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POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA

Catalão, 15 de Setembro de 2014.

1. OBJETIVO

O laboratório de pesquisa do Departamento de Ciência da Computação (DCC) é um espaço

criado com o objetivo de proporcionar ao aluno regularmente matriculado no curso de Ciência da

Computação (em nível de graduação e mestrado) a possibilidade de acesso a um ambiente diferenciado

no qual possa exercer atividades relacionadas a pesquisa, desde que possua um professor orientador

responsável.

Dessa forma, o laboratório, em sua proposta original, não deve ser destinado a:

1. Atividades  de  ensino  (salvo  aquelas  relacionadas  a  alguma  atividade  de  pesquisa  do

orientador);

2. Atividades  de  extensão  (salvo  aquelas  relacionadas  a  alguma  atividade  de  pesquisa  do

orientador);

3. Atividades de cunho administrativo.

2. ESPAÇO FÍSICO

Hoje o laboratório de pesquisa conta com duas salas no bloco J destinadas a essa atividade. A

política de acesso para o desenvolvimento de pesquisas nesses espaços é diferenciada. Uma das salas é

destinada ao acesso irrestrito de alunos do DCC (doravante chamada de laboratório de pesquisa 1) para

o  desenvolvimento  de  projetos  de  iniciação  científica  (IC),  projetos  finais  de  curso  (PFC),  ou

atividades de pesquisa relacionadas a composição de dissertações de mestrado. Esta sala é mantida

pelo DCC quanto a inserção de equipamentos  os quais serão usados pelos  alunos que possuam o

acesso liberado para uso desse espaço.

A outra  sala  destinada  a pesquisa (doravante  chamado de laboratório  de pesquisa 2)  é  um

espaço físico auto-suficiente,  o qual é mantido por cada docente permanente do DCC que tenha o

interesse  em  usar  tal  espaço.  A  priori,  a  diferença  deste  espaço  físico  para  a  sala  de  pesquisa

supracitada é que este espaço é mantido pelos docentes utilizando recursos próprios ou ainda, recursos

provenientes de fomento externo (ex. empresas, fundações, organizações governamentais etc).  Esta
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sala não deve onerar quaisquer custos ao DCC e seu espaço é dividido de forma igualitária entre todos

os docentes permanentes do curso, não caracterizando um espaço de pesquisa específico de um grupo

ou pessoa.  O principal  diferencial  deste  espaço é possuir  um acesso controlado o qual  é  liberado

somente aos alunos de cada docente com permissão de usar o recurso específico. Para garantir este

acesso, podem ser usados recursos como fechaduras biométricas ou câmeras para garantir a segurança

dos equipamentos sob a guarda deste espaço físico.

2. ACESSO AO LABORATÓRIO

Os alunos do curso de Ciência de Computação que desejarem o acesso às dependências do

laboratório de pesquisa 1 devem entrar em contato com seus respectivos orientadores e solicitar a estes

a entrega do extrato do projeto de pesquisa ao coordenador do laboratório (o nome do aluno afiliado ao

projeto  deve  obrigatoriamente  constar  no  documento).  Após  a  avaliação  do  documento  pelo

coordenador do laboratório, o acesso do aluno será autorizado mediante a inserção do nome e número

de  matrícula  do  mesmo  em  uma  lista  de  controle  de  acesso.  Essa  lista  deve  ser  rigorosamente

respeitada. 

Além disso,  o  aluno receberá  no  ato  de  seu  acesso  ao  laboratório  uma cópia  do  presente

documento, com o intuito de enfatizar o cumprimento das regras aqui contidas. As penalidades para o

não cumprimento das regras descritas na seção 3 são apresentadas na seção 4.

O laboratório de pesquisa 2 terá uma política de acesso similar, entretanto, o uso do espaço

físico  é  restrito.  Cada aluno  deve  usar  o  espaço exclusivo  reservado  ao  seu  orientador.  A sala  é

dividida em “bancadas” e cada bancada possui um espaço de uso exclusivo para cada orientador de

pesquisa. O espaço é dividido de forma igualitária considerando o número de docentes permanentes do

DCC.  A  manutenção  do  espaço  por  cada  docente  será  realizada  mediante  o  desenvolvimento  de

atividade de pesquisa com orientação em nível de graduação ou mestrado. Professores inadimplentes

durante  dois  anos  (i.e.  professores  os  quais  não  orientem  alunos  que  usem  o  espaço)  serão

descredenciados do laboratório e seu espaço será redistribuído entre os demais docentes permanentes

do curso. Em caso de professores afastados por motivos de qualificação ou de saúde, o período de tal

afastamento não será contabilizado como tempo de inatividade com relação ao uso do laboratório.

