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RESOLUÇÃO Nº 017/2020 - CONSEPE 
 
 

Cria e Institucionaliza o Laboratório de Documentação e 

Pesquisa Histórica do Vale do Açú (LaDHA) -, do curso de 

História do Campus Avançado de Açú e aprova o seu 

regimento interno. 

 

 

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias,                                                                                                                                                  

 
 

CONSIDERANDO a homologação da criação e institucionalização do laboratório do curso 
supracitado pelo Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação – Cipi/Propeg, em reunião 
realizada em 18 de julho de 2019; 
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução Nº 18/2017 - Consepe a qual aprova o regulamento 
que dispõe sobre as condições para criação, manutenção, organização e funcionamento de 
laboratórios de pesquisa, no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; 
 
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 6.554/2019 – UERN, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1°Criar e Institucionalizar o Laboratório de Documentação e Pesquisa Histórica do Vale 
do Açú (LaDHA) e aprovar o seu Regimento Interno, nos moldes do anexo, parte integrante 
desta resolução. 
 
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando todas as 
disposições em contrário. 
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Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 28 de maio de 2020. 

  

 

 
Professora doutora Fátima Raquel Rosado Morais 
Presidente em exercício. 
 
 
Conselheiros: 

Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros Profª. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo 

Prof. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti Prof. Franklin Roberto da Costa 

Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes Profª. Ana Lúcia Dantas 

Prof. José Mairton Figueiredo de França Prof. Clécio André Alves da Silva Maia 

Prof. Gutemberg Henrique Dias Disc. Nicolas Samuel Gomes Leitão 

Profª. Iara Maria Carneiro de Freitas Disc. Heitor Lenin Lisboa dos Santos 

Profª. Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson Disc. Alcivan Batista de Morais Filho 

Prof. Hideraldo Bezerra dos Santos TNM. Séphora Edite Nogueira do Couto Borges 

Prof. Francisco Valadares Filho TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima 

Prof. Jean Mac Cole Tavares Santos TNS. Ismael Nobre Rabelo 
Profª. Joana D’Arc Lacerda Alves Felipe TNS. Renato André de Araújo Sousa 
Profª. Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia  



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

CAMPUS AVANÇADO DE AÇU - CAA 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - DHI 

 

REGIMENTO INTERNO DO LABORATÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HISTÓRICA DO 

VALE DO AÇU (LaDHA)  

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º O presente regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do 

Laboratório de Documentação e Pesquisa Histórica do Vale do Açu (LaDHA), vinculado ao 

Departamento de História, do Campus Avançado de Açu (CAA), na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (Uern).  

 

Art. 2° O Laboratório de Documentação e Pesquisa Histórica do Vale do Açu (LaDHA) tem 

como finalidade: 

I. Pesquisar/encontrar documentação histórica em suporte de papel, digital e oral existente 

não somente na cidade de Açu, mas também nos municípios que a instituição atende; 

II.Pretende fazer pesquisas baseadas na oralidade sobre a memória do Vale do Açu e 

municípios atendidos pela Uern; 

III. Receber e guardar adequadamente documentação histórica; 

IV. Higienizar a documentação recebida; 

V. Digitalizar a documentação recebida; 

VI. Dar suporte técnico á arquivos pessoais, de instituições públicas e privadas 

VII. Ministrar cursos de preservação e conservação de documentos históricos 

X. Divulgar a existência desse material á comunidade e disponibilizar em suporte digital. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 3º O LaDHA terá a sua estrutura organizacional composta por: 

Coordenador 

Vice coordenador 

Técnico  

Professores 

Discentes  

 

Art. 4º Fará uso do laboratório, apenas os discentes relacionados a projetos de pesquisa, 

extensão ou ensino, e a orientações acadêmicas ligadas diretamente ao coordenador, 
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pesquisadores ou outros usuários devidamente autorizados pela Coordenação do 

laboratório.   

 

Seção I – Da Coordenação  

 

Art. 5º Compete ao coordenador(a): 

 

I - Assegurar que o regulamento e as normas do LaDHA sejam cumpridos;  

 

II - Conservar o patrimônio do laboratório (incluídos equipamentos, instrumentos, móveis, 

computadores e acervo bibliográfico);  

 

III - Autorizar por escrito a permanência de usuários no laboratório fora do horário 

determinado;  

 

IV - Autorizar a liberação de qualquer patrimônio do laboratório para professores, alunos ou 

técnicos, sendo necessário o preenchimento de um termo de responsabilidade.  

