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Regulamento do Laboratório de Controle Operacional - LCO 
 
 

TÍTULO I 
 

DOS OBJETIVOS E USUÁRIOS 
 

CAPÍTULO I 
Dos Objetivos 

 
Art. 1º. O presente regulamento estabelece normas para utilização do 
Laboratório de Controle Operacional - LCO, visando um melhor 
aproveitamento deste pelos usuários. 
 
 Art. 2º. O LCO é de natureza instrumental, destinando-se, preferencialmente, 
ao desenvolvimento de atividades curriculares, relativas a aulas e 
desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão vinculados à 
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia (IMTec). 
 

CAPÍTULO II 
Dos Usuários 

 
 Art. 3º. O acesso às dependências do LCO é restrito aos usuários 
devidamente cadastrados ou autorizados pela Coordenação do LCO. 
 
Art. 4º. O acesso ao LCO e sua consequente utilização será permitida somente 
para: 
 
I - Alunos dos Cursos da IMTec; 
II - Alunos vinculados a projetos desenvolvidos pelos Professores da IMTec; 
III - Professores da IMTec; 
IV - Pessoas devidamente autorizadas pela Coordenação do LCO. 
 
§ 1º. É necessária a reserva antecipada para ter acesso ao LCO, podendo ser 
limitado, o tempo máximo de utilização de cada usuário. 
 
§ 2º. Os usuários devem fazer a reserva de uso junto à Coordenação do LCO. 
 
§ 3º. O agendamento prévio para uso do LCO deverá ser feito através do 
sistema disponibilizado para tal. 
 
Art. 5º. Usuários não mencionados no Art. 4º não poderão ter acesso ao LCO. 
 

 



TÍTULO II 
 

DO LABORATÓRIO E SUA UTILIZAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
Do Uso e Permanência 

 
Art. 6º. Os usuários, de acordo com o disposto no Art. 4º, poderão utilizá-lo 
durante seu horário de funcionamento, conscientes de que o seu uso é 
estritamente acadêmico, sendo proibida sua utilização para outros fins. 
 
Art. 7º. Somente pessoal, previamente autorizado, pela Coordenação do LCO, 
poderá retirar ou dar manutenção nos equipamentos de informática instalados 
no LCO. 
 
Art. 8º. A Coordenação do laboratório possui plena autoridade no que se refere 
à utilização do laboratório, podendo solicitar a retirada do usuário quando este 
não cumprir os termos do presente Regulamento. 
 

CAPÍTULO II 
Da Utilização do LCO Para Aulas 

 
Art. 9º. O LCO pode estar disponível para realização de aulas, desde que seja 
efetuada reserva prévia, conforme § 2º do Art. 4º, utilizado com o 
acompanhamento do professor responsável e somente para este fim. 
 
Parágrafo único. O professor responsável, conforme caput deste artigo, na 
utilização de qualquer equipamento do LCO, assume ônus por danos, devido a 
uso inadequado, imprudência, imperícia ou negligência. 
 
Art. 10º. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 
07h00min às 22h30min. Aos sábados e domingos, o uso poderá ser permitido 
mediante autorização por escrito da Coordenação do LCO. 
 
Parágrafo Único. Durante o horário de aula, o LCO somente pode ser utilizado 
por alunos regularmente matriculados na disciplina para o qual foi efetuada a 
reserva. 
 

CAPÍTULO III 
Da Utilização do LCO Para Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Art. 11º. O LCO estará disponível aos usuários, para realização de projetos de 
ensino, pesquisa e extensão, conforme o disposto nos Artigos 4º e 9º. 
 
Art. 12º. O horário de funcionamento se faz conforme o Art. 10º. 

 
TÍTULO III 

 
DOS PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO 

 



CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 13º. Para utilizar os equipamentos do laboratório, o usuário deve 
identificar-se junto à Coordenação do laboratório e assinar o Termo de 
Compromisso de utilização do mesmo. 
 
