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REGIMENTO INTERNO PARA USO E PERMANÊNCIA NO LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DA UFG (FÓTON LAB/UFG)  

 
A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica 

e de Computação, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, em reunião ordinária 

do dia 15 de fevereiro de 2022, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Este Regimento Interno disciplina os aspectos de uso e permanência nos laboratórios 

denominado de “Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica da UFG (Fóton Lab/UFG)”, da Escola de 

Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) – Campus Colemar Natal e Silva, da 

Universidade Federal de Goiás (UFG).  

 Parágrafo Único – Este documento está em consonância com a RESOLUÇÃO EMC Nº 

002/2020. 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 2º. O laboratório denominado Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica da UFG (Fóton 

Lab/UFG) foi criado em 13 de fevereiro de 2020, por meio do Grupo de Trabalho pertencente ao Projeto 

de Extensão da EMC/UFG, que tem como objetivo principal a transferência de conhecimentos com a 

comunidade externa (sociedade) na área de energia solar fotovoltaica.  

Art. 3º.  O Fóton Lab/UFG possui por finalidade principal o desenvolvimento de ensino, pesquisa 

e extensão nas áreas de Engenharias Elétrica, Mecânica e de Computação relacionadas com a geração 

de energia solar fotovoltaica.  

§ 1° - A utilização do Fóton Lab/UFG para as atividades mencionadas estão condicionadas à 

capacidade física e de acompanhamento por pessoa responsável, bem como o atendimento às normas 

de segurança (como a Norma Regulamentadora NR 10 do Ministério do Trabalho e Previdência sobre 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), e à disponibilidade de insumos adequados às 

atividades.  

§ 2° - É permitida a utilização do Fóton Lab/UFG para as atividades de prestação de serviços 

vinculados a projetos de pesquisa, extensão ou inovação de interesse da EMC, desde que as atividades 

estejam devidamente cadastradas nos sistemas da UFG e tenham sido aprovadas pelo Conselho Diretor 

da EMC, além de ser imprescindível a anuência de um responsável servidor da EMC.  
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Art. 4º. O Fóton Lab/UFG tem como objetivo principal realizar atividades de ensino, pesquisa e 

extensão sobre temáticas de tecnologias oriundas de pesquisa básica em ciência e pesquisa aplicada 

em Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, e de áreas afins, bem como de desenvolvimento 

e inovação tecnológica, contribuindo para a melhoria da formação dos acadêmicos dos cursos de 

Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC/UFG, da graduação, da Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica e de Computação (PPGEEC), da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

(PPGMEC) da EMC-UFG e demais cursos da UFG, bem como desenvolvimento da comunidade. 

Seus objetivos específicos são: 

● Dar apoio ao ensino e ao desenvolvimento tecnológico;  

● Favorecer a integração da pesquisa com outras áreas dos Cursos da UFG; 

● Desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, envolvendo discentes e 

docentes da UFG e professores e pesquisadores de outras instituições, bem como a 

comunidade; 

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

estudos dos membros integrantes do Fóton Lab/UFG com outros laboratórios da EMC 

e da UFG, bem como com outras instituições de caráter técnico ou científico; 

● Divulgar os resultados das pesquisas desenvolvidas no Fóton Lab/UFG. 

 

CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO 

 
Art. 5º. O Fóton Lab/UFG terá um coordenador e um vice-coordenador, que poderão ser 

servidores docentes ou Técnicos-Administrativos da EMC. 

§ 1° - O Coordenador e o Vice-Coordenador do Fóton Lab/UFG serão nomeados através de 

Portaria pelo Diretor da EMC. 

§ 2° - O Coordenador e o Vice-Coordenador do Laboratório deverão possuir experiência e 

conhecimento técnico na área de geração de energia solar fotovoltaica ou de gestão de projetos na 

UFG. 

§ 3° - Excepcionalmente na ausência do Coordenador e do Vice-Coordenador do Laboratório, 

um servidor que atue no Fóton Lab/UFG será indicado pelo Coordenador, e na sua ausência pelo Vice-

Coordenador, para cumprir temporariamente suas funções com anuência da Direção da EMC.  

