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Resolução no 06, de 20 de abril de 2018. 

 

 

O Presidente do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências da Vida do Campus 

Governador Valadares, Prof. Dr. Ângelo Márcio Leite Denadai, no uso de suas 

atribuições e competências legais estabelecidas pelo Estatuto Geral da UFJF, tendo em 

vista a deliberação em reunião ordinária de 13/04/2018 e, 

Considerando a aquisição de equipamentos e insumos para o desenvolvimento de 

pesquisas no Campus Governador Valadares, através de projetos financiados por agências 

de fomento à pesquisa e dotações orçamentárias específicas da UFJF; 

Considerando a existência dos laboratórios multiusuários de pesquisa existentes no 

Campus Governador Valadares em funcionamento na UNIVALE desde 2013; 

Considerando a existência de dois Programas de Pós-Graduação no Campus Governador 

Valadares: Programa de Multicêntrico de Pós-Graduação na área de Bioquímica e 

Biologia Molecular (PMBqBM/UFJF-GV) e Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia – PROFBI, bem como outros programas que estão em fase de estruturação; 

Considerando o desenvolvimento de pesquisas no Campus Governador Valadares 

através de projetos de iniciação científica, de extensão com interface à pesquisa e de pós-

graduação, devidamente cadastrados na UFJF, e de projetos financiados por agências de 

fomento à pesquisa; 

Considerando a existência de espaços exclusivos para os laboratórios multiusuários de 

pesquisa e pós-graduação no Campus Governador Valadares na UNIPAC, a partir de abril 

de 2018, conforme contrato no. 57/2017; 

Considerando as dificuldades infra-estruturais encontradas no Campus Governador 

Valadares, especialmente no que diz respeito à restrição de espaços físicos, bem como a 

necessidade de otimização do uso de recurso público no pagamento dos aluguéis, os 

espaços não poderão apresentar ociosidade.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar o Regimento das Políticas de Uso dos Laboratórios Multiusuários de 

Pesquisa e Pós-graduação do Instituto Ciências da Vida da Universidade de Juiz de Fora 

– Campus Governador Valadares, em anexo, em todo o seu conteúdo e forma. 
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Art. 2º - Aprovar, mediante deliberação do Conselho de Unidade – ICV, o relatório final 

da Comissão de Avaliação da Política de Utilização dos Laboratórios do instituto, 

documentada através do MEMO 05/2018 da referida comissão (anexo). 

Art. 3º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Governador Valadares, 20 de abril de 2018 

 

 

 
 Prof.º Dr.º Ângelo Márcio Leite Denadai  

Presidente do Instituto de Ciências da Vida 

 Universidade Federal de Juiz de Fora 

Campus Governador Valadares 
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Memo 05/2018 

 

Governador Valadares, 26 de março de 2018. 

 

De: Profa. Fabiola Galbiatti de Carvalho Carlo 
Comissão para Instituir a Política de Utilização dos Laboratórios Multiusuários de 
Pesquisa do ICV/UFJF-GV 
 
Para: Prof. Ângelo Marcio Denadai 
Diretor do Instituto Ciências da Vida – Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus 
Governador Valadares 
 
 
Assunto: Solicitação de apreciação em CU-ICV do Regimento das Políticas de Uso 
dos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-graduação do ICV/UFJF-GV e 
do Relatório final das atividades da Comissão. 
 

Prezado Diretor, 

 

Venho por meio deste solicitar ponto de pauta no Conselho de Unidade do 

Instituto Ciências da Vida/UFJF-GV para apreciação do Regimento das Políticas de 

Uso dos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-graduação do ICV/UFJF-

GV e do Relatório final das atividades desta Comissão. 

Os documentos encontram-se em anexo. 

