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REGIMENTO INTERNO DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO UNIVERSIDADE VIRTUAL 
 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º - Oferecer aos discentes, docentes e servidores técnicos do Instituto Universidade 

Virtual (IUVI) infraestrutura e suporte à execução das atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). 

§ 1º - Considera-se como infraestrutura e suporte aos projetos o espaço físico, a manutenção 

deste espaço e o apoio do setor de suporte do IUVI aos equipamentos de uso comum. 

§ 2º - O referido apoio consiste na disponibilização de espaço físico para os projetos, visando 

apoiar com a disponibilização de espaço físico as atividades de pesquisa. Não é suporte de 

manutenção de equipamentos, pois isso fica a cargo de cada projeto. 

§ 3º - A obtenção de equipamentos para os projetos não faz parte do escopo deste laboratório 

de P&D. Salvo no caso em que o IUVI e o setor de suporte dedicarem equipamentos para uso 

geral de todos os laboratórios. 

§ 4º - A obtenção de equipamentos é de responsabilidade dos projetos, assim como sua 

correta utilização. 

§ 5º - Apenas os projetos devidamente cadastrados pelo comitê de pesquisa terão acesso às 

instalações dos laboratórios de P&D; 

Art. 2º - Considera-se neste documento P&D como a junção da pesquisa e do 

desenvolvimento, onde a pesquisa é uma ferramenta para a descoberta de novos 

conhecimentos/métodos e o desenvolvimento é a aplicação destes novos 

métodos/conhecimentos gerados para obtenção de resultados práticos1. 

Parágrafo único: O processo de geração de novos conhecimentos também faz parte do P&D. 

Os resultados de projetos de P&D podem ser bem diversificados, tais como produtos, 

processos e serviços, e podem também ocorrer de formas combinadas além de pesquisas 

fundamentais 

 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO 

 
Art. 3º - O acesso ao laboratório de P&D será permitido aos discentes regularmente 

matriculados, docentes, coordenadores e servidores técnico-administrativos ligados ao IUVI e 

que possuam ou façam parte de projetos cadastrados no Comitê de Pesquisa do IUVI. 

§ 1º - Aos discentes da mesma instituição de ensino superior e de cursos não ligados ao IUVI 

será permitido o acesso às dependências dos laboratórios de P&D com a devida autorização 

                                                           
1JUNG, C. F. Metodologia para Pesquisa & Desenvolvimento: aplicado a novas tecnologias, produtos e 
processos. Axcel Books do Brasil, 2004. 
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dos coordenadores do Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais, ou do Comitê de Pesquisa, 

ou do Diretor do Instituto Universidade Virtual. 

§ 2º - Não será permitido o acesso aos laboratórios de P&D de discentes sem vínculo a 

projetos cadastrados. 

Art. 4º - Para poder usufruir dos laboratórios de P&D, o coordenador do projeto deverá 

cadastrar seu projeto no Comitê de Pesquisa. 

§ 1º - O coordenador deverá entregar uma lista com os nomes dos bolsistas que acessarão o 

laboratório de P&D e informar quem poderá ter acesso à chave do laboratório. 

§ 2º - Somente após o cadastro do projeto no Comitê de Pesquisa e o encaminhamento da 

lista de bolsistas é que o projeto poderá fazer uso das instalações do laboratório. 

Art. 5º - Para cada usuário do laboratório será definida uma planilha de alocação, indicando o 

projeto, dias e horários. 

Parágrafo único: A alocação poderá ser revista caso a demanda por espaço no laboratório de 

P&D ou se o devido uso especificado na planilha não se concretizar. 

Art. 6º - Não é permitido a cópia de chaves dos laboratórios de P&D, devendo estas 

permanecerem na Coordenação do curso Sistemas e Mídias Digitais e retiradas apenas com o 

registro do bolsista ou coordenador do projeto. 

Parágrafo único: Caso haja algum problema com o acesso ao laboratório, ou a chave não 

estiver na coordenação, o último bolsista ou coordenador do projeto registrado será 

responsabilizado por eventuais problemas. 

Art. 7º - O usuário é responsável pelo equipamento dentro do horário reservado para seu uso. 

Art. 8º - A permanência nos laboratórios de P&D só será permitida para aqueles que estiverem 

dentro de seu horário de reserva. 

 

CAPÍTULO III 

DO USO 

 

Art. 9º - Os equipamentos de hardware e os softwares necessários à pesquisa são providos e 

gerenciados pelo Setor de Suporte do IUVI. 

Parágrafo único: Deve-se seguir o devido licenciamento ou que seja autorizado a devida 

compra pela Pró-reitoria de administração ou o próprio projeto de pesquisa tenha verba para 

tal finalidade. 

§ 1º - Caso o coordenador do projeto possua algum equipamento e desejar colocá-lo no 

laboratório de P&D, este será responsável por sua manutenção, respeitando o bom uso do 

laboratório. 

§ 2º - A decisão da liberação ou não de utilização de equipamentos específicos de projetos é 

de decisão do coordenador do projeto. 

§ 3º - A utilização de equipamentos de projetos sem autorização do coordenador é proibida. 

