
1 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - FCT 

CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA 

 

 

REGIMENTO INTERNO DO LABORATÓRIO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS EM 

TRANSPORTES 

 

CAPÍTULO I 

DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

Art. 1º - Este Regulamento normatiza o uso e funcionamento do Laboratório de Ensaios 

Tecnológicos em Transportes (LETT), vinculado aos Departamentos Acadêmicos da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Campus de Aparecida de Goiânia (CAP), bem como os direitos e deveres do usuário. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º - O Laboratório de Ensaios Tecnológicos em Transportes (LETT) tem como objetivo: 

a) Centralizar os recursos computacionais e de equipamentos da área de Infraestrutura para 

engenharia e geociências, apoiando os cursos de Graduação, cursos de Pós Graduação, a 

Pesquisa e a Extensão; 

b) Possibilitar o discente a prática dos conhecimentos teóricos. 

 

Art. 4º - Quanto à pesquisa, atua como um local fomentador de recursos para o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa sob responsabilidade do coordenador, técnico e 

demais professores envolvidos. 

 

Art. 5º - Quanto à extensão, fornece suporte técnico para a realização de cursos de extensão 

para a comunidade acadêmica, bem como para a comunidade em geral, de forma a otimizar as 

relações entre sociedade e universidade. 
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CAPÍTULO IlI 

DA LOCALZIAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 6º - O LETT se localiza no prédio FCT / UFG / CAP. 

 

Art. 7º - Os horários de funcionamento do LETT são definidos pelo coordenador do 

laboratório, técnico do laboratório, coordenadores de curso, em concordância com estagiários 

e monitores. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA 

 

Art. 8º - O LETT está vinculado aos cursos da área de engenharia, geocências e a direção de 

campus. 

 

Art. 9º - Sua estrutura mínima deverá estar estabelecida em projeto próprio afixado para 

conhecimento de todos.  

 

CAPÍTULO V 

POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

Art. 10º - As Coordenações dos Departamentos Acadêmicos envolvidos na atualização dos 

materiais farão reuniões anuais para planejamento e aperfeiçoamento do LETT. Em caso de 

alguma mudança nessas estruturas, ela acontecerá no semestre seguinte ao curso em 

andamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DA RESPONSABILIDADE DO COORDENADOR, VICE-COORDENADOR E 

TÉCNICO DO LETT 

 

Art. 11º - O LETT possui um Coordenador, um Vice-Coordenador e um Técnico. São 

atribuições dos Coordenadores, Vice-Coordenadores e Técnicos: 

a) Instalar e supervisionar a rede interna do laboratório com apoio do técnico em informática; 
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b) Confeccionar e analisar relatórios de utilização do laboratório e proceder a mudanças se 

necessário; 

c) Projetar e desenvolver softwares de utilização interna; 

d) Definir a carga horária do laboratório; 

e) Gerenciar as equipes de monitoria, recepção e funcionários lotados no campus; 

f) Definir as necessidades de equipamentos, hardware e software, juntamente com o Chefe de 

Departamento; 

g) Realizar reuniões internas ou com o Chefe de Departamento para averiguar a performance 

do laboratório e proceder às mudanças necessárias; 

h) Zelar pelo bom uso dos equipamentos instalados; 

i) Manter contato com fabricantes e distribuidores dos equipamentos /software; 

j) Manter contato com outras unidades sempre que necessário; 

k) Relatar-se periodicamente ao Chefe de Departamento, sobre a situação do LETT e as 

medidas que estão sendo adotadas; 

l) Cumprir a carga horária estabelecida para as atividades no laboratório. 