 

Me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos, 

Cordialmente, 

 

 

__________________________ 

Profa. Fabíola Galbiatti de Carvalho Carlo  

Presidente da Comissão para Instituir a Política de Utilização dos Laboratórios 

Multiusuários de Pesquisa – ICV/UFJF 
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Relatório Final das Atividades da Comissão para Instituir a Política de Utilização 

dos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa – ICV/UFJF 

 

Em continuidade às atividades da Comissão para Instituir a Política de Utilização 

dos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa – ICV/UFJF aprovadas em Conselho de 

Unidade do Instituto Ciências da Vida/UFJF-GV, sob Resolução no 07, de 01 de 

dezembro de 2017, a presente comissão realizou reuniões para estudo e discussão da 

elaboração do Regimento das Políticas de Uso dos laboratórios multiusuários de 

pesquisa e pós-graduação, nos dias 07/12/17, 07/03/2018, 09/03/2018 e 23/03/2018. 

Durante as reuniões também foram discutidos os memorandos recebidos 

70/2017DF,429/2017-Campus GV da Profa. Karen Luise Lang – Departamento de 

Farmácia, contemplando o Laboratório de Química e Produtos Naturais e Sintéticos 

(LQPNS) nos laboratórios multiusuários, bem como a mudança do nome do Laboratório 

Multiusuário de Físico-química de Fluidos (LFqF), caso as atividades do mesmo 

estivessem incluídas no referido laboratório, conforme acordado em reunião da 

comissão (ATA do dia 18/09/2017). Desta forma, em comum acordo da Profa. Karen e 

dos usuários do LFqF, e através de comunicação a esta comissão, foi aprovado em 

reunião a alteração do nome do Laboratório Multiusuário de Físico-química de Fluidos 

para Laboratório de Química, Física e Fluídos. Foi também aprovado pela comissão a 

adequação dos nomes do Laboratório de Odontologia e Patologia para Laboratório 

Multiusuário de Biomateriais e Patologia, e do Laboratório Multisuário de Biologia 

Celular e Molecular para Laboratório Multiusuário de Genética Molecular e Biologia 

Celular, conforme consta nos documentos da Pós-Graduação. Além disso, houve 

alteração de sala entre os laboratórios de ensino do Departamento de Farmácia no 8º. 

andar: na sala 809, anteriormente destinada ao Laboratório de Alimentos, será alocado 

o Laboratório de Análise Clínicas; e na sala 810, anteriormente destinada ao Laboratório 

de Análise Clínicas, será alocado o Laboratório de Alimentos.  

A presente comissão também levantou, durante as reuniões, demandas 

estruturais e organizacionais necessárias para o adequado funcionamento dos 

laboratórios, as quais foram encaminhadas à Direção do ICV e/ou à Direção do Campus.  

Após a conclusão da elaboração do Regimento das Políticas de Uso por esta 

comissão, no dia 09/03/18, foram sugeridas algumas considerações no documento 

pelos Departamentos de Ciências Básicas da Vida, Farmácia e Odontologia, as quais 

foram novamente discutidas pela comissão, em reunião do dia 23/03/2018. Desta forma, 

nesta data, foi finalizada a elaboração do Regimento das Políticas de Uso dos 

Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-graduação do Instituto Ciências da Vida 
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da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares, o qual 

encontra-se no Anexo 2 deste documento para apreciação em reunião do Conselho de 

Unidade do ICV/UFJF-GV. 

Considerando o objetivo da Portaria n° 22, de 12 de julho de 2017 do Instituto 

Ciências da Vida, a qual designou a criação da Comissão para Instituir a Política de 

Utilização dos Laboratórios Multiusuários de Pesquisa – ICV/UFJF-GV, esta comissão 

entende que finalizou suas atividades, após a apreciação do Relatório Final de 

atividades e do Regimento (em anexo) pelo Conselho de Unidade do ICV, colocando-

se à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 

__________________________ 

Profa. Fabíola Galbiatti de Carvalho Carlo  

Presidente da Comissão para Instituir a Política de Utilização dos Laboratórios 

Multiusuários de Pesquisa – ICV/UFJF 
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REGIMENTO DAS POLÍTICAS DE USO DOS LABORATÓRIOS 

MULTIUSUÁRIOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO 

CIÊNCIAS DA VIDA DA UNIVERSIDADE DE JUIZ DE FORA – CAMPUS 

GOVERNADOR VALADARES 

 

Art. 1º. O presente regimento disciplina a organização e o funcionamento dos 

Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-graduação do Instituto Ciências 

da Vida da Universidade de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.  

