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TÍTULO I 
 

DOS OBJETIVOS E USUÁRIOS 
 

CAPÍTULO I 
Dos Objetivos 

 
Art. 1º. O presente regulamento estabelece normas para a utilização do 
Laboratório de Pesquisas Avançadas em Matemática Industrial – LPMI, 
vinculado à Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia (IMTec), 
da Regional Catalão, da Universidade Federal de Goiás.  
 
 Art. 2º. O LPMI é de natureza multiusuária, destinado ao desenvolvimento de 
atividades prioritariamente de pesquisa nas áreas da Matemática Industrial, 
mas não limitadas a elas, e visa atender: 
 
I – Os docentes da IMTec que tenham projeto de pesquisa cadastrado na UFG 
e com status em andamento e discentes que estejam vinculados a projeto de 
pesquisa de algum docente da IMTec. 
II – Pesquisadores internos, lotados em institutos/unidades/departamentos da 
UFG, mediante solicitação formal. 
III – Pesquisadores externos, lotados em outras instituições ou empresas, 
mediante solicitação formal. 
 

CAPÍTULO II 
Dos Usuários 

 
Art. 3º. O acesso às dependências do LPMI é restrito aos usuários 
devidamente cadastrados e autorizados pela coordenação do LPMI, atendendo 
ao art. 2º e: 
 
I – Os docentes da IMTec devem enviar à Coordenação do LPMI uma 
solicitação de uso de suas dependências e equipamentos por ele e/ou seus 
discentes, além de uma cópia do extrato de Projeto de Pesquisa, extraída do 
portal da UFG, constando o nome dos pesquisadores vinculados ao projeto; 
II – Os Pesquisadores internos e externos de que trata os incisos II e III do art. 
2º devem formalizar a solicitação com as devidas justificativas para o uso das 
dependências do LPMI e seus equipamentos, além de apresentar os seguintes 
documentos: 



• Projeto de pesquisa, devidamente cadastrado na instituição de origem 
e/ou em algum órgão de financiamento à pesquisa cujo status seja em 
andamento; 

• Plano de trabalho, caracterizando a pesquisa a ser realizada a partir do 
projeto de pesquisa do item anterior, com os seguintes tópicos: seus 
objetivos, resultados esperados, justificativas, metodologia, cronograma 
e equipamentos do LPMI que deve utilizar com a devida justificativa e 
período de uso. 

 
§ 1º. A Coordenação do LPMI, podendo ter o auxílio de outros pesquisadores 
internos e/ou externos a UFG, analisará o pedido e emitirá parecer 
circunstanciado aprovando ou negando o referido uso. 
 
Art. 4º. O acesso ao LPMI e sua consequente utilização é permitida somente 
para os usuários mencionados nos incisos do art. 2º e estando de acordo com 
o estabelecido no art. 3º. 
 

TÍTULO II 
 

DA UTILIZAÇÃO E SEUS PROCEDIMENTOS 
 

CAPÍTULO I 
Da Utilização 

 
Art. 5º. Os usuários podem utilizar as dependências do LPMI durante o seu 
horário de funcionamento, conscientes de que o seu uso é para fins de 
pesquisa conforme a solicitação de uso estabelecida no art. 3º, sendo vedada a 
utilização para outros fins. 
 
§ 1º. É necessária a reserva antecipada para ter acesso ao LPMI e seus 
equipamentos, em especial os equipamentos multiusuários, podendo ser 
limitado o tempo máximo de utilização de cada usuário. 
 
§ 2º. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h00min 
às 22h30min. Para utilização nos finais de semana, feriados ou horários 
alternativos, deve-se fazer solicitação à Coordenação do LPMI. 
 
§ 3º. Os usuários são responsáveis pelos equipamentos do LPMI que 
utilizarem, assumindo ônus por danos, devido a uso inadequado, imprudência, 
imperícia ou negligência. 
 
Art. 6º. Somente pessoal previamente autorizado pela Coordenação do LPMI 
pode retirar ou dar manutenção nos equipamentos instalados. 
 
Art. 7º. A Coordenação do LPMI 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. 
 
Art. 8º. O LMPI fornece seus equipamentos e dependências para os usuários, 
enquanto qualquer outro tipo de material de consumo fica a cargo do usuário. 



 
Art. 9º. O LPMI pode ser utilizado para a prestação de serviços para a iniciativa 
privada, com o intuito de captar recursos e servir como meio de prospecção de 
parcerias tecnológicas.  
 
