LabTec em atividades laboratoriais de ensino e 

pesquisa eventuais, devem ser solicitadas à Coordenação Executiva por coordenadores dos 

cursos e programas de pós-graduação da UFG, e por outras instituições de ensino e/ou pesquisa 

através de convênio de cooperação segundo trâmites oficiais habituais da UFG. 
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Parágrafo único – Ativos que sejam de propriedade de outras entidades externas à UFG, ou 

usados em projetos de pesquisa com fomento externo, somente poderão ser utilizados após 

anuência das concedentes ou após a devida patrimonialização dos mesmos. 

 

Seção II 

Dos Coordenadores 

 

Art. 7°. Os Coordenadores do LabTec devem compor o quadro de docentes efetivos do Curso 

de Engenharia de Produção/UFG, preferencialmente com o título de doutor. 

 

Art. 8º. A escolha do Coordenador Executivo será feita pelos membros da equipe técnica, por 

meio de votação igualitária. A escolha do Coordenador Científico também será feita pelos 

membros da equipe técnica, porém considerando-se preferencialmente os três candidatos com 

os melhores currículos acadêmico/científico. Em ambos os casos os candidatos à Coordenação 

do LabTec devem respeitar os dispositivos do Art. 7º deste Regimento. 

 

Art. 9º. O período de vigência dos Coordenadores do LabTec será de 2 (dois) anos. A reeleição 

pode ocorrer mediante o interesse dos Coordenadores em exercício e dos membros da Equipe 

Técnica, que deverá votar conforme os dispositivos do Art. 8º deste Regimento. 

 

Seção III 

Da Equipe Técnica 

Art. 10°. A Equipe Técnica do LabTec pode ser composta por docentes, discentes e técnicos 

da FCT, de outras unidades da UFG, bem como de outras instituições de ensino e pesquisa do 

Brasil ou exterior. 

 

Art. 11°. Para compor a Equipe Técnica do LabTec, os interessados devem apresentar plano de 

pesquisa, ou plano de estudo (inclusive se for um aluno-pesquisador), relacionados às temáticas 

propostas por este laboratório e, no caso de alunos, solicitar deferimento ao Coordenador 
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Científico para o seu ingresso. Este encaminhará a solicitação proposta à apreciação dos 

membros da Equipe Técnica em reunião geral, que deliberarão e lavrarão em ata o resultado. 

 

Art. 12°. Os discentes para compor a Equipe Técnica devem estar devidamente matriculados 

em cursos de graduação/pós-graduação da Universidade Federal de Goiás ou também de outras 

instituições de ensino, desde que atendam os dispositivos do Art. 10º deste Regimento. Parte 

da equipe técnica poderá ser de origem da sociedade comum (e.g., alunos do Ensino Médio, 

Profissionais), não ultrapassando a sua representatividade mais que 20% do quadro permanente 

(docentes e técnicos) ou semipermanente (discentes).  

 

Parágrafo único – Todos os membros da equipe técnica do LabTec manterão atualizada uma 

ficha de identificação/cadastro que ficará arquivada com o Coordenador Executivo do 

Laboratório. 

 

Seção IV 

Do desligamento dos membros da Equipe Técnica 

 

Art. 13°. Os membros do LabTec poderão se desligar do mesmo mediante apresentação de 

relatório das atividades desenvolvidas e do encaminhamento de solicitação de desligamento do 

Laboratório, por escrito, ao Coordenador Executivo do Laboratório. O desligamento do 

Laboratório afasta automaticamente o pesquisador do mesmo e dos Grupos de Pesquisa 

inseridos no LabTec. 

 

Art. 14°. Os membros do LabTec poderão ser desligados do Laboratório por razões de 

abandono ou não cumprimento das atividades, sem prévia justificativa, por solicitação da 

Coordenação do Laboratório aos demais membros da Equipe Técnica, em reunião geral, com 

pauta previamente estabelecida para esse fim e garantido o comunicado e convite à participação 

do implicado. 
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CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS, ATRIBUIÇÕES E DEVERES DA EQUIPE TÉCNICA 

 

Seção I 

Normas Gerais 

 

Art. 15°. Compete aos membros da Equipe Técnica do LabTec: 

i. Participar das atividades científicas e de extensão desenvolvidas no laboratório; 

ii. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

iii. Votar e ser votado nas eleições para Coordenadores do Laboratório; 

iv. Apresentar projeto de pesquisa e/ou planos de estudo ao Coordenador Científico do 

Laboratório; 

v. Divulgar os trabalhos desenvolvidos no Laboratório em eventos científicos; 

vi. Participar da organização de eventos do Laboratório; 

vii. Efetivar intercâmbio com instituições científicas de ensino superior, empresas e órgãos 

nacionais e internacionais; 

viii. Efetivar cursos de pós-graduação nas áreas e linhas de pesquisa do Laboratório, mediante 

a apreciação e aprovação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG; 

ix. Sistematizar e publicar os resultados dos trabalhos produzidos pelo Laboratório, em forma 

de relatório descritivo no final de cada ano. 

x. Organizar, juntamente com a Coordenação, os periódicos científicos do LabTec. 