 

CAPÍTULO I 

DEFINIÇÕES E OBJETOS 

Art. 2º. Os Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-graduação são 

vinculados ao Instituto Ciências da Vida (ICV) e constituídos por infraestrutura 

(espaço físico e equipamentos), servidores (docentes e técnico-administrativos 

em educação - TAEs) e discentes de iniciação científica e de pós-graduação dos 

Departamentos e Programas de Pós-Graduação do ICV da Universidade Federal 

de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares.  

Parágrafo único: Os Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-

graduação do ICV possuem as seguintes denominações/objetos 

estabelecidas com base em atividades de pesquisa já existentes no 

Campus desde sua implantação e regulamentada pela Resolução no. 07, 

de 01 de dezembro de 2017 do Instituto Ciências da Vida. 

- Laboratório Multiusuário de Biomateriais e Patologia; 

- Laboratório Multiusuário de Imunologia;  

- Laboratório Multiusuário de Genética Molecular e Biologia Celular; 

- Laboratório Multiusuário de Microbiologia;  

- Laboratório Multiusuário de Parasitologia;  

- Laboratório Multiusuário de Química, Física e Fluidos. 
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Art. 3º. Os Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-graduação do ICV têm 

como objetivos: 

§ 1º. Abrigar e disponibilizar para uso equipamentos de caráter multiusuário 

para apoiar as atividades de pesquisa e pós-graduação, iniciação científica 

e extensão universitária, devidamente cadastradas na UFJF-GV, e as 

atividades de ensino vinculadas aos programas de pós-graduação; e para 

atender à comunidade externa, pública e privada, visando contribuir para o 

desenvolvimento tecnológico regional; 

§ 2º. Otimizar os recursos financeiros, físicos e humanos para pesquisa 

científica na comunidade universitária; 

§ 3º. Agregar de forma operacional facilidades e equipamentos para 

condução de pesquisa científica; 

§ 4º. Desenvolver estratégias de agregação de tecnologias voltadas para o 

uso compartilhado de equipamentos de grande porte e de alta 

complexidade; 

§ 5º. Permitir uma gestão adequada na implantação de projetos 

interdisciplinares em pesquisas básica e aplicada; 

§ 6º. Apoiar os discentes de programas de iniciação cientifica, treinamento 

profissional e interface de pesquisa e extensão dos cursos de graduação e 

os programas de pós-graduação da UFJF; 

§ 7º. Facilitar a interação com outras instituições de ensino superior, 

instituições de pesquisa e com o setor empresarial, no âmbito público e 

privado, aumentando a inserção social da UFJF e de seus pesquisadores. 

CAPÍTULO II 

DA ÁREA FÍSICA 

Art. 4º. Os Laboratórios Multiusuários de Pesquisa e Pós-graduação do ICV 

localizam-se, provisoriamente, em cinco salas alocadas no oitavo andar (no. 801, 
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802, 803, 808, 816) e uma sala alocada no térreo (no. 117) do prédio da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC, localizada na Rua Manoel 

Byrro, 241 - Vila Bretas - Governador Valadares, conforme contrato no. 57/2017. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 5º.  O Regimento das Políticas de Uso dos Laboratórios Multiusuários de 

Pesquisa e Pós-graduação do ICV será elaborado, e quando necessário 

modificado, por uma comissão, de natureza consultiva, a ser nomeada pelo 

Diretor do Instituto de Ciências da Vida, e indicada pelos departamentos, sob 

portaria designada, constituída por docentes e TAEs, com pelo menos um 

membro efetivo e um suplente de cada departamento e programa de pós-

graduação do ICV. 

Art. 6º. Cada laboratório possuirá um Supervisor, com tempo de mandato de 2 

anos e recondução por mais 2 anos, a ser indicado pelos usuários e referendado 

pelo CU-ICV. 