§ 4° - O laboratório não poderá operar na ausência de um gestor responsável.  
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Art. 6° - A Coordenação do Laboratório tem a função de zelar pelo seu bom funcionamento, 

responder por sua gestão e cumprir com os preceitos éticos da administração pública definidos no 

Estatuto e Regimento Interno da UFG e Regulamento do Servidor Público. 

§ 1° - Caberá à Coordenação do Fóton Lab/UFG a gestão do acesso dos alunos que utilizam o 

laboratório em horários extraclasse e em atividades de ensino, pesquisa ou extensão. O mesmo 

procedimento se aplicará aos servidores docentes e Técnico-Administrativos não lotados no laboratório. 

 
CAPÍTULO III 

DA GESTÃO DO FÓTON LAB/UFG 
 

Art. 7° - A Coordenação deverá manter as informações essenciais do Fóton Lab/UFG 

permanentemente atualizadas na página da internet da EMC.  

Art. 8° - É de responsabilidade do coordenador do Fóton Lab/UFG, com o auxílio de demais 

servidores lotados no laboratório, o gerenciamento de bens de capital e material de consumo  

necessários para a realização das atividades, devendo manter atualizado estes levantamentos para 

solicitação junto à EMC, UFG e/ou outros. 

Art. 9° - O empréstimo de equipamentos retirados das dependências do Fóton Lab/UFG deverá 

ser comunicado ao servidor (coordenador ou técnico do laboratório) responsável pelo laboratório, além 

de preencher um termo de empréstimo (ANEXO V), bem como o termo de acautelamento disponível do 

SIPAC. 

 

CAPÍTULO IV 
DOS USUÁRIOS E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Art. 10 - Considerando a prevenção e controle de risco, bem como a exposição permanente aos 

riscos a que estão sujeitos durante as atividades no Fóton Lab/UFG, deverão, antes de utilizar o 

laboratório, terem conhecimento e concordado com os termos referentes  à Resolução EMC no 2/2020, 

sobre o Regimento Interno do Laboratório e Normas de Segurança do Trabalho. 

Art. 11 - Para a utilização dos componentes e dos equipamentos do Fóton Lab/UFG os usuários 

terão que passar por treinamento de capacitação específica de cada equipamento, gerando autorização 

para sua utilização. 

Art. 12 - Para as diretrizes de permanência e de utilização, o Fóton Lab/UFG foi dividido em dois 

tipos de ambientes, a saber: 

- Área I: locais com os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica acima da extrabaixa tensão 

(EBT) (50 V em corrente alternada e 120 V em corrente contínua); e 

- Área II: local para a realização de ensino, pesquisa, extensão, estudos e realização de experimentos 
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com tensões elétrica iguais ou inferiores à EBT. 

 

Art. 13 - Os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) requerido nas atividades realizadas nos 

ambientes do Fóton Lab/UFG estão especificados no Quadro 1.  

Quadro 1 –Equipamentos de proteção individual necessários nas depedências do Fóton 

Lab/UFG.  

Ambientes do Fóton 

Lab/UFG 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

necessários 

 

 

 

Área I: locais com os 

sistemas de geração de 

energia solar fotovoltaica 

acima da EBT 

 

Vestimenta adequada, calçado para serviços com 

eletricidade, luva isolante (especificada para o nível de 

tensão da instalação), e capacete para serviços com 

eletricidade, com Certificados de Aprovação (C.A.) 

emitidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência. 

Não é permitida a utilização de adornos pessoais, 

acessórios como pulseira, corrente, relógio, e brincos de 

argola. Para aqueles que possuem cabelos longos, 

devem mantê-los sempre amarrados. 

Faz-se necessário o uso de calça comprida (que não 

seja de tactel), não sendo permitido a permanência 

utilizando bermudas, saias, chinelos, e calçados abertos. 