 

CAPÍTULO VII 

DA EQUIPE DE MONITORIA 

 

Art. 12º - Os Departamentos Acadêmicos, a partir de comissão previamente definida por 

indicação por cada Chefe de Departamento deverá selecionar monitores. São atribuições da 

equipe de Monitoria: 

a) Informar a coordenação sobre o funcionamento do laboratório; 

b) Prestar orientações aos usuários na correta utilização dos equipamentos e softwares 

instalados; 

c) Instalar e manter os equipamentos e softwares atualizados;  

d) Encaminhar para conserto equipamentos avariados; 

e) Encaminhar solicitação de materiais para consumo interno; 

f) Zelar pelo bom uso dos equipamentos; 

g) Cadastrar usuários para utilização do laboratório; 

h) Participar de reuniões com a administração, sempre que solicitado, sugerindo mudanças 

necessárias; 

i) Abrir e fechar o laboratório nos horários estabelecidos verificando todos os aspectos de 

segurança; 
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j) Informar a administração sobre os usuários que desenvolverem atividades proibidas ou 

praticarem atos contrários às determinações contidas neste Regimento Interno e demais 

regulamentos da UFG. 

k) Cumprir o horário de trabalho. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA UTILIZAÇÃO DO LETT 

 

Art. 13º - O LETT é utilizado somente pelos professores e técnicos dos Departamentos 

Acadêmicos da UFG, e caso autorizado, pela comunidade externa.  

 

CAPÍTULO VIII 

DO EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

Art. 14º - O empréstimo de materiais e equipamentos disponíveis no LETT só será possível a 

partir da autorização da Direção de Campus com conhecimento do seu coordenador e técnico.  

 

CAPÍTULO IX 

DO PLANEJAMENTO SEMESTRAL 

 

Art. 15º - O planejamento semestral será elaborado pelos Departamentos Acadêmicos, a partir 

das reuniões de conselhos com conhecimento da Direção do Campus. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS ATIVIDADES PROIBIDAS NO LABORATÓRIO 

 

Art. 16º - Constituem-se atividades proibidas no LETT: 

a) Acessos sem autorização de pessoas que não são discentes da UFG; 

b) Utilização dos equipamentos para fins recreativos; 

b) Execução de atividades e serviços que não façam parte do conteúdo das disciplinas 

ministradas nos cursos da UFG; 

c) Acesso indevido a áreas protegidas da rede; 

d) Realização de testes de qualquer natureza que envolvam os recursos computacionais da 

rede seja eles quais forem, sem autorização expressa da direção do campus e do coordenador; 
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e) Sabotagem; 

f) Roubo de Informações, equipamentos e/ou material de consumo; 

g) Utilização dos equipamentos para fins criminosos e ilegais; 

h) Outras atividades proibidas previstas nos regulamentos da UFG. 

 

CAPÍTULO XII 

DOS USUÁRIOS E DO USO 

 

Art. 17º - Os usuários são discentes da UFG, devidamente matriculados.  

 

Art. 18º. Todos os usuários deverão obedecer às normas de segurança e uso adequado dos 

materiais. Caso seja observada qualquer irregularidade o usuário deverá comunicar 

imediatamente ao Coordenador do LETT. 

 

Art. 19º - O LETT é um espaço projetado para aprendizagem do exercício da vida acadêmica. 

Seu acervo e instalações contribuem para práticas investigativas, essenciais para o 

desenvolvimento de competências necessárias para desempenho das atribuições inerentes a 

formação do discente. 

 

Art. 20º - É vedado aos monitores, recepcionistas e funcionários alocados LETT realizar 

quaisquer atividades que sejam de responsabilidade dos usuários, tais como execução de 

ensaios, elaboração, digitação e formatação de trabalhos e pesquisas acadêmicas, pesquisas e 

download de arquivos através da Internet, realização de exercícios com auxílio de software 

disponível para aulas práticas, acesso a conteúdo de aulas disponibilizadas pela plataforma de 

Ensino a Distância, realizar logon na rede, etc. 

 

Art. 21º - Não será permitida a utilização do Laboratório para atividades que não estejam 

diretamente ligadas ao ensino e atividades investigativas voltadas para o ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

Art. 22º - O professor Coordenador é o responsável por todos os atos dos alunos e, 

consequentemente a conservação dos LETT. 