§ 1º. Os usuários que poderão se candidatar à supervisão serão 

professores com projetos de pesquisa relacionados ao objeto do 

laboratório, que apresentem produção científica e frequência de utilização 

do laboratório maior que 80% de tempo de uso anual, analisado via 

Formulário de Reserva de Equipamento e Termo de Responsabilidade de 

Uso do laboratório (Anexo 1). 
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§ 2º.  Os usuários que poderão participar da indicação do coordenador 

serão professores com projetos de pesquisa relacionados ao objeto do 

laboratório e frequência de utilização do laboratório maior que 80% de 

tempo de uso anual, analisado via Formulário de Reserva de Equipamento 

e Termo de Responsabilidade de Uso do laboratório (Anexo 1); além de 

Técnicos administrativos em Educação designados para exercerem  

atividades de pesquisa nos referidos laboratórios. 

Art. 7º. Aos laboratórios multiusuários deverão ser disponibilizados TAEs 

exclusivos, vinculados a Direção do ICV, de acordo com a disponibilidade do 

Instituto, de modo que poderá ocorrer compartilhamento das atividades dos 

TAEs entre os laboratórios multiusuários. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 8º. Cabe aos Coordenadores de cada laboratório multiusuário: 

I. Gerenciar e planejar as atividades referentes à rotina do laboratório, incluindo 

a sua infraestrutura, espaço físico e equipamentos; 

II. Gerenciar e planejar as normas de uso do laboratório sob sua coordenação; 

III. Supervisionar as atividades técnico-científicas e administrativas dos 

laboratórios; 

IV. Implementar rotinas de treinamento dos técnicos de laboratório e usuários 

para uso dos equipamentos sob sua responsabilidade; 

V.  Manter atualizado o procedimento operacional padrão (POP) de todos os 

equipamentos utilizados no laboratório; 

VI. Coordenar, em conjunto com o(s) TAE(s) do(s) laboratório(s), a elaboração 

de plano de gestão específico dos equipamentos, incluindo: planilha de utilização 

e horários, escalonamento de uso dos equipamentos; fila de utilização dos 

equipamentos; manutenção preventiva e emergencial; e tudo o mais necessário 

ao adequado funcionamento do laboratório, a fim de organizar a utilização e 
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permitir um número adequado e seguro de usuários, evitando riscos às normas 

de biossegurança do laboratório. 

VII. Planejar as atividades do laboratório, convocando e presidindo as reuniões 

quando necessárias com os usuários; 

VIII. Supervisionar as atividades dos técnicos de laboratório; 

IX. Gerenciar junto aos usuários as manutenções preventivas e corretivas dos 

equipamentos; 

X. Disponibilizar anualmente a relação de todos os equipamentos disponíveis no 

laboratório; 

XI. Promover articulações com Departamentos e Programas de Pós-Graduação 

da UFJF e de outras instituições visando a integração e multidisciplinaridade dos 

trabalhos; 

XII. Apresentar Relatório Anual de Produtividade (RAP), conforme modelo no 

Anexo 2; 

XIII. Apresentar ao Conselho de Unidade, planilha de demandas por insumos ou 

equipamentos, que deverá ser apreciada e aprovada pelo conselho, respeitando-

se o limite de autonomia do instituto, regulamentado pelo Regimento Geral da 

UFJF e Resolução 35/2015 do Conselho Superior da UFJF. 

XIV. Apresentar ao Conselho de Unidade, demandas administrativas e/ou 

estruturais que, após a apreciação e aprovação pelo conselho, poderão ser 

resolvidas no âmbito do ICV ou encaminhadas para outras instâncias da UFJF, 

respeitando-se o limite de autonomia do instituto, regulamentado pelo Regimento 

Geral da UFJF e Resolução 35/2015 do Conselho Superior da UFJF. 