Art. 14º. Os equipamentos utilizados são de inteira responsabilidade do 
usuário. Não é permitido gravar arquivos nos computadores do LCO. 
 
Art. 15º. A Coordenação do LCO terá livre acesso aos arquivos deixados nos 
computadores do LCO, podendo apagá-los, seja por razões de manutenção ou 
se forem identificados como de interesse alheio às atividades acadêmicas. 
 
Art. 16º. Devem ser utilizadas mídias de armazenamento pessoais para cópia 
de segurança dos arquivos dos usuários. 
 
Parágrafo Único. As cópias de segurança são de responsabilidade exclusiva 
do usuário. Não há qualquer responsabilidade da Coordenação do LCO, a 
respeito de arquivos gravados nos computadores e equipamentos do LCO. 
 

 
CAPÍTULO II 

Da Segurança e Cuidados com os Equipamentos 
 

Art. 17º. Os equipamentos devem ser utilizados com cuidado e zelo. 
 
Art. 18º. A Coordenação do LCO deve ser comunicada se o usuário tiver 
dificuldades para utilizar algum equipamento que apresente algum defeito. 
 
Art. 19º. O usuário deve comunicar a Coordenação do LCO mediante qualquer 
ocorrência anormal/estranha nas rotinas de utilização e desempenho dos 
equipamentos. 
 
Art. 20º. O usuário é responsável pela higiene e cuidado com o equipamento 
que está utilizando, devendo solicitar à Coordenação do LCO, caso necessário, 
utensílios adequados para a execução da limpeza do mesmo. 
 

CAPÍTULO III 
Das Normas de Uso 

 
Art. 21º. Os horários de abertura e fechamento do LCO devem ser respeitados. 
 
Art. 22º. As reservas do LCO, previamente feitas, devem ser respeitadas. 
 
Art. 23º. Não é permitida a utilização dos computadores do laboratório para fins 
que não sejam acadêmicos. 
 
Art. 24º. A Internet será para fim específico de pesquisas e consultas sem fins 
comerciais ou diversão. 



 
Parágrafo Único. Será terminantemente proibido, sob pena de sanções 
conforme previsto pelo Estatuto e Regimento Geral da UFG, o seguinte: 
 
• Usar software ou sites de jogos; 
• Desenvolver ou disseminar vírus de computador nos equipamentos do 
laboratório; 
• Abrir máquinas ou periféricos; 
• Tentar consertar os equipamentos; 
• Desorganizar o Laboratório; 
• Reconfigurar qualquer máquina/equipamento (microcomputador, 
impressora, etc.); 
• Utilizar os equipamentos para fins pessoais, ou qualquer outro tipo de 
atividade incompatível com as tarefas acadêmicas; 
• Usar vocabulário de baixo calão; 
• Fumar dentro do Laboratório; 
• Ingerir qualquer tipo de alimento ou bebida dentro do laboratório; 
• Instalar softwares nos equipamentos, sem a prévia autorização da 
Coordenação do LCO; 
• Retirar qualquer material ou equipamento do laboratório. 
 
Art. 25º. As determinações deste regimento devem ser estritamente seguidas. 
 

CAPÍTULO IV 
Das Bancadas Didáticas e Acessórios 

 
Art. 26º. Somente terão acesso às bancadas didáticas e respectivos 
acessórios do LCO, os alunos que desenvolverem pesquisa, ou em aulas de 
disciplinas que carecem de sua utilização. 
 
§ 1º. Para utilização de sistemas pneumáticos é indispensável a utilização de 
E.P.I (equipamentos de proteção individual); óculos e protetor auricular. 
 
§ 2º.  Para a manipulação de aparelhos e componentes eletrônicos sensíveis é 
necessária a desmagnetização do usuário. 
 
§ 3º. Devido ao alto valor dos equipamentos e risco moderado em alguns 
casos, é necessário cuidado, atenção e respeito às normas técnicas 
(segurança) aplicáveis ao LCO. 
 