 

Área II: local para a 

realização de ensino, 

pesquisa, extensão, estudos 

e experimentos até a EBT 

 

Vestimenta e calçados adequados para o ambiente de 

estudos 

 

Art. 14 - Todas as atividades realizadas nas áreas tipo I por discentes de graduação devem ser 

acompanhadas por no mínimo um docente ou um técnico administrativo. Esta exigência não se aplica 

às áreas tipo II. 

Art. 15 - Usuários externos à EMC, mas pertencentes à comunidade acadêmica da UFG, 

poderão demandar o uso do laboratório mediante solicitação em formulário próprio (ANEXO I), por meio 

de sistema eletrônico (e-mail ou sistema do laboratório) junto à Coordenação de Laboratório. A utilização 
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e a forma de custeio dos insumos a serem empregados nesta ação deverão ser fornecidos pelos 

usuários solicitantes ou deverá ser prevista contrapartida para o Fóton Lab/UFG. 

Art. 16 - Usuários externos à UFG poderão demandar serviços ofertados pelo Fóton Lab/UFG, 

conforme as normas da UFG para cadastro de atividades de Prestação de Serviços no âmbito de 

projetos de pesquisa, inovação ou extensão. A utilização e a forma de custeio dos insumos a serem 

empregados nesta ação serão acordados junto à Coordenação do Laboratório. 

Art. 17 - O uso das áreas tipo I do Fóton Lab/UFG (Área I) em finais de semana e feriados deverá 

ter autorização expressa e registrada pela Coordenação do Laboratório e sempre com a anuência de 

um docente ou técnico administrativo, devendo ser comunicado ao sistema de vigilância da UFG para 

acesso nos períodos indicados no pedido. Esta autorização imputa responsabilidade pela segurança, 

uso adequado e limpeza do espaço à pessoa autorizada. 

Art. 18 - Todos usuários do Fóton Lab/UFG deverão conhecer a Resolução EMC 002/2020 que 

trata do regulamento geral e também este regimento específico. Além disso, no primeiro acesso ao 

laboratório, os usuários deverão receber orientações da Coordenação ou do docente da disciplina ou 

do técnico responsável, sobre regras de segurança do trabalho e uso do espaço físico, bem como 

assinar um Termo de Conhecimento e Responsabilidade constante desta Resolução (ANEXO II, ANEXO 

III ou ANEXO IV). 

CAPÍTULO V 
DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DO FÓTON LAB/UFG 

 

Art. 19 - O Fóton Lab/UFG disciplinará sua utilização de maneira a estar sempre à disposição 

dos alunos ligados à Graduação e à Pós-Graduação orientados ou coorientados por professores ou 

pesquisadores vinculados à UFG, envolvidos com projetos de pesquisas cujo o tema está ligado à 

geração de energia solar fotovoltaica. 

Art. 20 - O acesso ao laboratório deverá ser solicitado pelo professor orientador ao seu 

coordenador através de e-mail, informando o nome do aluno, matrícula, categoria (PIBIC, PIVIC ou 

outros). 

Art. 21- O número máximo de usuários será fixado em duas vezes o número de postos de 

trabalhos existentes no laboratório. A destinação das vagas deverá necessariamente respeitar a lista de 

prioridades. 

Art. 22 - Sequência de prioridades para uso do Fóton Lab/UFG cujo tema de trabalho está 

relacionado ao laboratório: 

 §1° - Estudantes de graduação em aulas experimentais; 
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 § 2° - PIBIC, PIBIT e PIVIC; 

 § 3° - Estudantes de graduação, mestrado e de doutorado, participantes de projetos de 

ensino, de pesquisa e de extensão; 

 § 4° - Alunos envolvidos com Projetos Final de Curso; 

 § 5°- Casos omissos deverão necessariamente ser submetidos à apreciação do coordenador 

do laboratório. 

 Art. 23 - Os usuários do Fóton Lab/UFG comprometem-se a utilizar os recursos  (computadores e 

internet) exclusivamente para as atividades de ensino, pesquisa e de extensão.  

 Art. 24 - A EMC não se responsabiliza por nenhum equipamento pessoal que esteja sendo usado 

dentro do Fóton Lab/UFG. 