§ 1º. A demanda por tempo dos equipamentos é limitada ao tempo máximo 
disponibilizado para tal (20% do tempo total disponível), com prioridade aos 
serviços que demonstrem maior proximidade com o curso de Matemática 
Industrial. 
 
§ 2º. Os valores a serem cobrados por hora de utilização de cada equipamento 
será estabelecido pela coordenação do LPMI. 
 
§ 3º. A prestação de serviços se dará conforme orientações da Pró-Reitoria de 
Administração e Finanças da UFG. 
 
 

CAPÍTULO II 
Dos Procedimentos de Utilização 

 
Art. 10º. Os usuários são responsáveis pelos equipamentos e dependências 
que utilizarem do LPMI. 
 
Art. 11º. Caso algum equipamento necessite de manutenção, os respectivos 
usuários serão devidamente notificados para realizarem uma cópia de 
segurança de seus arquivos. 
 
§ 1º. O usuário deve utilizar mídias de armazenamento pessoais para realizar a 
cópia de segurança. 
 
§ 2º. As cópias de segurança são de responsabilidade exclusiva do usuário. 
Não há qualquer responsabilidade da coordenação do LPMI por arquivos 
gravados nos equipamentos. 
 
Art. 12º. Pesquisadores autorizados a utilizar o LPMI podem alocar 
equipamentos que foram adquiridos por meio de projetos de pesquisa com 
financiamento.  
  
Parágrafo Único. O pesquisador (e a sua equipe autorizada) tem uso 
prioritário nesses equipamentos. Caso os equipamentos sejam de uso 
exclusivo, então o pesquisador responsável arcará com qualquer tipo de 
despesa, instalação e manutenção. 

 
Art. 13º. Equipamentos de caráter multiusuário possuem políticas de uso 
próprias e consonantes com as suas especificidades. 
 
Parágrafo Único. A política de uso de cada equipamento multiusuário será 
estabelecida pela coordenação do LMPI em documento próprio. 
 

CAPÍTULO III 



Do Cuidado com os Equipamentos 
 
Art. 14º. Os equipamentos devem ser utilizados com cuidado e zelo. 
 
Art. 15º. A Coordenação do LPMI deve ser comunicada caso o usuário tenha 
dificuldades para utilizar algum equipamento ou o equipamento apresente 
algum defeito. 
 
Art. 16º. O usuário precisa comunicar à Coordenação do LPMI no caso de 
qualquer ocorrência anormal/estranha as rotinas de utilização e desempenho 
dos equipamentos. 
 
Art. 17º. O usuário é responsável pela higiene e cuidado com o equipamento e 
dependências que está utilizando, devendo solicitar à Coordenação do LPMI, 
caso necessário, utensílios adequados para a execução da limpeza do mesmo. 

 
CAPÍTULO IV 

Das Normas de Uso 
 
Art. 18º. Os horários de abertura e fechamento do LPMI devem ser 
respeitados. 
 
Art. 19º. As reservas do LPMI, previamente feitas, devem ser respeitadas, bem 
como a política de uso de cada equipamento. 
 
Art. 20º. Não é permitida a utilização dos equipamentos do laboratório para fins 
que não sejam acadêmicos, com pena nos moldes do art. 22º. 
 
Parágrafo Único. É terminantemente proibido:  
• Usar software ou sites de jogos alheios a pesquisa científica;  
• Desenvolver ou disseminar vírus de computador nos equipamentos do 
laboratório; 
• Abrir máquinas ou periféricos sem a devida autorização; 
• Tentar consertar os equipamentos sem a devida autorização; 
• Desorganizar o Laboratório; 
• Reconfigurar qualquer equipamento sem a devida autorização; 
• 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; 
• Retirar qualquer material ou equipamento do laboratório sem a devida 
autorização. 
 
Art. 21º. As determinações deste regulamento devem ser estritamente 
seguidas. 
 

CAPÍTULO V 
Das Penalidades 

 



Art. 22º. O uso indevido dos equipamentos e dependências do LPMI ou 
descumprimento de qualquer norma deste regulamento poderá acarretar as 
penalidades previstas no Estatuto e Regimento Geral da UFG. 
 
Art. 23º. É assegurado ao usuário amplo direito de defesa na aplicação das 
penas conforme o art. 22. 
 
Art. 24º. Os casos omissos serão resolvidos pela administração superior da 
IMTec, ouvidos os interessados. 
 
 
 

______________________________________ 
Coordenador LPMI 