Pede-se que para cada período de inatividade de um ano, por motivo de qualificação ou saúde, que o

docente entregue uma declaração na qual destaca o motivo de seu afastamento (ex. Doença, mestrado,

doutorado, pós-doutorado).
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3. POLÍTICA DE USO

As regras  que  compõem a política  de uso adotada  para  manter  o  bom funcionamento  dos

laboratórios  para  os  seus  usuários  são  enumeradas  a  seguir.  Todas  essas  regras  devem  ser

rigorosamente respeitadas. Em caso de descumprimento, serão aplicadas as penalidades descritas na

seção 4, quando cabível. 

1. A lista de controle de acesso aos laboratórios será atualizada a qualquer tempo, desde que não

sejam  violadas  as  penalidades  aplicadas  aos  alunos  (seção  4)  e  desde  que  o  professor

responsável  encaminhe ao coordenador do laboratório o seu extrato de projeto de pesquisa

atualizado contendo o nome do aluno a ser incluído. Requisições de atualização de lista de

controle de acesso devem ser encaminhadas com até 15 dias de antecedência ao coordenador

do laboratório de pesquisa.

2. Os  laboratórios  de  pesquisa  contam com um monitor  (idealmente,  um monitor  para  cada

laboratório),  o qual deve manter  o seu bom funcionamento e assegurar o cumprimento das

regras aqui  descritas.  Suas  funções  incluem a guarda dos  equipamentos  do laboratório  e  a

instalação  de  softwares  necessários  à  pesquisa  (salvo  em  caso  de  recurso  próprio  do

orientador);

3. Requisições  de  instalações  de  software  devem  ser  realizadas  pelo  aluno  pesquisador,  via

formulário  próprio direcionado  à  coordenadoria  do laboratório  com no mínimo 15 dias  de

antecedência (salvo em caso de recurso próprio do orientador). As solicitações serão avaliadas

e executadas pelo monitor do laboratório;

4. Equipamentos são de responsabilidade da coordenação do laboratório e de seu monitor  apenas

enquanto estes estiverem oficialmente dentro das dependências  do laboratório.  Em caso de

realocação permanente por ordem da chefia imediata (ou do orientador, no caso do laboratório

2), será dada baixa do equipamento na lista de inventário do laboratório. Para caso de retirada

temporária  de equipamentos,  será mantida  uma lista  contendo o nome do responsável  pela
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retirada  do  equipamento,  um  telefone  de  contato,  a  data  e  horário  da  retirada  e  a  data

aproximada de devolução do equipamento;

5. A  inserção  de  novos  equipamentos  nos  laboratórios  deve  ser  notificada  por  meio  de

memorando destinado ao coordenador do laboratório. Equipamentos que forem introduzidos

sem  notificação  prévia  da  coordenação  do  laboratório  não  são  de  responsabilidade  do

coordenador ou dos monitores do laboratório.

6. Com relação ao uso de impressora no laboratório 1, esta somente estará acessível aos alunos

que estão regularmente inseridos na lista de acesso ao laboratório de pesquisa. Na ausência de

uma política de quota implementada, o acesso à impressora será realizado mediante solicitação

ao monitor do laboratório (única pessoa que deverá ter acesso físico a impressora). O número

de cópias será anotado para cada aluno solicitante. Dependendo da demanda pelo recurso, ou

ainda, em caso de registro de abusos, será implementada uma quota fixa para cada usuário do

laboratório. Além disso, só serão impressos materiais relacionados a pesquisa do aluno. Essa

política foi criada de modo a viabilizar um acesso justo e igualitário ao referido recurso pelos

usuários do laboratório;

7. O horário de atendimento do monitor será afixado na porta dos laboratórios;

8. O acesso aos laboratórios é garantido via solicitação realizada pelos orientadores de pesquisa.

Para  tal,  uma cópia  do  extrato  do  SAP do professor  orientador  deve  ser  encaminhada  ao

coordenador  do  laboratório,  destacando-se  o nome dos  orientados  que  devem ter  o  acesso

liberado;

