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CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 142, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

  Regimento Interno do Laboratório Didá�co de
Física "Cesar La�es", do campus de Ji-Paraná.

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em 11/11/2019, às 16:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0268677 e o código CRC
426411EF.

 

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições e considerando:

 

Despacho DAF-JP (0132683);

Despacho DRA-PROGRAD (0155354);

Minuta do Regimento (0214637);

Parecer nº 69/2019/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do conselheiro
Cleberson Eller Loose (0215234)

Decisão da Câmara de Graduação de 12.09.2019 (0232673); 

Homologação da Presidência dos Conselhos Superiores (0236969); 

Deliberação na 102ª sessão Plenária, em 24.10.2019.

 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento Interno do Laboratório Didá�co de Física "Cesar La�es", do campus de Ji-
Paraná, nos termos do documento anexo.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmcio 

Presidente
 

 

 

 
ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 142/CONSEA, de 30 de outubro de 2019

 
REGIMENTO INTERNO DO LABORATÓRIO DIDÁTICO DE FÍSICA “CESAR LATTES” 

 

INTRODUÇÃO

 

Os ambientes do Laboratório Didá�co de Física (LDF) são essencialmente um lugar de aprendizagem,
onde se encontra todo �po de material didá�co, devidamente organizados e facilmente acessíveis para serem
u�lizados por professores e alunos. Pretende-se, ainda, que contribuam para incen�var a realização de a�vidades
prá�cas de Física.

Diante disto, os ambientes supracitados têm como principais funções: (I) fornecer aos docentes,
equipamentos e materiais que lhes permitam o�mizar as suas a�vidades docentes; (II) fornecer aos docentes, apoio
técnico e instrumentária para o desenvolvimento de suas aulas; (III) fornecer à comunidade acadêmica do Campus de
Ji-Paraná, experimentos de Física, desde que sejam essencialmente de caráter educacional, diversificado em
consonância com o respe�vo PPC (Projeto Pedagógico do Curso) de cursos de Exatas oferecidos na UNIR.

Diante desses pressupostos e considerando a capacidade de resposta do laboratório às necessidades
acadêmicas, o LDF oferece o apoio: (I) ao trabalho dos professores, para que as a�vidades de Física experimentais,
le�vas, possam ser desenvolvidas ao longo do ano, garan�ndo a disponibilização dos equipamentos e materiais
necessários para a preparação e realização das a�vidades experimentais de ensino previstas nos PPCs, relacionadas,
preferencialmente, aos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física da UNIR, campus de Ji-Paraná; e (II) à
comunidade acadêmica da UNIR, mediante marcação de horário prévio e através dos ambientes do LDF que podem
ser u�lizados para a realização de a�vidades experimentais de Física ou para realizar algum projeto de pesquisa e/ou
extensão ins�tucionalizado na área do Ensino de Física. O LDF oferece uma organização e funcionamento
regulamentado que a seguir se indica, sendo ele susce�vel de poder ser revisto em cada ano le�vo. 

 

CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º O presente regimento estabelece a estrutura administra�va e disciplina o funcionamento dos ambientes do
Laboratório Didá�co de Física (LDF) do Departamento Acadêmico de Física da UNIR, Campus de Ji-Paraná.

Art. 2º O LDF está vinculado ao DEFIJI (Departamento de Física do campus de JiParaná).

Art. 3º O LDF disponibiliza diversos instrumentos didá�cos distribuídos em 04 (quatro) ambientes denominados
salas, sendo 03 (três) salas de Física Experimental Básica e 01 (uma) sala de Instrumentação Cien�fica e Tecnológica.
As quatro salas de laboratório têm por finalidade principal:

I - atender as a�vidades prá�cas/experimentais do PPC (Projeto Pedagógico do Curso) de Graduação em Física e
Ensino de Física: Bacharelado Integral e Licenciatura Noturno;

II -  desenvolver técnicas experimentais e de instrumentação modernas, visando ao suporte às disciplinas
experimentais oferecidas no DEFIJI;

III - elaborar material didá�co des�nado à realização de experimentos, bem como material que oriente o uso
dos equipamentos de laboratório.

Art. 4º Cada sala de laboratório do LDF está cons�tuída de acordo com as caracterís�cas dos componentes
curriculares prá�cos/experimentais no que concerne a u�lização de material de consumo, utensílios e equipamentos.
O nome de cada sala e sua respec�va localização no campus de Ji-Paraná estão listados a seguir:



I - Sala de Física Experimental Básica I: localizada no Bloco 5, sala 01, e de uso exclusivo da Comunidade
acadêmica para a realização de a�vidades experimentais de Mecânica, Fluídos e Termodinâmica;

II - Sala de Física Experimental Básica II: localizada no Bloco 5, sala 02, e de uso exclusivo da comunidade
acadêmica para a realização de a�vidades experimentais de Eletricidade e Magne�smo;

III - Sala de Física Experimental Básica III: localizada no Bloco 5, sala 03, e de uso exclusivo da comunidade
acadêmica para a realização de a�vidades experimentais de Óp�ca e Física Moderna;

IV - Sala de Instrumentação Cien�fica e Tecnológica: localizada no Bloco 3, sala 04, e de uso exclusivo da
comunidade acadêmica para a realização de a�vidades de Eletrônica Básica e inovação de produtos
educacionais de aquisição de dados.