XV. Zelar pelo bom uso da infraestrutura. 

Art. 9º. Cabe aos servidores técnico-administrativos (TAEs) em educação 

laboratórios multiusuários: 

I. Fornecer o suporte técnico-administrativo aos usuários dos laboratórios, e 

auxiliar nas atividades de pesquisa, extensão e pós-graduação; 
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II. Fornecer treinamento de uso de equipamentos, como também acompanhar 

os usuários durante uso de equipamentos, quando solicitado pelo coordenador 

do laboratório; 

III. Agendar a utilização dos equipamentos; 

IV. Zelar pela manutenção, calibrações e utilização adequada dos equipamentos 

e limpeza e organização geral do laboratório; 

V. Atuar em todo o processo de atendimento aos usuários, incluindo i) gestão do 

banco de dados dos usuários; ii) cadastramento de novos usuários; iii) verificar 

a capacidade dos usuários em operar os equipamentos após o treinamento de 

uso; iv) gerenciar o agendamento de uso dos equipamentos; v) preparar 

autorizações de uso fora do horário do expediente; vi) preparar comunicações 

internas ou documentação específica necessária aos trabalhos da coordenação; 

vii) controlar o bom uso dos equipamentos pelos usuários, verificando 

acessórios, métodos adequados, limpeza, etc. 

CAPÍTULO V 

DOS EQUIPAMENTOS E RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 10º. Os recursos financeiros para a aquisição de equipamentos e expansão 

dos laboratórios multiusuários podem ser provenientes de fontes diversas: 

agências de fomento (federais, estaduais e municipais), dotações orçamentárias 

específicas da UFJF, convênios com instituições parceiras, públicas ou privadas 

e doações. 

Art. 11º. A utilização de quaisquer equipamentos dos laboratórios multiusuários 

só será permitida após agendamento com o coordenador ou TAEs do 

laboratório, seguindo as Políticas de Uso deste Regimento (Capítulo VI). 

Art. 12º. O financiamento dos Laboratórios Multiusuários se dará́ de acordo com 

os seguintes princípios: 

§ 1º. A aquisição de materiais de consumo, reagentes e materiais 

específicos de cada projeto será de total responsabilidade do 
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usuário/pesquisador interessado; de modo que não será permitida a 

utilização de quaisquer equipamentos caso o pesquisador não possua os 

materiais (consumo e/ou reagentes) para realização da pesquisa e uso do 

equipamento; 

§ 2º. As demandas por recursos para manutenção e reparo dos 

equipamentos multiusuários, deverão ser arcadas preferencialmente com 

recursos de órgãos federais, estaduais ou municipais de fomento à 

pesquisa, ou ainda por convênios com outras instituições, públicas ou 

privadas. Em casos de extrema urgência e falta de perspectiva de obtenção 

via projetos de pesquisa, a demanda poderá ser apresentada ao Conselho 

de Unidade do ICV, por intermédio dos coordenadores dos laboratórios, de 

modo que os gastos correntes e a manutenção dos equipamentos poderão 

ser custeados pela UFJF através de recursos próprios, após a apreciação 

e aprovação do pedido pelo Conselho de unidade. 

Art. 13º. Independente da coordenação do laboratório, os equipamentos 

adquiridos por pesquisadores por projetos financiados por agência de fomento 

serão de coordenação do pesquisador, de modo a se responsabilizar por: 

I. Manter o(s) equipamento(s) em funcionamento, sendo responsável pelo bom 

uso do mesmo, sua manutenção preventiva e corretiva; 

II. Disponibilizar o manual do(s) equipamento(s) e os POPs aos usuários; treinar 

e credenciar os usuários, deixando claros os limites e responsabilidades para a 

utilização do(s) equipamento(s); 

III. Organizar o acesso e a utilização do(s) equipamento(s). 

 

Art 14º. A responsabilidade de uso de qualquer equipamento dos laboratórios 

multiusuários será do pesquisador (docente) e/ou servidor (TAEs) no momento 

de sua utilização, sendo obrigatória a comunicação ao coordenador do 

laboratório caso ocorra qualquer dano ou intercorrência durante o uso do 

equipamento. 

Parágrafo único: Durante o uso dos equipamentos operados por discentes 

de iniciação científica ou pós-graduação, a responsabilidade do 
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equipamento será do pesquisador-orientador, de modo que o mesmo se 

responsabilizará por quaisquer intercorrências e/ou danos que porventura 

ocorram durante a utilização dos equipamentos. 

Art. 15º. A alocação/instalação de novos equipamentos nos laboratórios, 

adquiridos por fontes diversas como agências de fomento, doações, recursos da 

UFJF ou outras, somente ocorrerá em casos de disponibilidade de espaço, 

respeitando a infraestrutura disponível e já existente em cada laboratório.  

