
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 128, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

  
REGIMENTO INTERNO DOS
LABORATÓRIOS DO CURSO DE
ARQUEOLOGIA

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo
artigo 1º do Regimento Interno e considerando:

Parecer nº 2351/CGR, da relatora Cláudia Justus Torres Pereira (documento 0022173);

Deliberação na 171ª sessão da Câmara de Graduação con da à página 4 do
documento 0064109;

Deliberação na 98ª sessão Plenária em 25-04-2019; 

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º  Aprovar o Regimento Interno dos Laboratórios do curso de Arqueologia nos termos do
documento de nº  0251858.

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

 

Conselheiro Ari Miguel Teixeira Ott

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
08/10/2019, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0246645 e o código CRC A0C1BA00.
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REGIMENTO INTERNO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ARQUEOLOGIA 

 

 
CAPÍTULOI 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º Este Regimento dispõe sobre os objetivos, normas de 

organização,funcionamentoe utilizaçãodos Laboratórios do Curso de Bacharelado em 

Arqueologia do Departamento de Arqueologia da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia a fim de possibilitar maior eficiência no desempenho das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão departamentais e, consequentemente, da gestão 

institucional, bem como garantir maior segurança na sua operacionalidade. 

 
CAPÍTULO II 
OBJETIVOS 

 
Art. 2º Os laboratórios têm por principal finalidade fornecer suporte para atividades 

didáticas e de pesquisa do Curso de Arqueologia, em especial pararealização de aulas 

práticas, monitorias edesenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa e 

extensão do Corpo Docente, Corpo Técnico e Corpo Discente do Curso. É 

recomendável o apoio às pesquisas de outros cursos e/ou departamentos da 

universidade, bem como à pesquisadores de outras instituições de ensino e pesquisa 

nacionais e estrangeiras, desde que não haja interferências nas atividades internas. 

Nestes casos,a(o) interessada(o) deverá requerer formalmente o uso do espaço à 

Coordenação Laboratorial, que apresentará a demanda ao Conselho Departamental 

para deliberação. 

 
Art. 3º Constituem os objetivos dos Laboratórios: 

I - Preservar, proteger e valorizar o acervo; 

II - Realizar em seus espaços estudos, documentação e circulação dos conhecimentos 

produzidos para fins de ensino, pesquisa e extensão; 
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III - Realizar em seus espaços trabalhos de comunicação do conhecimento, por meio 

de exposições, ações pedagógicas,de educação e outras formas de difusão, incluindo 

mídias digitais; 

IV - Apoiar atividades de ensino de graduação e pós-graduação; 

V - Manter intercâmbio científico e cultural com outras instituições. 

 
CAPÍTULO III 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 4º Os Laboratórios terão a seguinte estrutura organizacional: 

I - Coordenação; 

II – Vice-Coordenação; 

III - Corpo técnico especializado; 

IV - Representação discente. 

 
Art. 5º A Coordenação e a Vice Coordenação dos Laboratórios serão exercidaspor 

docentes e/ou técnicos cuja nomeação se dará através de eleição por aclamação pelo 

Conselho Departamental do Cursode Arqueologia, no uso de suas atribuições legais. 
§ 1º O mandato da Coordenação e da Vice Coordenação será de dois anos, 

admitindo-se uma recondução; 
§ 2º No caso de vacância da função de Coordenação e/ou de Vice Coordenação a 

Chefia convocará o Conselho Departamental para Reunião Extraordinária a fim de 

nomear, por aclamação, substitutos para as funções em vacância. 