Art. 5º As a�vidades acadêmicas experimentais oferecidas nas salas do LDF serão subsidiadas por uma Oficina ou
Serviço de Manutenção.

 
CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
 

Art. 6º As salas de Física Experimental Básica I e II serão administradas por 01 (um) professor usuário de Laboratório.
Já as salas de Física Experimental Básica III e de Instrumentação Cien�fica e Tecnológica serão administradas por
outro professor usuário de Laboratório.

§ 1º Os dois professores responsáveis serão nomeados pelo Colegiado do Conselho de Usuários do Laboratório;

§ 2º Os trabalhos de administração dos professores responsáveis serão auxiliados por um técnico administra�vo
ou técnico de laboratório.

Art. 7º O LDF é administrado:

I - pelo Conselho de Usuários na Condição delibera�va e consul�va;

II - pelo Coordenador de Laboratório na condição execu�va.

Art. 8º O Coordenador e Vice-Coordenador do LDF deverá ser um professor eleito por seus pares do Conselho de
Usuários de Laboratório.

Parágrafo único.  O mandato do Coordenador e Vice-Coordenador de Laboratório será de 02 (dois) anos,
podendo ser reconduzido por mais 02 (dois) anos, caso haja interesse das partes.

 
CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES
 

Art. 9º São atribuições do Coordenador de Laboratório:

I - zelar pelo patrimônio, organizar e controlar saída de materiais de consumo e permanente;

II - solicitar material de consumo e permanente quando necessário;

III - julgar assuntos de ordem técnica;

IV - supervisionar o trabalho do técnico de laboratório subordinado a ele;

V - supervisionar e/ou orientar estagiários externos e internos quando encaminhados ao laboratório para
realização de estágio.

Art. 10. Dentre as atribuições dos técnicos responsáveis pelas salas do laboratório, destacam-se:

I - manter a organização e controle sobre entrada e saída de materiais;

II - encaminhar ao Coordenador do LDF a solicitação de compra de materiais permanente e consumo de acordo
com a demanda;

III - encaminhar ao setor responsável os equipamentos para conserto e manutenção, com ciência do
Coordenador do LDF;

IV - gerenciar os resíduos estocados no LDF;

V - supervisionar as a�vidades de Pesquisa, Ensino e Extensão desenvolvidas por estagiários, monitor acadêmico
ou alunos de TCC.



 

CAPÍTULO IV
DOS USUÁRIOS

 

Art. 11. São considerados usuários do laboratório:

I - professores responsáveis por disciplinas prá�cas ou por projetos de pesquisa, extensão ou de estágio
vinculados ao LDF;

II - alunos com vínculo com o Laboratório, em disciplina prá�ca, em monitoria, em iniciação cien�fica, em
iniciação à docência ou em estágio.

Art. 12. O Conselho de usuários é cons�tuído por três representantes dos professores usuários, um aluno do DEFIJI e
um técnico administra�vo de compras indicado pelo Diretor do Campus.

§ 1º A representação dos professores usuários deve atender a escolha documentada entre seus pares;

§ 2º A representação dos alunos usuários deve atender a escolha documentada entre seus pares.

 

CAPÍTULO V
DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO

 

Art. 13. A execução de aulas prá�cas é prioridade na u�lização do laboratório.

Art. 14. Compete aos usuários do laboratório zelar pela conservação do espaço, bem como de seus utensílios e
equipamentos.

Art. 15. As disciplinas dos demais cursos da UNIR, com carga horária prá�ca, deverão encaminhar solicitação de uso
do Laboratório ao Colegiado do Departamento de Física.

Art. 16. Não é permi�da a u�lização de material de consumo para a�vidades que não sejam de ensino.

Art. 17. Os usuários deverão observar as normas de uso e segurança do Laboratório con�das no anexo 01,
es�puladas pelo Conselho de Usuários de Laboratório.

 

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 18. O presente regimento será con�nuamente reavaliado pelo Conselho de Usuários do LDF, conforme
necessário.

Art. 19. Os casos omi�dos neste registro serão resolvidos por deliberação do Plenário.

Art. 20. Este registro entra em vigor a par�r de sua aprovação no Conselho do DEFIJI.

 

 

Ji-Paraná, 17 de abril de 2018.