Parágrafo único: Caberá ao Conselho de Unidade do ICV deliberar acerca 

da alocação/instalação de novos equipamentos em espaços possivelmente 

ociosos, de acordo com o Capitulo VII deste Regimento, mediante 

apreciação e aprovação das justificativas apresentadas pelo usuário. 

CAPÍTULO VI 

DAS POLÍTICAS DE USO 

Art 16º. Cada laboratório multiusuário de pesquisa do ICV/UFJF-GV deverá 

possuir Normas de Utilização específicas, inclusive de segurança, a serem 

elaboradas pelo coordenador e/ou pesquisador(es) dos laboratórios, desde que 

seja respeitada as diretrizes deste Regimento, e devem conter: 

I. Descrição das atividades possíveis de realização no laboratório, levando-se 

em conta a finalidade, materiais utilizados e equipamentos disponíveis; 

II. Identificação do suporte técnico autorizado; 

III. Identificação dos materiais e gases cujo manuseio e/ou armazenamento 

recomendam procedimentos de segurança; 

IV. Identificação dos materiais sob controle de órgãos públicos de segurança; 

V. Descrição dos eventos físicos, químicos, biológicos e outros que possam 

desencadear danos a pessoas e bens patrimoniais; 

VI. Procedimentos de segurança, incluindo os equipamentos de proteção 

individual (EPIs) necessários para o desenvolvimento das atividades; 
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VII. Procedimentos para uso, requisição e operação do laboratório, seus 

materiais, gases, equipamentos e espaço físico, inclusive fora do expediente 

normal, e necessidade de acompanhamento de pessoal autorizado; 

VIII. Critérios de atendimento da demanda; 

IX. Procedimentos para solicitação de uso, inclusive agendamento, se for o caso; 

X. Procedimentos para uso e armazenamento de materiais e gases; 

XI. Procedimentos para armazenamento, descarte e tratamento de resíduos, 

quando necessário; 

XII. Horário de expediente normal do laboratório. 

Art 17º. As chaves de cada laboratório ficarão sobre tutela de cada coordenador 

de laboratório, ficando sob sua responsabilidade e organização a cópia de 

chaves para os usuários, bem como a decisão de disponibilizar ou não a chave 

do laboratório na portaria.  

Parágrafo único: A cópia de chaves ou entrada no laboratório sem prévia 

autorização do coordenador acarretará em penalidade de impedimento de 

utilização do laboratório, e dos respectivos equipamentos, por prazo a ser 

estipulado por cada coordenador. 

Art 18º. O acesso aos laboratórios multiusuários será permitido aos discentes 

de iniciação científica (desde que acompanhados por seu orientador) e de pós-

graduação, aos docentes e pesquisadores vinculados à UFJF (internos ou 

externos), após treinamento de uso do equipamento, agendamento e 

autorização de uso pelo coordenador e responsável pelo equipamento; 

Art 19º. Os usuários devem ser treinados e habilitados para o uso do(s) 

equipamento(s) e firmarem o Formulário de Reserva de Equipamento e Termo 

de Responsabilidade de Uso do laboratório (Anexo 1). Esta etapa visa permitir o 

melhor uso possível do equipamento, evitando, por exemplo, danos por imperícia 

que prejudicam a todos os usuários. 
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§ 1º. No caso de estudantes de iniciação científica e pós-graduação, bem 

como pós-doutorandos, o termo de responsabilidade de uso deverá 

também ser assinado pelo orientador ou supervisor. 

§ 2º. Para melhor organizar as rotinas de manutenção dos equipamentos, 

o estado dos acessórios e a disponibilidade de uso, os agendamentos 

deverão ser feitos com antecedência, com tempo a ser estipulado pelo 

coordenador e responsável pelo equipamento; 

§ 3º. A solicitação de agendamento será feita com o coordenador e/ou 

TAEs de cada laboratório e pelo responsável do equipamento. Cada 

equipamento possui regras específicas que serão fornecidas durante o 

agendamento. 