 
Art. 6º São deveres da Coordenação: 

I - Assegurar que este Regimento e as normas dos laboratórios sejam cumpridos; 

II - Conservar osbens patrimoniais dos laboratórios; 

III - Gerenciar os laboratórios e seus(as) técnicos(as) no sentido de cuidar de sua 

estrutura geral: materiais permanentes e de consumo, acervo e instalações, 

assegurando o funcionamento e a higienização de cada um desses itens; 

IV - Gerenciar os laboratórios e seus(as) técnicos(as) no sentido de assegurar a 

conservação preventiva dos materiais arqueológicos que estão sendo manipulados e 

analisados nos laboratórios; 
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V - Gerenciar os laboratórios e seus(as) técnicos(as) no sentido de assegurar a 

documentação dos processos de conservação, curadoria e pesquisa dos materiais 

arqueológicos, como fichas de higienização, numeração, inventários, fotografias, 

vídeos e outros; 

VI - Autorizar o uso local de qualquer patrimônio do laboratório, vinculado ao 

preenchimento de formulário de requerimento formal, desde que não configure conflito 

de interesse com as necessidades do Curso e/ou das disciplinas ministradas; 

VII - Autorizar por escrito a permanência de usuários nos laboratórios fora do horário 

determinado para o funcionamento dos mesmos; 

VIII - Autorizar o uso do(s) laboratório(s) tanto no caso das atividades de pesquisa e 

ensino, como no caso de utilização para outros fins (atendimento de alunos/as, 

desenvolvimento de estudos não relacionados com as aulas práticas, reuniões, etc.), 

mediante reserva prévia de horário;  

IX - Coordenar e organizar o calendário semestral do horário de uso dos laboratórios, 

assegurando que haja um atendimento eficiente aos docentes e discentes para as 

atividades didáticas, assim como para atividades de pesquisa e extensão; 

X - Atualizar a cada semestre letivo a lista de usuários e monitores que utilizam os 

laboratórios e torná-la pública; 

XI - Vetar a utilização do laboratório, quando necessário; 

XII - Suspender o direito de uso de um(a) usuário(a), mesmo se estiver autorizada sua 

permanência no laboratório, em caso de infração a qualquer regra deste documento. A 

Chefia do Departamento deverá ser informada e o(a) usuário(a) será comunicado(a) 

da suspensão do uso dos laboratórios; 

XIII - Encaminhar para a Chefia do Departamento as situações de perdas ou danos 

materiais, para averiguar a existência de atitude de displicência, negligência, 

irresponsabilidade ou falta de cumprimento deste Regimento por parte dos(as) 

usuários(as); 

XIV - Resolver casos não previstos neste Regimento juntamente com o Conselho 

Departamental,de acordo com o Art. 9º inciso VIII do Regimento Interno do 

Departamento de Arqueologia. 

 
Parágrafo único. A Vice-Coordenação deverá colaborar com a Coordenação na 

administração geral dos Laboratórios e assumir integralmente as funções da 
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Coordenação quando a(o) titular estiver impedido em razão de gozo de férias ou por 

qualquer tipo de afastamento. 

 
Art. 7ºAs(os) funcionárias(os) técnicas(os) serão responsáveis pelo controle no 

acesso aos espaços, uso de materiais e equipamentos e manutenção básica da 

organização dos laboratórios. 

 
Art. 8ºSão deveres das(os) técnicas(os):  

I - Incentivar o cumprimento das regras de uso e dos horários pré-estabelecidos para 

aulas, monitorias, pesquisa e extensão;  

II - Registrar a entrada e saída de materiais, quando em aulas práticas de campo e 

outras disciplinas da grade curricular e pesquisa, em manutenção, em empréstimo a 

outros laboratórios e cursos, e outros;  

III - Registrar, catalogar, conferir e controlar os materiais de consumo, de uso comum 

e de uso permanente pertencentes aos Laboratórios;  

IV - Comunicar a Coordenaçãodos Laboratórios qualquer problema ocorrido, bem 

como as demandasde reposição ou acréscimo de materiais; 

V - Preparar os espaços laboratoriais para aulas práticas, quando requeridas pelos 

docentes;  

VI - Guardar o material utilizado nas aulas práticaslogo após sua realização; 

VII - Realizar atividades que assegurem a conservação preventiva dos materiais 

arqueológicos sob a guarda do DARQ, como higienização, numeração, catálogo, 

inventário e acondicionamento, produzindo uma documentação de registro das 

atividades de curadoria em conformidade com os Protocolos. 

VIII - Avaliar, em conjunto com a Coordenação dos Laboratórios, as situações de 

perdas ou danos materiais a fim de averiguar a existência de atitude irresponsável, 

falta de aptidão ou não cumprimento deste Regimento por parte das(os) usuárias(os) e 

produzir um relatório semestral a ser apresentado ao Conselho Departamental; 

IX - Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento. 

