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REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

EM HISTÓRIA 

 LEPEHIS 

 

CAPÍTULO I DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS  

Art. 1º - Este Regulamento normatiza o uso e funcionamento do LEPEHIS da 

Universidade Federal de Goiás - UFG- bem como os direitos e deveres do usuário. 

 

CAPÍTULO II DO LABORATÓRIO  

Art. 2º - O Conselho Diretor possui à disposição do Curso de Licenciatura em História o 

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em História, doravanteLEPEHIS, com as 

seguintes Coordenações:  

I – Coordenação de Ensino de História  

II – Coordenação de Pesquisa  

III – Coordenação de Extensão e Multimídia em Educação à Distância  

 

CAPÍTULO III FUNÇÃO E OBJETIVO 

 Art. 3º O LEPEHIS é caracterizado por coordenações de ensino, pesquisa e extensão 

como apoio às atividades culturais e científicas do Conselho Diretor da FH, cuja 

competência é o desenvolvimento e a aplicação das diretrizes estabelecidas neste 

Regulamento bem como as atribuições previstas no Regimento Geral e Estatuto da 

Universidade e em seus regimentos próprios. 

Art. 4º Sistematizar a utilização do LEPEHIS e de seus equipamentos por professores, 

técnicos, estagiários e alunos que o utilizarem para fins acadêmicos, educacionais e 

científicos. 

Art. 5º O LEPEHIS oferece espaço e equipamentos para atividades de Ensino, Pesquisa 

e Extensão que visam a: 
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I - Dar suporte às disciplinas ofertadas pela Faculdade de História da Universidade 

Federal de Goiás, e aos demais cursos da instituição que apresentarem justificativas para 

utilização do espaço. 

II - Promover o conhecimento e aprofundamento do aprendizado pertinente a 

determinadas áreas do conhecimento; 

III - Desenvolver projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão individuais ou coletivos; 

IV - Promover a interação teoria e prática das disciplinas; 

V – Proporcionar o cumprimento da carga horária de oficinas do Estágio obrigatório, 

desde que previamente acertado com a coordenação ou professor responsável; 

VI – Proporcionar a utilização do LEPEHIS por docentes desta instituição, em especial 

os da Faculdade de História, para fins científicos ou acadêmicos. 

§ 1º – A utilização do LEPHIS por parte de acadêmicos ou professores provenientes de 

outras Faculdades e/cursos será permitida com autorização prévia emitida pelo 

coordenador e mediante disponibilidade de acompanhamento do técnico responsável. 

§ 2º: O LEPEHIS é preferencialmente destinado aos professores lotados ou que ministrem 

disciplinas na Faculdade de História. Todos deverão agendar sua utilização no início de 

cada semestre. 

§ 3º: Dias reservados por professores da Faculdade de História para atividades de Ensino 

quando não utilizados, poderão ser remanejados a outros professores interessados. 

 

CAPÍTULO IV DO FUNCIONAMENTO  

Art. 6º - O LEPEHIS funciona para a comunidade interna nos seguintes dias e horários:  

I - Segunda-feira a sexta-feira entre as 08:00h às 21:30h 

II - Sábado: pré-agendamento entre as 08:00 e 11:00  

Art. 7º - O LEPEHIS ficará sob responsabilidade do Conselho Diretor da Faculdade de 

História, dos respectivos coordenadores e de pelo menos um técnico efetivo.  
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Art. 8º - O LEPEHIS poderá ser utilizado por monitores, estudantes, estagiários ou com 

projetos de extensão e iniciação científica, arcando com suas devidas responsabilidades 

de uso e sob tutela imediata do professor, do coordenador e do técnico.  

Art. 9º - No horário de funcionamento do LEPEHIS haverá monitores acompanhando as 

atividades desenvolvidas no recinto. 

 § 1º – Todo professor lotado ou não na FH, deverá agendar junto ao técnico a 

disponibilidade de utilização do Laboratório, ficando sob sua responsabilidade todo 

espaço e as boas condições dos equipamentos. 

 § 2º - O docente tem o direito de não permitir a presença de alunos não vinculados à 

atividade programada naquele recinto quando estiver executando uma atividade pré-

agendada. 

 

CAPÍTULO V DO AGENDAMENTO DO LEPEHIS  

Art. 10º - Os professores que desejarem fazer uso do LEPEHIS e de seus recursos deverão 

entrar em contato com o respectivo Coordenador responsável. 

 Art. 11º - Os discentes envolvidos em projetos de ensino, pesquisa, extensão e estágios 

poderão usar o LEPEHIS, devendo para tanto, realizar um cadastro prévio no ato da 

primeira visita a fim de resguardar suas responsabilidades de uso e posteriormente 

solicitar agendamento de horários. O cadastro e ciência do termo de compromisso 

ocorrem no ato da primeira visita, nas demais, deverá assinar, datando e registrando as 

atividades ou equipamentos utilizados. 

 

CAPÍTULO VII DOS USUÁRIOS E DO USO  

Art. 13º - Todos os usuários do LEPEHIS deverão obedecer às normas de segurança e 

uso adequado dos materiais e equipamentos. Caso seja observada qualquer irregularidade, 

o usuário deverá comunicar imediatamente ao Coordenador do Laboratório. 

 Art. 14º - Não será permitida a utilização do LEPEHIS para atividades que não estejam 

diretamente ligadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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Art. 15º A solicitação para uso deverá ser agendada conforme ficha de solicitação, 

conforme anexo I. 

Art. 16º - A coordenação e/ou estagiários não são responsáveis por pertences deixados no 

recinto.  