§ 4º. O não cancelamento em tempo hábil, bem como o atraso 

injustificado, serão avaliados pelo coordenador, sendo passíveis de 

punição a ser estipulada por cada coordenação de laboratório. 

§ 5º. Qualquer avaria em equipamento, materiais ou desaparecimento de 

algum componente deverá ser registrada em livro de ocorrências e será́ 

imediatamente informada ao coordenador do laboratório. 

§ 6º. Uma vez identificada displicência no uso, danos aos equipamentos 

ou à infraestrutura dos laboratórios multiusuários, a coordenação reserva-

se o direito de suspender a habilitação ao uso e/ou realizar as medidas 

cabíveis. 

Art 20º. Todos os procedimentos que envolvam riscos serão de responsabilidade 

do coordenador e dos usuários.  

Art 21º. Os procedimentos para armazenamento, descarte e tratamento de 

resíduos serão de responsabilidade do pesquisador. Os procedimentos serão 

supervisionados pelo coordenador e TAEs do laboratório quanto as possíveis 

irregularidades e medidas cabíveis, quando necessário. 
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Art 22º. Os usuários, quando possível e necessário, deverão contribuir, em 

contrapartida, no aporte de recursos para a manutenção, aquisição de material 

de consumo e de reagentes necessários ao bom funcionamento do laboratório. 

Art 23º. A limpeza de cada laboratório será definida pelo coordenador e 

orientada pelo TAE do laboratório. 

Art 24º. Os projetos de pesquisa que utilizarem quaisquer materiais de origem 

animal ou humana deverão ter as devidas aprovações prévias do Comitê de 

Ética da UFJF ou de outra instituição, desde que reconhecido legalmente. 

Art 25º. Os produtos acadêmicos e/ou tecnológicos oriundos da utilização dos 

equipamentos dos laboratórios multiusuários, deverão fazer a devida menção 

para justificar as demandas passadas e investimentos futuros dos respectivos 

laboratórios. 

Parágrafo único:  Não haverá a obrigatoriedade de se incluir co-autoria 

em produtos acadêmicos do coordenador dos laboratórios, responsável 

por equipamento e/ou TAEs. 

CAPÍTULO VII 

DA OTIMIZAÇÃO DO USO 

Art. 26º. Com a finalidade de se garantir a máxima produtividade e utilização dos 

laboratórios, deverá ser apresentado anualmente, pelo supervisor de cada 

laboratório, o Relatório Anual de Produtividade (RAP) ao Conselho de Unidade 

do Instituto, conforme modelo no Anexo 2. 

§ 1º. Caso haja suspeita de ociosidade na utilização de algum laboratório, 

será instituída uma Comissão para a apuração da suspeita, utilizando 

como critério inicial o RAP apresentado ao Conselho de Unidade do 

Instituto. 

§ 2º. Caso seja detectada ociosidade de utilização dos laboratórios, a 

recomendação da Comissão deverá ser apreciada em Conselho de 
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Unidade do Instituto, podendo o objeto do laboratório ser inclusive 

alterado. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art 27º. Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Direção 

do ICV, e em segunda instância, pelo Conselho de Unidade, após apreciação 

das justificativas e aprovação de encaminhamentos. 

Art 28º. Este Regimento entrará em vigor após tratativas de aprovação e 

publicação. 

 

Governador Valadares, 20 de abril de 2018. 
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Anexo 1- MODELO DE FORMULÁRIO DE RESERVA E TERMO DE 
RESPONSABILIDADE DE USO DO LABORATÓRIO 

 
Laboratório Multiusuário ____________________  

 

Equipamento 
 
 

Nome completo 
Professor/Pesquisador responsável 

 
 

Email e telefone de contato: 

Departamento/Instituição  
 
 

Projeto 

Título do projeto: 
 

 

1. Iniciação Científica (  )     –    Edital ano:__________  
(  ) BIC     (  )PIBIC        (  )PROBIC      (  ) VIC 
2. Mestrado (   )            Doutorado (   )             Pós-Doutorado (   ) 
Programa de Pós-
Graduação:__________________________________________ 
3. Trabalho de Conclusão de Curso (  )    Treinamento Profissional (  )     
Projeto de Extensão com interface a pesquisa (   )  
Financiamento   (   )  sim        (    ) não 
(Se sim, inserir: agência de fomento e 
processo):______________________________________________________ 
 