 

Art. 23º - São direitos dos usuários: 
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a) Utilizar o laboratório para a realização de trabalhos curriculares e extracurriculares, desde 

que vinculados a cursos oferecidos pelo UFG; 

b) Solicitar auxílio aos monitores no sentido de dirimir dúvidas quanto ao uso dos 

equipamentos e software; 

c) Apresentar sugestões de melhoria do funcionamento do laboratório; 

d) Sugerir aquisições de equipamentos e softwares; 

e) Sugerir cursos de extensão universitária; 

f) Usufruir dos serviços de armazenamento de arquivos e impressão, sempre que tais serviços 

estiverem disponíveis. 

 

Art. 24º - São deveres dos usuários: 

a) Identificar-se na recepção, ao monitor, ao técnico ou Coordenador de laboratório; 

b) Zelar pelo uso adequado e pela conservação dos equipamentos; 

c) Deixar sacolas, pastas, mochilas, bolsas e afins na recepção; 

d) Não entrar com lanches e bebidas no laboratório; 

e) Não fumar no laboratório; 

f) Tratar com respeito os coordenadores, técnicos, monitores e recepcionistas; 

g) Respeitar os horários de salas disponíveis e as reservas realizadas previamente por 

professores em horários esporádicos; 

h)  Manter o silêncio e o bom ambiente de trabalho no laboratório de informática; 

i) Comunicar qualquer situação anormal no funcionamento dos equipamentos e software à 

monitoria ou à recepção, para que seja anotada a ocorrência, possibilitando, assim, a 

manutenção do equipamento; 

j) Cadastrar-se como usuário do laboratório, preenchendo o Termo de Responsabilidade; 

k) Respeitar o Regimento Interno do LETT. 

 

Art. 25º - Durante o período de utilização o usuário é responsável pela integridade do 

equipamento e mobiliário por ele utilizado. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS ROTINAS E SERVIÇOS 

 

Art. 26º - É proibido manter arquivos pessoais, fotografias, músicas e demais pertences 

pessoais nos computadores dos LETT, se identificados serão apagados sem prévio aviso.  
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Art. 27º - O usuário não terá cotas de impressão no laboratório LETT, salvo quando 

autorizada pelo coordenador da unidade acadêmica. 

  

Art. 28º - O Chefe de Departamento, Direção de Campus e/ou Coordenador de Laboratório 

poderá suspender, a qualquer tempo, por motivos técnicos ou administrativos, os serviços de 

armazenamento de arquivos e impressão, levando a conhecimento dos usuários os motivos da 

suspensão. 

 

Art. 29º - É vedada a instalação de quaisquer softwares, salvo se for autorizada por um 

coordenador do LETT. 

 

Art. 30º - É vedado ao usuário realizar quaisquer alterações nas configurações do sistema, da 

rede ou de qualquer equipamento sem a competente autorização do coordenador LETT. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 32º - Além do que é previsto pela legislação em vigor e pelo Regimento Interno da UFG, 

o não cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento acarretará em penalidades 

estipuladas pelo Chefe de Departamento e Direção de Campus com conhecimento do 

Coordenador do LETT. Os usuários do LETT estão sujeitos às seguintes penalidades, 

conforme a gravidade da infração: 

I. Aplicação do Regimento Interno da UFG; 

II. Proibição de acesso e uso do LETT, temporária ou definitivamente; 

III. Responsabilidade civil cabível na Lei; 

IV. Advertência oral e/ou escrita; e 

V. Outras penalidades, conforme decisão das Coordenações dos Departamentos Acadêmicos. 

 

Art. 33º - 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 X 

DAS NORMAS GERAIS 

 

Art. 34º - A nenhum usuário é dado o direito de alegar desconhecimento das normas aqui 

dispostas, que deverão estar afixada na sala do LETT. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 35º - Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos em reunião pelos 

Departamentos Acadêmicos do campus UFG Aparecida de Goiânia. 

 

Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

 

 

Aparecida de Goiânia, janeiro de 2020. 

 

 

 