 

ANEXO 01
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA USO E SEGURANÇA NAS SALAS DO LDF

 

1. Informação geral sobre o Laboratório

 

O LDF (Laboratório Didá�co de Física) é de natureza instrumental, des�nando-se, prioritariamente, ao
desenvolvimento de a�vidades curriculares aos acadêmicos de Licenciatura, Bacharelado em Física, demais cursos da



UNIR e desenvolvimento de projetos acadêmicos de ensino.

 

2. U�lização do LDF

2.1 Aulas em salas de laboratório

 

As aulas experimentais são agendadas pelos professores usuários no início de cada semestre le�vo
para dias, horários e salas específicas. Também são agendadas por usuários que u�lizam o laboratório para
desenvolvimento de suas a�vidades ou projetos acadêmicos. Após a solicitação, os usuários são informados, com
pelo menos uma semana de antecedência, pelo respec�vo Coordenador do laboratório.

O professor usuário deve solicitar ao técnico ou ao segurança do campus a abertura da sala do
Laboratório para ministrar suas aulas, previamente agendadas, ficando responsável por fechá-la, ao término de suas
a�vidades, na ausência do técnico ou segurança.

O professor usuário não deve deixar que alunos permaneçam no Laboratório sem a sua presença ou a
presença de um técnico responsável.

Após a u�lização da sala o professor usuário e os alunos deverão fazer uma conferência dos
equipamentos u�lizados, ainda com a turma no ambiente do laboratório.

 

2.2 U�lização individual

 

Os usuários que desejarem u�lizar o laboratório além do seu horário de aula para realização de
trabalhos ou pesquisa, serão permi�dos apenas com a autorização do Coordenador de Laboratório e
acompanhamento do técnico ou professor responsável.

Após a u�lização, deverá fazer uma conferência dos equipamentos u�lizados, ainda com o usuário no
ambiente do laboratório.

 

2.3 Restrições Gerais

 

➢ É proibido comer, beber ou fumar no interior das salas do laboratório;

➢ Ligar qualquer equipamento sem a autorização do professor ou técnico responsável;

➢ Quando es�ver realizando uma aula prá�ca, o aluno inicialmente sempre deverá solicitar a verificação
do circuito montado antes da energização pelo professor ou técnico responsável;

➢ É solicitado que os alunos cooperem com o silêncio nas aulas e não façam ou provoquem bagunça no
laboratório;

➢ É proibida a permanência de qualquer aluno no Laboratório que não esteja matriculado numa
disciplina experimental ou cadastrado em algum projeto de pesquisa ou extensão;

➢ Todos os equipamentos deverão ser u�lizados apenas para fins acadêmicos. É proibida a u�lização para
fins pessoais e comerciais. 

➢ É proibido sentar-se sobre as bancadas, bem como colocar os pés sobre as mesmas ou sobre as
cadeiras.

➢ É expressamente proibido aos usuários, abrir qualquer equipamento pertencente ao Laboratório, bem
como a re�rada de qualquer componente, independentemente de qualquer jus�fica�va ou mo�vo
(estando os transgressores sujeitos às penalidades administra�vas cabíveis);

➢ É proibido o acesso de pessoas não autorizadas ao almoxarifado do Laboratório;

➢ Não é permi�do ingerir ou estar sob efeito de bebidas alcoólicas e/ou tóxicos durante o período de
realização de prá�cas no laboratório;



➢ Durante realização de laboratório é vedado o uso de adornos pessoais (relógio, alianças, correntes e
afins). 

 

Qualquer dúvida, deve-se procurar a equipe técnica do Laboratório.

 

3. Em caso de acidente

 

Em caso de acidente durante a prá�ca deve-se realizar os seguintes procedimentos:

➢ Primeiras providências

Desligue o aparelho da tomada ou a chave geral.

Se �ver que usar as mãos para remover uma pessoa, envolva-as em jornal ou um saco de
papel.

Empurre a ví�ma para longe da fonte de eletricidade com um objeto seco, não-condutor de
corrente, como um cabo de vassoura, tábua, corda seca, cadeira de madeira ou bastão de
borracha.

➢ O que fazer

Se houver parada cardiorrespiratória, aplique a ressuscitação.

Se a pessoa es�ver consciente, deite-a de costas, com as pernas elevadas. Se es�ver
inconsciente, deite-a de lado e verifique os sinais vitais (respiração e pulsação no pulso ou
jugular).

➢ Procure ajuda médica imediata pelos telefones:

❖ Coord. de Ações em Saúde da UNIR – em andamento;

❖ SUS – 192;

❖ Bombeiro – 193;

❖ Direção do Campus – 3416.7900 ou 98434.4775

❖ Coordenação de LDF 9.9290.2228

❖ Segurança do Campus – em andamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Referência: Processo nº 999119639.000001/2018-08 SEI nº 0268677


