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REGIMENTO DO LABORATÓRIO DE MAGNETISMO DO DEPARTAMENTO DE 

QUÍMICA DA UFMG 

 

 

CAPÍTULO I 

Do órgão e seus afins 

 

Art 1º. O Laboratório de Magnetismo da Infraestrutura do Departamento de Química 

(DQ) do Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) tem como missão a realização de medidas magnéticas em campo estático e 

alternado, visando atender às demandas de pesquisa, ensino e extensão. Essa 

infraestrutura poderá ser disponibilizada para a comunidade docente, discente e técnico-

científica do DQ, de outras unidades da UFMG, de outras instituições de ensino e 

pesquisa, além de instituições privadas, seguindo as diretrizes definidas pelo Núcleo de 

Extensão e Prestação de Serviços (NEPS) do DQ. 

 

Art 2º. São competências do Laboratório de Magnetismo: 

I. Prestar serviços compreendendo a realização de Medidas Magnéticas para atender às 

comunidades interna e externa à UFMG que demandam estudos relacionados a esta 

técnica analítica; 

II. Disponibilizar seus equipamentos, por meio do trabalho de um servidor a ser designado 

pela chefia do Departamento de Química, e dar suporte técnico-científico especializado 

para o desenvolvimento de projetos;  

III. Apoiar e fomentar o intercâmbio acadêmico, científico e tecnológico entre as 

comunidades interna e externa à UFMG; 

IV. Contribuir para a formação cientifica e tecnológica de professores, pesquisadores, 

estudantes, técnicos e outros profissionais; 

V. Apoiar disciplinas de graduação e pós-graduação relacionadas com a realização de 

Medidas Magnéticas visando a formação de estudantes; 

VI. Divulgar sua missão e capacidade técnico-operacional no âmbito da UFMG e em 

outras instituições de ensino e/ou pesquisa nos setores público e privado, objetivando 

parcerias, colaborações e capacitação de pessoal; 



2 

 

VII. Promover capacitações por meio de cursos, minicursos e/ou workshops que 

desenvolvam temas e habilidades associadas às atividades do laboratório e sejam 

complementares ao ensino nas disciplinas de graduação e pós-graduação; 

VIII. Organizar palestras ou eventos com os membros da equipe e representantes de 

empresas para trocar experiências sobre as atualizações associadas à técnica. 

 

Art 3º. Para o cumprimento de sua missão, a gestão do laboratório de Magnetismo: 

I. Conservará em condições adequadas as instalações físicas, os equipamentos e os demais 

bens, realizando manutenções preventivas e corretivas; 

II. Gerenciará recursos próprios ou de projetos para assegurar a manutenção adequada de 

seus equipamentos e periféricos; 

III. Adotará técnicas de gestão para a otimização do uso da infraestrutura; 

IV. Fomentará a cooperação entre grupos de pesquisa; 

V. Apresentará projetos para agências de fomento a pesquisas públicas ou privadas 

visando a atualização científico-tecnológica em termos de pessoal, dos equipamentos e 

seus consumíveis, bem como das instalações; 

VI. Determinará os custos para realização das análises em cada equipamento, o que 

permitirá estabelecer a precificação do serviço prestado;  

VII. Gerenciará os horários em uma agenda de utilização do(s) equipamento(s), de acordo 

com a demanda apresentada, que será analisada pelo Comitê Gestor do laboratório. 

 

Art. 4º. O Laboratório de Magnetismo tem como finalidade atender prioritariamente: 

I. Os discentes do DQ-UFMG, nos níveis de graduação, pós-graduação, à pesquisa e 

extensão do DQ-UFMG; 

II. Docentes e pesquisadores em residência pós-doutoral do DQ e de outras unidades 

acadêmicas da UFMG; 

III. Profissionais, discentes, docentes, e demais membros da comunidade externa à 

UFMG, através de projetos específicos enviados ao NEPS-DQ, e que contenham a 

aprovação dos coordenadores do laboratório e da Câmara Departamental do DQ; 

IV.  Empresas, governos ou organizações sociais. 
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CAPÍTULO II 

Da organização  

 

Art 5º. A estrutura administrativa e funcional do laboratório de Magnetismo será 

organizado da seguinte forma: 

I. Comitê gestor; 

II. Comitê técnico; 

III. Equipe discente. 

 

Seção I 

Comitê gestor 

 

Art 6º. O comitê gestor será composto por coordenador e subcoordenador, sendo estes 

membros docentes do DQ ou profissionais com experiência na técnica do Laboratório de 

Magnetismo. Poderão compor também o comitê gestor, um ou mais membros do comitê 

técnico do laboratório. 

 

Art 7º. O coordenador e o subcoordenador do laboratório serão indicados pela Câmara 

Departamental, tendo mandato de 2 (dois) anos cada, sendo permitida a recondução dos 

mesmos por um ou mais mandatos de 2 (dois) anos cada. 

 

Art 8º. Compete ao coordenador: 

I. Coordenar, junto ao subcoordenador (quando houver), as atividades do laboratório, 

garantindo o pleno funcionamento delas de acordo com a missão estabelecida no Art. 3º; 

II. Buscar recursos financeiros, através de projetos e parcerias com instituições públicas 

e privadas, para manter o abastecimento de insumos e manutenção dos equipamentos do 

laboratório; 

III. Propor, junto ao subcoordenador e ao comitê técnico, a divisão de tarefas de cada 

membro da equipe, de acordo com metas estipuladas no início de cada ano ou semestre; 

IV. Manter as informações pertinentes ao laboratório no site do NEPS-DQ atualizados; 

V.  Gerir os recursos financeiros do laboratório junto ao subcoordenador de forma a 

garantir a sustentabilidade dos serviços prestados pelo laboratório; 

VI. Criar e participar de projetos de extensão e de formação de alunos de graduação e 

pós-graduação que envolvam atividades relacionadas ao laboratório; 
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VII. Coordenar e acompanhar as atividades dos técnicos administrativos em educação, 

bolsistas e/ou estagiários do laboratório; 

VIII. Representar o laboratório junto aos órgãos superiores. 

 

Art 9º. Compete ao subcoordenador: 

I. Colaborar com o coordenador na gestão do laboratório; 

II. Substituir o coordenador em suas ausências e impedimentos eventuais; 

III. Desempenhar outras atividades que lhe forem conferidas. 

 

Parágrafo único. Em seus impedimentos e faltas eventuais, o subcoordenador será 

substituído pelo Presidente do Núcleo de Extensão e Prestação de Serviços. 