 

CAPÍTULO VIII DOS DEVERES E DIREITOS DOS USUÁRIOS 

 Art. 16º - São deveres dos usuários do LEPEHIS:  

I - Cumprir o regulamento;  

II - Prezar pelo bom uso e conservação dos materiais, equipamentos e móveis; 

 Art. 17º - São direitos dos usuários do LEPEHIS: 

I - Ter acesso aos recursos existentes no LEPEHIS para a concretização de suas atividades 

acadêmicas;  

II - Ter orientação e instrução sobre a utilização dos recursos e equipamentos; 

 

CAPÍTULO IX DO USO INDEVIDO DO LEPEHIS  

Art. 18º - Constitui uso indevido do LEPEHIS 

 I - Exercer atividades que coloquem em risco a integridade física das instalações e/ou 

equipamentos (comer, beber, fumar etc.);  

II - Facilitar o acesso ao LEPEHIS a pessoas não autorizadas (empréstimo de chaves, 

cópias de chaves, abertura de portas etc.); 

 III - Perturbar o ambiente com algazarras e/ou qualquer outra atividade alheia às 

atividades da FH; 

 IV - Utilizar celular ou equipamentos eletrônicos durante a permanência no recinto; 

 V - Desmontar quaisquer equipamentos ou acessórios do LEPEHIS, sob qualquer 

pretexto, assim como remover equipamentos do local (mesmo dentro do recinto);  

VI - Usar qualquer equipamento, material ou recurso de forma danosa ou agressiva  
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 VII - Exercer atividades não relacionadas com o uso específico do LEPEHIS;  

VIII - Usar as instalações e equipamentos para atividades eticamente impróprias. 

IX – Retirar material ou equipamentos sem a devida autorização. 

 

 CAPÍTULO XI 

DAS PENALIDADES 

 Art. 28º - Constitui falta passível de penalidade: 

 I - Desrespeitar ou ofender verbalmente a qualquer das pessoas responsáveis e/ou 

usuários do LEPEHIS, podendo responder por desacato ao funcionário público;  

II - Utilizar os serviços, equipamentos e recursos da instituição para ganho pessoal;  

Art. 29º - Além do que é previsto pela legislação em vigor e pelo Regimento da 

Universidade Federal de Goiás, o não cumprimento das normas estabelecidas neste 

Regulamento acarretará em penalidades estipuladas e impostas pelo Conselho Diretor da 

Faculdade de História ou pela UFG. Os usuários do LEPEHIS estão sujeitos às seguintes 

penalidades, conforme a gravidade da infração: 

 I - Aplicação do Regimento Interno da FH; 

 II - Proibição de acesso e uso do LEPEHIS, temporária ou definitivamente;  

III - Advertência oral e/ou escrita;  

IV - Responsabilidade civil cabível na Lei; 

 V - Outras penalidades, conforme decisão do Conselho Diretor da Faculdade de História 

e/ou da  UFG.  

Art. 30º - A fim de garantir um bom atendimento aos usuários, a integridade de um 

ambiente adequado e propício ao desenvolvimento das atividades educacionais, seus 

responsáveis reservam-se o direito de suspender o acesso de usuários que infrinjam as 

normas constantes neste documento.  
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CAPÍTULO XVII DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 31º - A nenhum usuário é dado o direito de alegar desconhecimento das normas.  

 

CAPÍTULO XVIII – DA COORDENAÇAO DE PESQUISA 

Art. 32º - Estabelecer parcerias e convênios com outros Laboratórios, centros de 

documentação e arquivos (dentro e fora da UFG) para possibilitar estágios; 

Art. 33º - Divulgar junto ao corpo docente e discente, editais de concursos, chamadas para 

eventos e publicações em revistas; 

Art. 34º - Promover parcerias com outros Laboratórios e centros de documentação 

mediante oficinas, minicursos e atividades voltadas à pesquisa histórica  

Art. 35º - Promover ações relativas à preservação de acervos arquivísticos em seus 

diversos gêneros (manuscritos, impressos, digitais, digitalizados) 

Art. 36º - Divulgar, no início de cada semestre uma agenda de atividades promovidas pela 

coordenação de Pesquisa 

Art. 37º - Contribuir para que as normas deste regulamento sejam respeitadas. 

 

CAPÍTULO XVIII – DA COORDENAÇAO DE ENSINO 

Art. 38º - Promover oficinas, minicursos e outras atividades voltadas ao Ensino 

Art. 39º - As atividades oferecidas deverão ter caráter de Extensão sendo divulgadas 

também nas escolas 

Art. 40º - Promover oficinas e minicursos junto às escolas-campo a fim de conferir caráter 

de Extensão a estas e outras atividades voltadas ao Ensino 

Art.41º - Elaborar agendas semestrais das atividades e promover sua ampla divulgação. 

 

CAPÍTULO XIX  -  DAS COORDENAÇÕES  
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Art. 42º - As atividades promovidas no LEPEHIS, seja em sua área de Pesquisa, seja na 

área de Ensino e Extensão deverão ser oferecidas e divulgadas amplamente na 

comunidade acadêmica e fora dela. 

Art. 43º - As coordenações serão eleitas em caráter bienal, em reuniões do Conselho 

Diretor da Faculdade de História. 

Art. 44º -  As coordenações serão responsáveis por entregar ao final de sua gestão um 

relatório detalhado das ações empreendidas, parcerias, convênios, aquisições de material 

e equipamentos   que tenham ocorrido nesse interregno.  

 

CAPÍTULO XVIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 45º - Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho 

Diretor da Faculdade de História e, em instância superior, pelo órgão determinado pela 

Universidade Federal de Goiás. Este Regulamento entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Goiânia, maio de 2020. 


