
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 04/2019, DE 18 DE 
MARÇO DE 2019

A  Secretária  de  Apoio  Científico  e  Tecnológico  da 
Universidade Federal  da Integração Latino-Americana, 
no uso de suas atribuições legais, delegadas por meio 
da Portaria  UNILA nº 334/2016,  publicada no Boletim 
Interno nº 196 de 11/03/2016,
RESOLVE:
Art.  1º  Estabelecer  normas  e  procedimentos  para  a 
adequada utilização do Laboratório  de Biogeografia  e 
Macroecologia (Laboratório de Pesquisa).
Art. 2º O Laboratório de Biogeografia e Macroecologia 
tem  por  objetivo  servir  de  estrutura  física  para  a 
condução  de  atividades  de  pesquisa  científica  de 
docentes, técnicos e estudantes.
Art. 3º Além das normas descritas a seguir, a utilização 
do  laboratório  deve  ser  condizente  com  as  normas 
estabelecidas pela UNILA, respeitando-se os interesses 
da coletividade e os padrões de biossegurança e outras 
legislações pertinentes. 

TÍTULO I
DO ACESSO AO LABORATÓRIO

Art. 4º O acesso ao laboratório é exclusivo aos usuários 
com  vínculo  institucional  a  projeto  de  pesquisa  (IC, 
TCC,  Dissertação,  Tese,  Pós-doutoramento)  e 
colaboradores  de  projetos  de  pesquisa  de  docentes 
usuários da Unila.
§ 1º O acesso às chaves, senha do cadeado e outras 
formas de segurança se dará mediante assinatura de 
termo de compromisso com ciência do responsável.
§ 2º No início de cada semestre os usuários enviarão, 
por  correio  eletrônico,  ao  responsável,  os  dias  e 
horários da semana em que usarão o laboratório, que 
ficará afixado no mural interno.
§ 3º O uso esporádico e eventual do laboratório poderá 
ser  solicitado  por  correio  eletrônico 
(peter.lowenberg@unila.edu.br)  e será confirmado caso 
a caso.

TÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Cabe ao responsável do laboratório:
I.  Receber,  autorizar  e  organizar  o  uso  frequente  e 
esporádico dos usuários;
II.  Solicitar e acompanhar serviços de manutenção do 
laboratório (TI, limpeza, ar condicionado, elétrica);
III.  Solicitar  e  autorizar  a  movimentação de  móveis  e 
equipamentos;
IV. Solicitar compra de equipamentos e programas;
V. Solicitar material do almoxarifado.
Art. 6º Cabe ao usuário do laboratório:
I.  Fazer  uso  zeloso  e  responsável  do  espaço,  dos 
móveis e dos equipamentos;
II. Manter a sala trancada quando ela estiver vazia;
III. Informar imediatamente ao responsável em caso de 
extravio da chave ou qualquer ocorrência;
IV.  Não  ceder,  emprestar  ou  realizar  cópias  não 
autorizadas da chave;
V.  Não  conceder  acesso  a  pessoas  estranhas  ou  a 
terceiros sem autorização do responsável;
VI.  Não  remover  objetos  do  laboratório  ou  objetos 
alheios;

VII.  Não  desmontar  quaisquer  equipamentos  ou 
acessórios.

TÍTULO III
DO USO DOS COMPUTADORES

Art. 7º  Cada usuário deverá acessar o computador 
com seu próprio nome de usuário e senha.
§ 1º O usuário tem responsabilidade pelo conteúdo 
acessado e arquivos armazenados no computador.
§  2º É  proibido  acessar  páginas  e  arquivos  que 
contenham conteúdos ilícitos ou ilegais.
§  3º É  proibido  armazenar  conteúdos  ilícitos  ou 
ilegais nos computadores.
§  4º É  proibido  utilizar  os  computadores  para 
divulgar mensagens comerciais.
§  5º É  proibida  qualquer  outra  atividade  ilícita  ou 
ilegal.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º A utilização do Laboratório de Biogeografia e 
Macroecologia implica na aceitação das regras deste 
regulamento. 
Art.  9º  Os  casos  não  previstos  nesta  Instrução 
Normativa deverão ser submetidos à apreciação do 
setor  responsável  pelo  laboratório  que  se 
posicionará consoante à escuta dos interessados e 
em conjunto com a direção superior da UNILA. 
Art. 10 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação,  revogadas as disposições 
em contrário.

SOLANGE AIKES

Publicada no Boletim de Serviços nº 431, de 20 de 
março de 2019, disponível  no endereço eletrônico: 
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arq
uivos/boletins/431.pdf.
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