 

 

Seção II 

Comitê técnico 

 

Art 10º. O comitê técnico será constituído por: 

I. Coordenador, Subcoordenador, pesquisadores em residência pós-doutoral e Servidores 

Técnicos-Administrativos em Educação (TAEs) do quadro permanente da UFMG com 

alocação no DQ e/ou de outras unidades acadêmicas da UFMG e com treinamento 

ofertado pelo laboratório necessário para uso do(s) equipamento(s) de Magnetismo; 

II. Pesquisadores externos ao Departamento de Química, membro de outra unidade 

acadêmica da UFMG, com experiência na técnica, desde que aprovado pela Câmara 

Departamental; 

IV. Pesquisadores externos à UFMG que possuam experiência na técnica, mediante a 

aprovação da Câmara Departamental; 

V. Pessoas cedidas à UFMG, tendo sido treinadas pela equipe do laboratório; 

VI. Pessoal contratado ou profissionais mantidos com bolsas de agências de fomento ou 

por recursos do NEPS-DQ que são geridos pela FUNDEP ou por gestoras equivalentes, 

após receberem o treinamento da equipe. 
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Art 11º. Compete aos membros do comitê técnico do Laboratório de Magnetismo: 

I. Conduzir as análises envolvidas nas atividades de pesquisa, ensino e extensão definidas 

para o laboratório seguindo os protocolos definidos pela coordenação do referido 

laboratório; 

II. Acompanhar os usuários credenciados na realização de procedimentos bem como na 

prestação de serviços; 

III. Manter a organização do laboratório e o registro de estoque de insumos atualizado; 

IV. Participar das atividades de formação e treinamento de alunos e técnicos do 

laboratório;  

V. Administrar o acesso de usuários ao laboratório; 

VI. Orientar bolsistas e/ou estagiários no desempenho de suas atividades pré-definidas e 

acordadas com a coordenação do laboratório; 

VII. Gerenciar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos ou seus periféricos 

e, quando possível, realizar a manutenção dos mesmos no local; 

VIII. Divulgar as diretrizes estratégicas e de utilização do laboratório para seus usuários; 

IX. Controlar o patrimônio do laboratório; 

X. Organizar e participar das atividades de capacitação, workshops, palestras e 

minicursos; 

XI. Participar de reuniões com os coordenadores do laboratório. 

 

Seção III 

Equipe discente 

 

Art 12º. A equipe discente será composta por: 

I. Estudantes de graduação da UFMG ou de outras instituições, admitidos na condição de 

estagiários temporários, devidamente registrados, e sem vínculo empregatício; 

II. Estudantes de pós-graduação da UFMG ou de outras instituições, admitidos na 

condição de estagiários temporários, devidamente registrados, e sem vínculo 

empregatício. 

 

Parágrafo único. Dada a temporalidade da participação da equipe discente na estrutura 

administrativa e funcional do laboratório, não é obrigatório que a mesma se faça presente 

nesta estrutura administrativa, ou seja, a sua ausência não deve implicar na 

impossibilidade ou impedimento de administrabilidade do laboratório. 
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Art 13º. Compete aos estudantes da equipe discente do Laboratório de Magnetismo: 

I. Auxiliar o TAE responsável pelo laboratório em suas funções; 

II. Controlar e organizar as reservas do uso do laboratório pelos usuários; 

III. Administrar as necessidades de material de consumo; 

IV. Não autorizar a saída de qualquer tipo de material ou equipamento do laboratório sem 

que haja a permissão do técnico responsável ou do coordenador; 

V. Controlar o uso dos equipamentos, proibindo a utilização dos mesmos para fins 

diferentes do objetivo fim dele. 

 

 

CAPÍTULO III 

Do funcionamento e da utilização do Laboratório  

 

Art. 14º. O Laboratório de Magnetismo apresenta um espaço físico adequado do DQ-

UFMG cedido e aprovado pela Câmara Departamental, situado na sala 10 do anexo II. 

 

Art. 15º. O acesso aos serviços prestados pelo Laboratório de Magnetismo implica na 

prévia concordância dos usuários aos termos e condições de uso estabelecidos pelo 

Laboratório. 

Parágrafo único: O Laboratório de Magnetismo estará disponível aos usuários por meio 

da seguinte forma de atendimento: envio de amostra pelo usuário, seguindo procedimento 

de registro e controle de solicitação pela plataforma do NEPS-DQ. 

 

Art. 16º. Qualquer ato que constitua abuso do direito de uso, indisciplina, insubordinação 

ou desrespeito às normas vigentes, serão analisados pelo comitê gestor e, assegurado o 

direito de defesa, penalidades poderão ser impostas aos envolvidos. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17º. O Regimento interno do Laboratório de Magnetismo passa a vigorar a partir da 

aprovação pela Câmara do Departamento (DQ) de Química da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). 
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Art. 18º. Os casos omissos neste regimento interno serão resolvidos pelo comitê gestor 

do Laboratório de Magnetismo. 

 

 