 
Art. 9º Serão consideradas(os) usuárias(os) frequentes dos laboratórios todas(os) 

discentes regularmente matriculadas(os), docentes e servidoras(es)técnicas(os) do 

Curso de Arqueologia e serão consideradas(os) usuárias(os) eventuais discentes 
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egressos do Curso de Arqueologia, discentes de graduação e/ou pós-graduação e 

pesquisadoras(es) de outros cursos da UNIR e/ou de outras instituições nacionais e/ou 

estrangeiras. 

 
Art. 10. São deveres de todas(os) usuárias(os): 

I - Seguir todas as normas do presente Regimento;  

II - Ser responsável pelo acervo que lhe foi cedido para análise ou fotografia, zelando 

pela integridade do mesmo; 

III - Ser responsável pelos equipamentos que lhe foram cedidos, zelando pela 

integridade,boa utilização e funcionamento dos mesmos; 

IV - Ser responsável pelo material de consumo e didático fornecido; 

V - A(O) usuária(o) que danificar qualquer equipamentodeverá reportar 

imediatamenteo ocorrido a Coordenação que encaminhará a Chefia e ao Conselho 

Departamental, para que tomem as providências administrativas; 

VI - Ser responsável pela identificação, organização e conservaçãodo material e do 

acervo utilizado no laboratório. 

 
Art. 11. São deveres das(os) usuárias(os) frequentes:discentes regulamente 

matriculados no Curso de Arqueologia: 

I - Realizar suas atividades em horário previamente acordado com seu/sua 

orientador/a e com a Coordenação dos Laboratórios; 

II - Preencher Ficha Cadastral (Anexo 1)disponibilizadapela Coordenação; 

III - Discentes, enquanto usuários frequentes,estão sujeitos às regras do Art. 10º, e 

todos seus incisos, deste Regimento. 

 
Art. 12. São deveres das(os) usuárias(os) frequentes:docentes e servidoras(es) 

técnicas(os)lotadas(os) no Departamento de Arqueologia: 

I - Solicitar com antecedência o acervo e os equipamentos que serão utilizados nas 

aulas práticas e nas pesquisas em desenvolvimento; 

II - Solicitar ao corpo técnico a organização do material a ser utilizado nas aulas 

práticas; 

III - Restringir a permanência de discentes que não estão diretamente envolvidos nas 

aulas práticas, respeitando a capacidade limite do laboratório; 
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IV - Docentes e técnicas(os), enquanto usuárias(os) frequentes, estão sujeitas(os) às 

regras do Art. 10º, e todos seus incisos, deste Regimento. 

 
Art. 13. São deveres das(os) usuárias(os)eventuais:discentes egressos do Curso de 

Arqueologia, discentes de graduação e/ou pós-graduação e pesquisadoras(es) de 

outros cursos da UNIR e/ou de outras instituições nacionais e/ou estrangeiras: 

I - Submeter e obter aprovação prévia, nas devidas instâncias, da solicitação de 

consulta a acervo,via requerimento formal destinado para este fim; 

II - Solicitar com antecedência agendamento de horários para uso do espaço 

laboratorial; 

III - Solicitar com antecedência o acervo e os equipamentos que serão utilizados na 

pesquisa; 

IV - As(os) usuárias(os) eventuais estão sujeitas(os) às regras do Art. 10º, e todos 

seus incisos, deste Regimento. 

 
CAPÍTULO IV 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS LABORATÓRIOS 
 
Art. 14. É terminantemente proibido comer, beber e fumar nos Laboratórios. 

 
Art. 15. Para fins acadêmicos, poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades:  

I - Atividades didáticas (aulas práticas, monitoria, projetos de disciplina); 

II - Projetos de pesquisa; 

III - Projetos de extensão. 

 
Parágrafo único. As atividades didáticas terão prioridade para o uso dos laboratórios. 