Descrição sumária do uso 

 
 
 
 
 
 

Data da reserva 
 
 

Período de uso  
(data de início e término) 

 
 

Horário (início e término) 
 
 

Nome(s) do(s) aluno(s) ou TAE(s) que 
utilizará(ão) o equipamento 

 
 
 

Email e telefone de contato: 

*Informações importantes: 

- Cabe ao professor responsável ou pesquisador, aluno ou TAE se responsabilizar pelo uso adequado do 
equipamento, pela lavagem de material utilizado e descarte dos resíduos. As normas de segurança do 
laboratório deverão ser seguidas. 

- Informar ao coordenador do laboratório sobre qualquer problema que detectar no equipamento antes do seu uso. 
- O equipamento e a bancada deverão ser limpos antes e após a finalização do experimento. 
- O laboratório não fornecerá materiais de consumo e reagentes. O pesquisador é responsável por trazer seu 

material. 
- Caso haja algum dano no equipamento o professor/pesquisador deverá imediatamente comunicar ao 

coordenador do laboratório para que medidas sejam providenciadas. 
- Se houver alteração na reserva informar com antecedência. 

 
Declaro que estou ciente das informações acima e me responsabilizo pelo uso do 

equipamento e do espaço físico do laboratório. Declaro também que, em caso de 

produção acadêmica, farei menção à utilização do Laboratório multiusuário e agência de 

fomento vinculada (edital e no. processo), se for o caso. 

  

Governador Valadares, _________ de ____________ de 20____ 

 

____________________________                                     __________________________ 

Assinatura do professor/responsável                                     Assinatura do estudante/TAE 
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Anexo 2 

RELATÓRIO ANUAL DE PRODUTIVIDADE 

LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA 
 

LABORATÓRIO: ______________________________________________            ANO:___________ 

 

1. ARTIGOS PUBLICADOS 

(QUANTIDADE:____ ) 

Inserir referência bibliográfica do(s) artigo(s) 

2. REGISTRO E DEPÓSITOS DE 

PATENTES 

(QUANTIDADE:____ ) 

Inserir nome e registro da patente 

3. RESUMOS PUBLICADOS EM 

ANAIS/REVISTAS 

(QUANTIDADE:____ ) 

Inserir referência bibliográfica do(s) resumo(s) 

 

4. LIVROS OU CAPÍTULOS DE 

LIVROS PUBLICADOS 

(QUANTIDADE:____ ) 

Inserir referência bibliográfica do(s) resumo(s) 

 

5. PROJETOS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA  

(QUANTIDADE: _____) 

Título do projeto Nome do Aluno Orientador/Depto Edital (BIC, PIBIC, VIC, 

PROBIC) – Ano* 

Financiamento Agência 

de fomento (Edital e no. 

processo)* 
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6. PROJETOS DE MESTRADO 

(QUANTIDADE: _____) 

Título do projeto Nome do Aluno Orientador/Depto Programa de Pós-

Graduação* 

Financiamento Agência 

de fomento (Edital e no. 

processo)* 

7. PROJETOS DE DOUTORADO 

(QUANTIDADE: _____) 

Título do projeto Nome do Aluno Orientador/Depto Programa de Pós-

Graduação* 

Financiamento Agência 

de fomento (Edital e no. 

processo)* 

8. PROJETOS DE PÓS-DOUTORADO 

(QUANTIDADE: _____) 

Título do projeto Nome do Aluno Supervisor/Depto Programa de Pós-

Graduação* 

Financiamento Agência 

de fomento (Edital e no. 

processo)* 

10. PROJETO DE EXTENSÃO COM 

INTERFACE COM PESQUISA 

(QUANTIDADE: _____) 

Título do projeto Nome do Aluno Orientador/Depto Edital e Ano* Financiamento Agência 

de fomento (Edital e no. 

processo)* 

* O texto poderá ser apagado no ato do preenchimento para economia de espaço na tabela. 

 