9. Alunos autorizados terão seus nomes inseridos em uma lista de controle de acesso afixada na

porta dos laboratórios de pesquisa;

10. Os computadores  do laboratório  de pesquisa 1 são de uso comum dos alunos com acesso

autorizado e pertencentes  ao Curso de Ciência da Computação.  Seu acesso é garantido via

login  e  senha  a  serem  cadastrados  junto  ao  CERCOMP.  É  intenção  dessa  coordenação

desenvolver  um sistema de login unificado para computadores  Windows e Linux, os quais

serão mantidos  para os alunos do DCC. Computadores  de uso específico de docentes  (e.g.

provenientes de recurso próprio) devem ser claramente indicados ou inseridos no laboratório de

pesquisa 2 no espaço destinado ao docente;
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11. O coordenador dos laboratórios e o monitor não se responsabilizam por arquivos armazenados

em computadores de uso comum do laboratório de pesquisa 1. É de inteira responsabilidade

dos alunos e professores usarem mecanismos apropriados com o intuito de garantir a segurança

de  seus  arquivos.  Sugere-se  que  estes  sejam  armazenados  no  servidor  de  arquivos  do

CERCOMP ou em dispositivo de armazenamento próprio (ex. pendrive).

12. Alunos que possuam acesso regular ao laboratório não devem trazer para suas dependências

alunos  não  autorizados.  Esta  atitude  será  documentada  pelos  monitores  dos  laboratórios  e

penalizada conforme as sanções estipuladas na seção 4.

13. Barulho  e  mau  uso  de  equipamento  constatado  pelos  monitores  do  laboratório  ou  pelo

coordenador serão punidos conforme as sanções descritas na seção 4.

4. PENALIDADES

Caberá  ao  aluno  que  descumprir  quaisquer  das  regras  contidas  na  seção  3  as  seguintes

penalidades:

1. Para alunos autorizados, o não cumprimento das regras implicará em: 

◦ No ato da primeira ocorrência de violação de regra(s) estipulada(s) na seção 2, uma

advertência  oral  aplicada  pelos  monitores  do  laboratório  ou  pelo  coordenador  do

laboratório. Esta advertência será registrada em documento de registro e datada;

◦ No ato da segunda ocorrência de violação de regra(s) estipulada(s) na seção 2, o aluno

terá  seu acesso às  dependências  do laboratório  suspenso por  1 (uma) semana.  Esta

penalidade será registrada em documento de registro e datada. Caberá aos monitores do

laboratório manterem e fazerem cumprir a penalidade ministrada;

◦ No ato da terceira ocorrência de violação de regra(s) estipulada(s) na seção 2, o aluno

terá  seu  acesso  às  dependências  do  laboratório  suspenso  por  1  (um)  mês.  Esta

penalidade será registrada em documento de registro e datada. Caberá aos monitores do

laboratório manterem e fazerem cumprir a penalidade ministrada;

◦ No ato da quarta ocorrência de violação de regra(s) estipulada(s) na seção 2, o aluno

terá seu acesso ao laboratório suspenso indefinidamente. O comportamento reincidente

será registrado e reportado ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, o qual
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deve definir as medidas cabíveis a serem aplicadas ao aluno. A decisão recomendada

pelo NDE será irrevogável e será acatada por esta coordenação.

2. Para alunos não autorizados que se encontram nas dependências do laboratório de pesquisa: 

◦ No  ato  da  primeira  ocorrência  de  acesso  não  autorizado,  o  aluno  receberá  uma

advertência  oral  aplicada  pelos  monitores  do  laboratório  ou  pelo  coordenador  do

laboratório. Esta advertência será registrada em documento de registro e datada;

◦ No ato da segunda ocorrência  de acesso não autorizado,  o aluno terá seu acesso ao

laboratório suspenso indefinidamente.

__________________________________

Dalton Matsuo Tavares

Coordenador do Labortório de Pesquisa

OBSERVAÇÕES: 

• Este documento foi aprovado na reunião de departamento ocorrida no dia //2014. 

• Esse documento está sujeito a modificações. Neste caso, será novamente submetido a apreciação do

departamento de ciência de computação para sua aprovação.

• Este documento terá validade a partir de //2014.
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