
Identificação dos responsáveis pelos laboratórios listado a seguir: 
 
Os laboratórios de ensino estão vinculados diretamente à Secretaria de Apoio 
Científico e Tecnológico (SACT) e suas subunidades (Departamento de 
Laboratórios de Ensino - DELABEN e Divisão de Apoio Logístico aos 
Laboratórios - DALL). Por essa razão, por exemplo, os laboratórios do Setor 
Sul, embora tenha dupla utilização (ensino e pesquisa) estão vinculados à 
SACT e não aos docentes. 
 
Em relação aos laboratórios de pesquisa, tanto da unidade PTI quanto JU, a 
SACT, em conjunto com a PRPPG, havia emitido a Portaria Conjunta nº 03, 
de 24 de julho de 2018 (publicada no Boletim de Serviços nº 369 
https://unila.edu.br/sites/default/files/_369.pdf) e a Portaria nº 6/2019/SACT 
(publicada no Boletim de Serviços nº 471 
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins/471.pdf) 
designando os docentes responsáveis por esses espaços multiusuários.  
 
Desse modo, o documento a seguir contêm o nome dos responsáveis de 
acordo com essas portarias. No entanto, é importante esclarecer que a SACT 
recebeu a informação do Gabinete da Reitoria de que não há lastro de 
legalidade para a criação de Laboratórios de Pesquisa, ou seja, as referidas 
portarias são nulas.  
 
O que estamos contando agora é com o apoio informal desses docentes 
nomeados por essas portarias para continuar com uma organização mínima 
até o resultado desses grupos e normativas serem vigentes. 
 
Em breve, a SACT designará grupo de trabalho específico composto por 
docentes de diferentes áreas, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Comissão Superior de Pesquisa e outras áreas e comissões que se fizerem 
necessárias para normatizar dos espaços laboratoriais de pesquisa, incluindo 
padronização de nomenclaturas, regras de utilização, formas de nomeação 
de responsáveis, entre outras informações relevantes. 
 
Normativas específicas de funcionamento: as regras de funcionamento 
dos laboratórios de ensino estão previstas na Instrução Normativa nº 
01/2019-SACT, de 10/01/2019, publicada no Boletim de Serviço nº 413.  
 
Já as regras específicas dos laboratórios de pesquisa estão disponíveis na 
página da SACT (https://portal.unila.edu.br/sact/laboratorio-de-pesquisa), 
tendo sido publicadas apenas dos seguintes espaços: Herbário Evaldo 
Butttura (EVB); Laboratório de Limnologia; Laboratório de Biogeografia e 
Macroecologia; e Laboratório Interdisciplinar de Ciências Físicas - LICF.  
 
Apesar dessas publicações, reforçamos que, conforme orientações do 
Gabinete da Reitoria, as portarias de espaços laboratoriais de pesquisa são 
nulas, dependendo da normatização junto à SACT, Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação, Comissão Superior de Pesquisa e outras áreas e 
comissões que se fizerem necessárias. 
 



Horários de funcionamento: o horário de funcionamento dos laboratórios de 
ensino está previsto na Instrução Normativa nº 01/2019-SACT, 
de 10/01/2019, publicada no Boletim de Serviço nº 413, sendo 
de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 22h40min e aos sábados, 
eventualmente, para as atividades da graduação e projetos de extensão, as 
quais deverão ser previamente agendados, com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis. Já o horário de funcionamento dos laboratórios de 
pesquisa é definido pelos docentes responsáveis. 
 
Agendamento: o agendamento dos laboratórios de ensino é feito 
diretamente pelo SIPAC, Portal Administrativo, Requisições, Espaços Físicos, 
Reserva de Espaços Físicos, Cadastrar nova reserva. Já o agendamento dos 
laboratórios de pesquisa é feito pelos docentes responsáveis. 
	