 
Art. 16. Não poderão ser desenvolvidas no laboratório as seguintes atividades: 

I - Utilização dos recursos e dos espaços disponíveis para fins recreativos ou para 

desenvolver atividades que não atendam aos interesses do Curso de Arqueologia; 

II - Execução de atividades e serviços que não façam parte do conteúdo programático 

de disciplinas ministradas e dos projetos de pesquisa e extensão desta instituição, e 

aqueles externos à instituição e aprovados pelo Conselho Departamental;  
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III - Qualquer atividade que conflita com os objetivos dos laboratórios, descritos no 

Capítulo II. 

 
Art. 17. Não será permitida a permanência de usuárias(os)frequentes ou eventuais 

nos laboratórios durante as aulas sem que estejam devidamente matriculados na 

disciplina, a não ser com autorização prévia da(o)docente. 

 
Art. 18. Não será permitida a permanência de usuárias(os),frequentes ou 

eventuais,nos laboratórios quando não estiverem trabalhando diretamente nas 

atividades nas quais estão cadastradas(os). 

 
Art. 19. Está vetado o uso dos laboratórios como ambiente de estudo em grupo e/ou 

para reuniões sem a devida autorização da Coordenação. 

 
Art. 20. As(Os) usuárias(os),frequentes ou eventuais,deverão respeitar o horário pré-

estabelecidode uso dos laboratórios. 

 
CAPÍTULO V 

ACESSO AOS LABORATÓRIOS 

 
Art. 21. Somente terá acesso aos laboratórios usuárias(os), frequentes ou 

eventuais,devidamente autorizadas(os) pela Coordenação, através de listagem emitida 

até quinze dias após o início do semestre letivo; 

 
Art. 22. O cadastro é obrigatório para todas(os) usuárias(os), frequentes ou 

eventuais,que participam de projetos de pesquisa, ensino, extensão e monitoria (caso 

seja necessário o uso do laboratório). 

 
Art. 23. Apenas usuárias(os) frequentes ou eventuais cadastradas(os) terão acesso 

aos Laboratórios fora do horário de expediente do CorpoTécnico, desde que com 

autorização prévia da Coordenação.  
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Art. 24. Os horários de funcionamento dos Laboratórios estarão fixados na entrada 

dos mesmos; 

 
Art. 25. Encerrada as atividades do projeto, as(os) usuárias(os), frequentes ou 

eventuais, devem comunicar a Coordenação o encerramento de suas atividades e, 

consequentemente, a retirada de seu nome da lista de cadastro; 

 
CAPÍTULO VI 

POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 
Art. 26. Os equipamentos não deverão ser mudados dos seus respectivos laboratórios 

sem a autorização expressa da Coordenação. 

 
Art. 27. A saída de qualquer equipamentodos seus respectivos laboratórios deve ficar 

registrada em Termoespecífico (Anexo 2) junto a(o) Técnica(o) responsável. 

 
Art. 28. Os equipamentos utilizados em atividades relacionadas a ensino, pesquisa e 

extensão deverão ser devidamente higienizados e guardados, em local apropriado, 

logo após o uso.  

 
Art. 29. A utilização de materiais de consumo e equipamentos é de inteira 

responsabilidade do docente que acompanha a aula de laboratório, devendo ser 

acondicionados logo após sua utilização. 

 
Art. 30. Os materiais e equipamentos adquiridos por meio de verba advinda de 

projetos e/ou de grupos de pesquisa serão de uso exclusivo da equipe do referido 

projeto e/ou grupo enquanto o mesmo estiver em andamento. Após a finalização do 

projeto e incorporação dos materiais e equipamentos ao patrimônio dos Laboratórios, 

seu uso passa à gerência da Coordenação. 

 
Art. 31. As chaves dos Laboratórios ficarão em poder da Coordenação e da(o) 

Técnica(o) Responsável. Docentes e discentesenvolvidas(os) em atividades de 

pesquisa e extensão, de iniciação científica e monitoria, poderão ter acesso às 
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chavesdesde que seja assinado o Termo de Responsabilidade de empréstimo das 

chaves dos laboratórios do DARQ (Anexo 1). 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 32. Este documento poderá ser modificado desde que se constate que o mesmo 

não atende mais às necessidades dos Laboratórios, ou ainda mediante proposta 

justificada pelos integrantes do Conselho do Departamento de Arqueologia. 