 Art. 25 - Ficam expressamente proibidos ao usuário: 

i) permitir a entrada de pessoas não autorizadas no laboratório; 

ii) desligar qualquer computador que esteja executando alguma tarefa, o qual, deverá conter 

um aviso informando que o mesmo possui uma tarefa em execução; 

 iii) o consumo de qualquer tipo de alimento ou bebidas, exceto água, nas dependências do 

laboratório; 

iv) o uso de computadores ou internet para fins alheios às atividades de ensino, de pesquisa 

e de extensão; 

v) a alteração, exclusão e instalação de qualquer espécie de software sem o prévio 

consentimento do coordenador do laboratório; 

vi) o emprego de cópias ilegais de softwares e/ou alterar a configuração padrão dos softwares 

instalados; 

vii) abrir, desmontar, consertar, reconfigurar e trocar de periféricos (mouse, teclado, monitor 

de vídeo etc.) ou qualquer equipamento pertencente ao laboratório;  

viii) gravar CDs ou DVDs, a menos que seja autorizado; 

ix) retirar equipamentos sem autorização da coordenadoria do laboratório, desorganizar ou 

danificar qualquer equipamento do laboratório; 

x) desenvolver e disseminar vírus de computador nos equipamentos, bem como, criar ou 
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utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas ou outros dados pessoais de outros 

usuários; 

xi) utilizar os equipamentos do Fóton Lab/UFG para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de 

atividade incompatível com as tarefas científicas; 

xii) desrespeitar, agredir verbalmente outras pessoas bem como usar linguagem ofensiva. 

Além de, tornar públicos assuntos pessoais alheios, conteúdo de correspondências eletrônicas 

particulares sem autorização; 

xiii) publicar, copiar ou enviar produto de trabalho de outras pessoas, violando os direitos 

autorais; 

  xiv) usar o espaço do Fóton Lab/UFG para reuniões; 

 xv) Quanto à utilização de equipamentos de informática particulares que utilizará dos recursos 

da UFG Campus I, tais como computadores portáteis e outros, os usuários ficarão submetidos, 

à política de segurança de utilização dos recursos determinados pelo Campus. 

 Art. 26 - A utilização do Fóton Lab/UFG por parte dos usuários fica condicionada aos horários 

definidos pela coordenação do Laboratório ou pela Direção da EMC. 

 

CAPÍTULO VI 
DA CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

 
 Art. 27 - Para o bom funcionamento dos computadores, recomenda-se que o aparelho de ar 

condicionado fique ligado nos períodos de 10:00 às 17:00 horas, ficando o último usuário responsável pelo 

seu desligamento. 

 Art. 28 - A organização e conservação dos equipamentos e mobiliários são de responsabilidade dos 

usuários, ficando o usuário, no caso comprovado de depredação de patrimônio obrigado a ressarcir as 

despesas. 

 Art. 29 - A limpeza do Laboratório é de responsabilidade da UFG, ficando o usuário obrigado a 

propiciar um período semanal para que o servidor ou terceiro efetue a faxina. 

 Art. 30 - Os computadores devem ser desligados no final do período de trabalho pelos próprios 

usuários, salvo os que estão executando tarefas. 

 Art. 31 - Os arquivos gravados pelo usuário em discos rígidos devem possuir um backup em seu 

dispositivo de armazenamento pessoal ao terminar da sessão diária de uso, pois os discos rígidos poderão 
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ser apagados sem prévio aviso, caso seja necessário. 

 Art. 32 - Problemas e ocorrências estranhas observadas com o equipamento devem ser 

imediatamente reportadas ao Coordenador do Laboratório ou ao professor orientador, conforme o caso. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS COM RELAÇÃO AO FÓTON LAB/UFG 
 
 

Art. 33 - Os Técnicos-Administrativos lotados no laboratório ou pessoa capacitada para substituí-

los deverá estar presente na realização das aulas práticas dos cursos de graduação. 

 
Parágrafo Único - A Coordenação do Laboratório se encarregará de informar aos demais 

usuários do laboratório sobre as eventuais ausências do servidor Técnico-Administrativo lotado no 

Laboratório. 