 

Seção II 

Competências da Coordenação 

 

Art. 16°. Compete ao Coordenador Executivo do LabTec: 

i. Planejar e coordenar as atividades do LabTec, tendo em vista os objetivos propostos na 

criação do Laboratório; 

ii. Executar as deliberações da Equipe Técnica do LabTec; 
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iii. Propor, elaborar, executar e avaliar convênios com outras instituições públicas ou privadas, 

nacionais ou internacionais, em conjunto com a administração superior da UFG; 

iv. Dirigir, coordenar e responder pelos aspectos administrativos em consonância com os 

membros participantes do LabTec; 

v. Representar os demais membros da Equipe Técnica em reuniões, assembleias, eventos 

científicos ou de outra natureza; 

vi. Ter ciência de todos os documentos e produtos técnicos e científicos que tenham o nome do 

LabTec; 

vii. Presidir e convocar as reuniões do LabTec; 

 

Art. 17°. Compete ao Coordenador Científico do LabTec: 

i. Avaliar os planos de pesquisa ou planos de estudo (inclusive se for de aluno-pesquisador), 

relacionados às temáticas propostas por este laboratório e, no caso de alunos, deferir quando 

apropriado o ingresso destes a Equipe Técnica; 

ii. Dirigir, coordenar e responder pelos aspectos ligados à produção científica do LabTec; 

iii. Representar os demais membros da Equipe Técnica em reuniões, assembleias, eventos 

científicos ou de outra natureza; 

iv. Ter ciência de todos os documentos e produtos técnicos e científicos que tenham o nome do 

LabTec; 

v. Apresentar e publicar, ao final de cada ano, um relatório descritivo das atividades 

desenvolvidas no LabTec, considerando inclusive o dispositivo da Seção I, Art. 15º, item IX. 

 

Seção III 

Competências do Corpo Discente 

 

Art. 18º. Os discentes participantes do LabTec devem cumprir a carga horária definida nos 

editais de ingresso nos projetos e/ou planos de trabalho aprovados: 

i. O aluno terá como responsabilidade manter o LabTec em funcionamento, zelar pelos 

materiais existentes e cumprir o seu plano de trabalho; 



                                       
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
REGIONAL GOIÂNIA – CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
 

RUA MUCURI, S/N, ST. CONDE DOS ARCOS– FONE (62) 3518-7106 / 3518-3729 – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO CEP.: 74.968-755 
 
 
 

ii. O aluno do LabTec deverá exercer suas atividades dentro do Laboratório e poderá usufruir 

da infraestrutura, acervo e banco de dados do Laboratório; 

iii. O aluno do LabTec terá a função de colaborador em pesquisa a ser cumprido no Laboratório. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 19º. O LabTec deverá ter pelo menos uma reunião ordinária presencial por trimestre. 

 

Parágrafo único - As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador Executivo 

do LabTec. 

 

Art. 20º. As atas das reuniões serão lavradas por algum membro da Equipe Técnica e 

apresentadas para apreciação (correção e votação) e assinatura na reunião subsequente. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS PUBLICAÇÕES, EVENTOS E SIMILARES 

 

Art. 21º. No que se refere às publicações, eventos e similares compete aos integrantes do 

LabTec: 

i. Propor à Comunidade Acadêmica, anualmente, eventos para a divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Laboratório; 

ii. Promover a inserção da Comunidade externa nos trabalhos e nos resultados das atividades 

desenvolvidas pelos membros do Laboratório; 

iii. As publicações científicas, assim como qualquer produção gerada pelas atividades do 

LabTec, deverão apresentar uma referência ao Laboratório. 
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CAPÍTULO VI 

DO USO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO 

 

Seção I 

Normas Gerais 

 

Art. 22º. Caberá aos Membros do LabTec a criação, organização e conservação do patrimônio 

documental sob a responsabilidade do Laboratório: 

i. O material resultante de pesquisas realizadas pelos membros do Laboratório pertence ao 

LabTec (FCT/UFG); 

ii. Os documentos sob a responsabilidade do LabTec podem ser manipulados pelo público em 

geral, em conformidade com as normas do Laboratório; 

iii. O material bibliográfico pertencente ao LabTec deverá estar devidamente catalogado e 

identificado com a indicação “Biblioteca do LabTec”. 

 

Seção II 

Do Patrimônio 

 

Art. 23º. Os equipamentos adquiridos com recursos dos projetos, convênios, assessorias, 

cursos, doações, e outras formas, estarão vinculados ao LabTec e incluídos no Patrimônio da 

FCT - Campus Aparecida de Goiânia - UFG, para uso do próprio LabTec de acordo com os 

regulamentos da UFG ou, preferencialmente, de acordo com as leis brasileiras que gerem a 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Parágrafo único - Caso o LabTec seja extinto, o seu patrimônio ficará sob a guarda do Curso 

de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de 

Goiás. 
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24º. O presente Regimento Interno poderá ser alterado pela aprovação da maioria 

qualificada de 2/3 (dois terços) de seus membros; devendo, após alteração, ser reapresentado 

no Colegiado do Curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia/UFG, para nova apreciação. 

 

Art. 25º. O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação no Conselho 

Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. 

 
 