Art. 10º - No caso de dano a algum bem patrimonial alocado nos laboratórios de P&D, o 

responsável poderá responder financeiramente pelo ressarcimento dos danos causados. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PROIBIÇÕES 
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Art. 11º - Não será permitido a utilização dos laboratórios de P&D para aulas ou treinamento. 

Para isto utilizar os laboratórios de informática. 

Art. 12º - Constituem-se como atividades proibidas o uso dos equipamentos para fins 

recreativos, acesso indevido às áreas protegidas da rede, roubo de Informações, disseminação 

de vírus e a utilização dos equipamentos para fins criminosos ou ilegais. 

§ 1º - Não é permitido aos usuários, em hipótese alguma, a retirada ou troca de quaisquer 

equipamentos de hardware (gabinetes, fontes, processadores, memórias principal, memórias 

secundárias, placas, mouses, teclados, monitores, estabilizadores, módulos isoladores, hubs, 

switches, roteadores, cabos de força ou cabos de rede) do laboratório de P&D nem de seus 

acessórios/periféricos sem a prévia autorização, por escrito, do Setor de Suporte do IUVI. 

§ 2º - Caso o equipamento seja de algum projeto, sua remoção ou a remoção de algum de seus 

componentes deve ter autorização do coordenador do projeto. 

§ 3º -Quaisquer ajustes que se façam necessários nos equipamentos, devem ser solicitados ao 

Setor de Suporte do IUVI. 

§ 4º - Está proibida a instalação de softwares sem a devida autorização, por escrito, por parte 

do Setor de Suporte do IUVI ou da Direção do IUVI. 

§ 5º - A instituição de ensino e a unidade acadêmica não se responsabilizam por aparelhos 

eletroeletrônicos de utilização dos usuários dos laboratórios de informática como pendrives, 

telefone celulares, tablets, dispositivos USB ou qualquer outro aparelho do gênero, em caso de 

perdas ou danos. 

Art. 13º - É vedado o consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida nas dependências dos 

laboratórios de P&D. 

Art. 14º - Não é permitida a cópia de qualquer dos softwares instalados nos computadores dos 

laboratórios de P&D, ainda que sejam de licenças gratuita. 

Art. 15º - É expressamente proibido fumar nas dependências dos laboratórios de P&D. 

Art. 16º - É expressamente proibido realizar atividades que atrapalhem as demais pesquisas, 

tais como: conversar, mudança do layout da sala e ocupar locais já alocados sem prévia 

autorização. 

Parágrafo único: Atividades que façam barulho ou que necessitem de discussão não devem 

ocorrer no laboratório de P&D. Para isso existem salas de reunião. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS PENALIDADES 

 
Art. 17º - O não cumprimento de qualquer item das normas descritas no CAPÍTULO IV -DAS 

PROIBIÇÕES - sujeita ao infrator às penalidades apresentadas a seguir: 

I. Advertência verbal; 

II. Advertência formal por escrito; 

III. Exclusão do bolsista e notificação ao coordenador do projeto; 

IV. Abertura de processo administrativo, dependendo da gravidade do ato cometido; 

V. Indenização por danos físicos causados a terceiros e danos materiais causados aos 

laboratórios de P&D, conforme regulamentação da Universidade; 

VI. Processo administrativo. 
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CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

 
Art. 18º - Os laboratórios de P&D funcionarão, durante os semestres letivos, de acordo com a 

necessidade dos projetos de P&D. 

§ 1º - Os laboratórios de P&D podem ser reservados, em caráter extraordinário, para 

manutenção de equipamentos, ficando assim indisponíveis para uso geral. 

§ 2º - O funcionamento dos laboratórios de P&D em horários alternativos deverá ser 

precedido de uma solicitação, por ofício de solicitação formal, encaminhada às coordenações 

do Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais no com máximo 3 (três) semanas de 

antecedência. Este prazo é para evitar a reserva do laboratório em horários alternativos por 

longos períodos. 

§ 3º - O prazo mínimo para a solicitação é no mesmo dia do possível uso, podendo haver ou 

não disponibilidade. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19º - Se for observado o uso dos laboratórios de P&D com desvios das finalidades acima 

descritas possibilitará a aplicação das penalidades estabelecidas neste documento. Nesta 

condição incluem-se tanto o uso dos recursos computacionais como o uso do espaço físico dos 

laboratórios de P&D.  

Art. 20º - As disposições descritas neste Regimento poderão ser alteradas, se necessário for, 

para o melhor desenvolvimento das atividades de P&D através de sugestões encaminhadas 

pelo conselho pleno do Instituto ou Comitê de Pesquisa ao conselho deliberativo do IUVI. 

Art. 21º - Quaisquer dúvidas ou pedidos de modificação do presente Regimento deverão ser 

encaminhados ao Comitê de Pesquisa ou Conselho do IUVI. 

Art. 22º - Os casos omissos neste Regimento Interno serão encaminhados ao Comitê de 

Pesquisa ou Conselho do IUVI. 

Art. 23º - O presente Regimento Interno deverá ser fixado em local público e visível em todos 

os laboratórios de P&D. 

 

 

 

 

 

 

 