 
Art. 34 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor. 

 
Art. 35 - Este Regimento Específico entra em vigor na data de sua aprovação em Conselho 

Diretor da EMC, com efeitos a partir do semestre letivo seguinte. 

 

Goiânia, 15 de fevereiro de 2022
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ANEXO I 
 

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE USO 
 
 

Eu ______________________________________, CPF _____________, sob orientação do(a) 

docente_____________________________________, solicito o uso do Fóton Lab/UFG; 

(   ) Área I: locais com os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica 

(   ) Área II: local para a realização de estudos, pesquisa e extensão. 

 

Para as seguintes atividades: 
 

 

 

 

a ser realizada na intervalo de:  xx/  xx / 20xx a xx/  xx/20xx, no horário: 
 

Os materiais (insumos) serão disponibilizados po meio de: 

 

 

 

 

 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 
   

Nome Legível  
Assinatura (Solicitante) 

 Autorização do Responsável 

 
 

Data:______________ 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE (ESTUDANTES DA UFG) 

 

Eu, ____________________________________________________, matrícula __________________, 

estudante do Curso de _______________________________________da Universidade Federal de 

Goiás, sob orientação do (a) docente,_______________________________________, declaro que: 

1) Recebi orientações adequadas sob o uso do Laboratório  

(   ) Área I: locais com os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica 

(   ) Área II: local para a realização de estudos, pesquisa e extensão. 

 

2) Foi me apresentado as normas que o regulam (Resolução EMC no. /2020, Regimento Interno do 

Laboratório e Normas de Segurança do Trabalho). 

3) Tenho compreendido as informações de Segurança Laboratorial, uso obrigatório do EPI e de Boas 

Práticas Laboratoriais, no ambiente da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC. 

 

Ciente, subscrevo-me 

 

 

   

Nome Legível  
Assinatura (Estudante) 

 Nome Legível  
Assinatura (Docente) 

 

Data: ___________________ 
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ANEXO III 
 

TERMO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE (usuários externos à UFG) 
 

 
Eu, ____________________________________________________, CPF __________________, sob 

orientação do (a) docente,_____________________________________matrícula SIAPE, ________, 

declaro que: 

1) Recebi orientações adequadas sob o uso do Laboratório Fóton Lab/UFG: 

(   ) Área I: locais com os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica 

(   ) Área II: local para a realização de estudos, pesquisa e extensão. 

 

2) Foi me apresentado as normas que o regulam (Resolução EMC no. 2/2020, Regimento Interno do 

Laboratório e Normas de Segurança do Trabalho).  

3) Tenho compreendido as informações de Segurança Laboratorial, uso obrigatório do EPI e de Boas 

Práticas Laboratoriais, no ambiente da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - 

EMC. 

 

 
Ciente, subscrevo-me 
 
 

   

Nome Legível  
Assinatura (Estudante) 

 Nome Legível  
Assinatura (Docente) 

 
 

Data: ___________________ 
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ANEXO IV 
 

TERMO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE 
Disciplina registrada no SIGAA 

 
Os alunos abaixo assinados matriculados na disciplina________________________neste semestre de 

______declaram que: 

1) terem recebido e compreendido as informações de Segurança Laboratorial, uso obrigatório e correto 

do EPI e de Boas Práticas Laboratoriais, no ambiente da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de 

Computação - EMC,  

2) foram apresentado, a todos, as normas que o regulam (Resolução EMC no. 2/2020, Regimento Interno 

do Laboratório e Normas de Segurança do Trabalho) para a utilização segura dos equipamentos do 

Laboratório durante as aulas da disciplina mencionada acima, sob orientação do(s) docente(s) 

responsável(is): 

  
 

 

 Nome Legível  
Assinatura (Docente) 

 

 

 

Nome matrícula curso Assinatura 
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ANEXO V 
 

TERMO DE EMPRÉSTIMO E RESPONSABILIDADE DE EQUIPAMENTO 
 
 

Data 
Equipamento Solicitante Assinatura 

Empréstimo Devolução 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


