
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E ENGENHARIAS 

RESOLUÇÃO Nº 008, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018. 

Estabelece normas para alocação de carga horária 

docente para coordenação de laboratórios do IGE. 

 
O diretor do Instituto de Geociências e Engenharias da  Universidade  

Federal do Sul e Sudeste do Pará, nomeado pela Portaria no 1.050, de 26 de outubro de 

2016, do  Magnífico Reitor da Unifesspa,  no  uso  das suas  atribuições;  em cumprimento 

à decisão da Congregação do Instituto de Geociências e Engenharias, em reunião realizada 

dia 11 de outubro de 2018; e em conformidade com a Resolução nº 021, de 01 de outubro 

de 2014, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unifesspa, promulga a 

seguinte 

 
RESOLUÇÃO: 

 

 

 
TÍTULO I 

CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 

 
Art. 1º Os procedimentos administrativos previstos nesta Resolução são os seguintes: 

I - Cadastro de laboratórios: informação institucional comprovada pela subunidade 

acadêmica responsável para avaliação pela Comissão de Gestão Administrativa e de Pessoas 

do IGE e posterior registro e inclusão no Cadastro de Competências Laboratoriais do IGE. 

II - Alocação de carga horária ao servidor para coordenação de laboratório: Solicitada 

pela subunidade acadêmica e homologada pelo Instituto de Geociências e Engenharias para 

viabilizar o funcionamento dos laboratórios devidamente registrados no Cadastro de 

Competências Laboratoriais do IGE, para atividades de ensino e extensão, inseridas em 

projetos e ações, formalizados no âmbito do Instituto de Geociências e Engenharias. 
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TÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIO 

 
 

Art. 2º As atribuições do(a) coordenador(a) de laboratório são: 

I - coordenar e acompanhar o funcionamento do laboratório; 

II - responsabilizar-se pela elaboração dos relatórios exigidos; 

III - propor e/ou solicitar providências para o funcionamento do laboratório; 

IV - apresentar relatório anual de atividades ou ao término do exercício da função de 

coordenador(a), com inventário patrimonial anexo; 

V - fornecer informações atualizadas para criação/manutenção da página eletrônica 

que divulgue o laboratório; 

VI - regulamentar o uso do laboratório. 

Art. 3º Poderão ser alocadas até cinco horas semanais para a coordenação de um 

laboratório de ensino (graduação) ou extensão. 

§ 1º A coordenação de laboratório poderá ser compartilhada por mais de um docente 

efetivo. Neste caso, a carga horária deverá ser dividida entre os mesmos, respeitando-se o 

limite estabelecido no caput deste artigo. 

§2° O limite de alocação de carga horária é de dez horas semanais por docente efetivo. 

Art. 4º Para solicitar alocação de carga horária, a subunidade acadêmica deverá encaminhar à 

Direção do IGE a documentação protocolada para apreciação pela Congregação 

do Instituto. 

Art. 5º A não apresentação de relatório de atividades impedirá ao docente a alocação 

de carga horária para o exercício da mesma função, sem prejuízo das medidas administrativas 

decorrentes da não comprovação da atividade para a qual alocou carga horária. 

 
TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Art. 6º Compete à Comissão de Gestão Administrativa e de Pessoas do IGE: 

I - emitir parecer sobre pedidos de alocação de carga horária; 

II - definir o modo de apresentação dos relatórios de atividades e do inventário 

patrimonial; 

III - definir os parâmetros para avaliação dos relatórios; 

IV - avaliar os relatórios no prazo máximo de dez dias após o recebimento dos 
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mesmos. 

Art. 7º Os casos omissos nesta Resolução serão analisados e deliberados pela 

Congregação do Instituto de Geociências e Engenharias. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 
Direção do Instituto de Geociências e Engenharias, em 11 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 
JOSÉ DE ARIMATÉIA COSTA DE ALMEIDA 

Presidente da Congregação do Instituto de Geociências e Engenharias 
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ANEXO I 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE LABORATÓRIO DO IGE 
 

1 – PERÍODO DAS ATIVIDADES  /  /  a  /  /   

Tipo de Relatório: (   ) Relatório final ( ) Relatório parcial 

 
 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO 

 

Denominação e sigla do laboratório: 
Localização física e Área (m²): 
ATA da congregação do IGE que certificou o laboratório: 
Competência do laboratório: (   ) Ensino   (  ) Extensão ( ) Pesquisa  ( ) Prestação de serviços 
Coordenador (es): 
Carga horária semanal alocada em coordenação de laboratório/Portaria: 
Responsável técnico do laboratório: 
Homepage do laboratório: 
e-mails para contato: 
Telefones: 

 
 

3 – ATIVIDADES REALIZADAS NO LABORATÓRIO DURANTE O INTERSTÍCIO 

 

3.1 - Atividades de Ensino 

3.1.1 - Disciplinas ministradas no laboratório 

Código/Disciplina C.H Período (hora) 

1   das às 

2   das às 

3   das às 

4   das às 

5   das às 

    

3.1.2 Trabalhos/atividades relacionados com as disciplinas realizados pelos alunos no 

Laboratório 

 

Atividade Turma Disciplina 

1    

2    

3    

4    

5    
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3.1.3 – Trabalhos de Conclusão de Curso ou Monografia, aos quais foram vinculados ao 

laboratório 

Título Autor Orientador Ano 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 

3.1.4 – Cursos relacionados a eventos científicos 

Cursos Evento Ministrante Data 

1     

2     

3     

4     

5     

     

 

3.2 - Atividades de Extensão 

 

Cite as atividades de extensão que foram realizadas no laboratório durante o interstício da portaria 

  

  

  

  

  

  

  

 

3.3 – Atividades de Pesquisa 

N° Título da Pesquisa Título do Projeto Nível* 
    

    

    

    

    

    

    

*Nível = I.C, TCC, Especialização, Mestrado, Doutorado, etc.. 
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3.4 – Prestação de serviços 

 

Que serviço(s) o laboratório está apto a prestar? 
  

  

  

  

  

  

  

 

Quais serviços foram prestados durante o Interstício? 
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V - Inservível/Irrecuperável: quando não mais puder ser 

utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas 

características ou em razão da inviabilidade econômica de sua 

recuperação por extrapolar o limiteprevisto noincisoanterior. 

UniversidadeFederaldoSuleSudestedoPará 

Instituto de Geociênciase Engenharias 

ANEXO II 
Inventário Físico do Laboratório XXXX 

Relatório debenssemtombamento/identificação (sem 

plaquetas, etiquetas ou código de barras) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

IV -Recuperável: quando a sua recuperação for possível e orçar 

em até 50% (cinqüenta por cento) de seu valor estimado no 

mercado; 

Nome do Laboratório Sigla do III -Antieconômico: quando a sua manutenção for onerosa 

ou o seu rendimento precário em virtude de  uso 

prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência. 

II-Ocioso: quando se encontrar em perfeitas condições de uso e 

operação, porém sem utilidade para a seccional de patrimônio. 

I-Em Uso: quando o bemestá em perfeitas condições de uso, e 

sendo utilizado no setor. 

Qtde Detalhamento do Material Número de 

Série 

Marca Modelo 
Estado de 

conservação 
Responsável Origemdo 

bem 

Localização do Bem (Sala, 

Laboratório) 

Observações 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