 
Art. 33. Os casos omissos serão deliberadospelo Conselho do Departamento de 

Arqueologia. 

 
Art. 34. Este Regimento entra em vigor a partir da sua aprovação pelo Conselho do 

Departamento de Arqueologia, em Reunião Ordinária realizada dia 13 de junho de 

2018 e posterior aprovação na Reunião do Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) 

da Fundação Universidade Federal de Rondônia, realizada dia 25 de abril de 2019. 
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ANEXO I 
 

FICHA CADASTRAL DO ALUNO USUÁRIO DOS LABORATÓRIOS 
 

Nome: 
Matricula: 
Dados pessoais: 
Tel.: 
E-mail 
Informações acadêmicas: 
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ANEXO II 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA RETIRADA DE MATERIAL 

 
Eu, __________________________________________________, retirei no dia 

___/___/____ ás ____:____ os materiais permanentes abaixo relacionados 
dasdependências do Departamento de Arqueologia, com o objetivo de 
_________________________________________________________ e comprometo-
me a devolvê-los até o dia ___/___/____ junto ao Departamento de Arqueologia da 
UNIR. 

Controle de retirada de equipamentos 
Item  Nº de Tombo Especificações Quantidade 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

_______________________ 
Servidor responsável pelo empréstimo 

 
_______________________ 

Assinatura do requerente 
 
 
 

 

 

CONTROLE DE DEVOLUÇÃO 
Data:___/___/____Horário: ___:____ 

 
_______________________ 

Servidor responsável pelo recebimento 
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ANEXO III 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

EMPRÉSTIMO DE CHAVES DOS LABORATÓRIOS DO DARQ 
Aluno:_______________________________________________Nº de matrícula:__________ 
Período:____Ano de Ingresso:_________ RG:_______________ CPF:___________________ 
Atuação: (   )PIBIC  (   )Monitoria  (   )Projeto de Extensão  (   )Outro:____________________ 
Nome do projeto vinculado:______________________________________________________ 
Orientador:_______________________________________ SIAPE:______________________ 
RG:_____________________ CPF___________________ 
Requer a chave de qual espaço: 
(   ) Laboratório I (Sala 108-5E) 

(   ) Laboratório II(Sala 107-5E) 
(   ) Laboratório III(Sala 103-5E) 
(   ) Sala do Apoio(Sala 109-5E) 
Data de entrega da chave: ____/____/____ ás ____:_____ 
Data de devolução da chave: ____/____/____ ás ____:____ 
 
 

 

 

 

Declaro assumir total responsabilidade juntamente com meu orientador pelo 
Laboratório a qual estou requerendo chave até a data de devolução. Afirmo ter verificado na 
retirada das chaves, que os equipamentos encontravam-se em perfeitas condições de uso e bom 
estado de conservação. 

Porto Velho, _____ de ______________ de 20___. 
 

 
_________________________________ 

Discente 
 
 

__________________________ 
Orientador (a) 

 
__________________________ 

Coordenador do Laboratório 
 

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE: 
- Por quaisquer danos que sejam causados às instalações e/ou aos bens que se encontram no Laboratório a qual tenho a chave (computador, projetor 
multimídia, controles, e demais materiais); 
- Em desligar o Ar-condicionado e as luzes da sala; 
- Em trancar a sala assim que terminar de usá-la; 
- Em entregar o laboratório em perfeitas condições de uso, tanto no que refere a limpeza quanto na organização/recolocação das carteiras e guardar 
equipamentos em seus devidos lugares (uma vez que a sala será utilizada por outrem); 
- Em observar as normas de uso do laboratório expressas em seu regimento interno; 
- Em reportar qualquer fenômeno atípico ao Coordenador (a) dos Laboratórios;  
- Em devolver as chaves ao coordenador (a) assim que acabar a vigência do projeto a qual faço parte. 

O orientando e o orientador assumindo total responsabilidade pela 
sala autorizamos o empréstimo: 

 
____________________________________ 

Chefe do Departamento 
DARQ/UNIR 
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