Art. 27º. Os usuários, ou professor responsável no caso de aulas, devem 
solicitar ao técnico/estagiário que providencie as bancadas e equipamentos 
necessários para a realização das atividades. 
 
§ 1º. É expressamente proibido aos usuários, pegar qualquer componente, 
peça ou acessório das bancadas didáticas, dentro dos armários do LCO. 
 
§ 2º.  Os professores que solicitarem reserva para aulas, devem solicitar 
previamente, a quantidade e tipo de bancadas e respectivos acessórios que 
serão utilizadas em suas aulas. 



 
§ 3º. O técnico/estagiário, em casos excepcionais, poderá dispor os acessórios 
das bancadas didáticas sobre as mesas do LCO para que os usuários tenham 
acesso. 
 
§ 4º. Os usuários devem contabilizar os acessórios que lhe são entregues e 
devolvê-los em sua totalidade ao técnico/estagiário, devidamente conferidas, 
ao final de sua utilização. 
 
Art. 28º. Caso o usuário/professor necessite de alguma 
montagem/configuração específica, deve solicitar detalhando-a 
minuciosamente com antecedência mínima de 48 horas.  

 
CAPÍTULO V 

Das Competências 
 
Art. 29º. Dos Professores: 
 
• Agendar previamente o uso do LCO com a Coordenação do LCO; 
• Caso haja desistência da reserva, deve imediatamente comunicar a 
Coordenação do LCO a fim de possibilitar a utilização por outros usuários; 
• Assegurar o cumprimento do regulamento de uso do LCO. Em particular, 
não permitir os alunos abrir máquinas ou periféricos, desconectar qualquer 
componente (mouse, teclado, monitor e etc.) das máquinas; 
• Acompanhar os alunos e se manter presente no LCO durante o horário 
reservado para as suas aulas, não sendo permitida a utilização do mesmo, sem 
agendamento prévio; 
• Não permitir que alunos consumam bebidas ou alimentos dentro do 
Laboratório, nem o mesmo deve fazê-lo; 
• Respeitar o horário marcado não deixando ultrapassar os períodos de 
intervalo, bem como o horário de fechamento do LCO; 
• Deixar o LCO organizado, fechar janelas e persianas e desligar 
lâmpadas ao final da utilização do espaço. 
 
Art. 30º. Da Coordenação do LCO: 
 
• Supervisionar o LCO com intuito de manter o mesmo em perfeitas 
condições de uso; 
• Participar da seleção dos estagiários e/ou monitores para o LCO; 
• Assegurar o cumprimento do regulamento de uso do LCO; 
• Estar disponível para auxiliar os usuários em caso de dúvidas; 
• Controlar o acesso ao LCO; 
• Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes 
neste documento; 
• Planejar as demandas de materiais e equipamentos para o LCO; 
• Auxiliar a Chefia da IMTec na aquisição de materiais e equipamentos 
para o laboratório. 
 
Art. 31º. Dos bolsistas / estagiários do LCO: 



 
• Controlar o acesso ao LCO; 
• Orientar os usuários quanto ao uso correto dos materiais e dos 
equipamentos; 
• Assegurar o cumprimento do regulamento de uso do LCO; 
• Estar disponível, de acordo com os horários estabelecidos, para auxiliar 
os usuários nos horários de funcionamento do LCO; 
• Auxiliar na organização e funcionamento do LCO; 
• Comunicar a Coordenação do LCO qualquer irregularidade no 
Laboratório, bem como o descumprimento deste regulamento. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Das Penalidades 

 
Art. 32º. O manuseio indevido dos equipamentos/peças existentes no LCO ou 
o descumprimento de qualquer norma deste regulamento poderá acarretar as 
penalidades previstas no Estatuto e Regimento Geral da UFG 
 
Art. 33º. Será assegurado ao usuário amplo direito de defesa na aplicação das 
penas conforme o Art. 32º. 
 
Art. 34º. Os casos omissos serão resolvidos pela administração superior da 
IMTec, ouvidos os interessados. 
 

 
 

_____________________________ 
Coordenador LCO 