 

V - Autorizar a liberação de qualquer patrimônio do laboratório para pessoas externas, 

sendo necessário o preenchimento de um termo de responsabilidade; 

 

VI - Autorizar o uso do laboratório tanto no caso das atividades de estudo e ensino como no 

caso de utilização para outros fins (atendimentos de alunos, pesquisas, desenvolvimento de 

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

 

VII - Suspender o direito de uso de um usuário, mesmo se estiver autorizada sua 

permanência no laboratório, em caso de infração a qualquer regra deste regimento;  

 

VIII - Quando necessário vetar a utilização do laboratório aos usuários;  

 

IX - Coordenar e organizar o calendário semestral e horário de uso do laboratório, para 

atividades de pesquisa e extensão; 

 

X - Atualizar periodicamente, a cada semestre letivo, a lista de usuários e monitores que 

utilizam o laboratório; 

 

XI - Gerenciar o laboratório e seu técnico de laboratório no sentido de cuidar de sua 

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

assegurando o funcionamento de cada um desses itens;  



  

Resolução Nº 017/2020 – Consepe, de 28 de maio de 2020. Página 5 

 

XII - Encaminhar para o chefe do departamento de História a situação de perdas ou danos 

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

irresponsabilidade ou falta de cumprimento deste regimento por parte dos usuários. 

 

Parágrafo único. Compete ao vice-coordenador do LaDHA substituir e representar o 

coordenador na sua ausência. 

 

Seção II – Do Técnico  

 

Art. 6º Compete ao Técnico: 

 

I - Registrar a entrada e saída de materiais quando em aulas, em pesquisas, em manutenção, 

em empréstimo a outros laboratórios e cursos, e outros; 

 

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

permanentes;  

 

III - Comunicar ao Coordenador do LaDHA qualquer problema ocorrido, bem como a 

demanda para o funcionamento do laboratório, e mesmo a necessidade de reposição ou 

acréscimo de materiais de consumo ou permanentes;  

 

IV - Encaminhar para manutenção os equipamentos do laboratório; 

 

V - Avaliar, em conjunto com o Coordenador, as situações de perdas ou danos materiais, 

para averiguar a existência de atitude irresponsável, falta de aptidão ou o não cumprimento 

deste regimento por parte do usuário;  

 

VI - Cumprir e fazer cumprir as normas deste regimento;  

 

VII - Participar de cursos e/ou programas de capacitação que auxilie nas atividades exercidas 

no laboratório, desde que autorizado e/ou recomendado pelo coordenador do laboratório 

ou chefe de departamento. 

 

Seção III – Dos Professores 

 

Art. 7º Compete ao professor:  

 

I - Avaliar a permanência de alunos que não estão diretamente envolvidos nas pesquisas, 

respeitando a capacidade limite do LaDHA;  
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II - Solicitar ao técnico de laboratório a organização e preparo do material utilizado nas 

pesquisas;  

 

III - Coordenar as pesquisas e pesquisadores sob sua orientação. 

 

Seção IV – Dos Discentes  

 

Art. 8º Compete ao Discente: 

 

I - Seguir todas as normas do presente regimento;  

 

II - Ser responsável por todo e qualquer equipamento que lhe foi concedido para uso, 

zelando pela boa utilização e funcionamento do mesmo;  

 

III - Ser responsável pelo material de consumo fornecido;  

 

IV - Ser responsável pelo material didático, de pesquisa ou de extensão. O usuário que 

danificar estes materiais deverá repor o material danificado ou extraviado, conforme 

orientações estabelecidas pelo coordenador do LaDHA. 

 

V - Usar o laboratório sempre com a presença de um técnico, professor responsável ou com 

autorização prévia do coordenador;  

 

VI - Realizar suas atividades nos horários estabelecidos, exceto se previamente autorizado 

pelo professor responsável ou coordenador;  

 

VII - Ser responsável pela identificação, organização e manutenção adequada do seu 

material de pesquisa no espaço do laboratório. 

 

VIII - Ser responsável pela organização do material utilizado no laboratório.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Art. 9º O LaDHA é um espaço físico prioritariamente destinado ao desenvolvimento de 

atividades relacionadas à investigação científica, podendo incluir também o 

desenvolvimento de prestação de serviços e programas, projetos e ações de extensão, 

descritos como se segue:  
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I. Desenvolvimento de atividades didáticas como aulas práticas; 

 

II. Desenvolvimento de projetos de pesquisa de caráter científico;  

 

III. Desenvolvimento de programas e/ou projetos de extensão;  

 

IV. Realização de cursos de curta duração, oficinas e modalidades similares relacionados às 

linhas de atuação do laboratório;  

 

V. Realização de reuniões de trabalho relacionadas a projetos de pesquisa e/ou extensão 

desenvolvidos no âmbito do laboratório;  

 

VI. Realização de atividades vinculadas a Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Monografia; 

 

VII. Campo de estágio técnico-científico para alunos de graduação;  

 

VIII. Orientação de discentes cadastrados em programas institucionais de iniciação científica 

ou tecnológica, bem como vinculados a programas e/ou projetos de extensão; IX. Serviços 

de consultoria e/ou assessoria especializados disponíveis à comunidade externa, incluindo 

entidades públicas e privadas;  

 

CAPÍTULO IV 

DA UTILIZAÇÃO  

 

Art. 10 O LaDHA poderá ser utilizado pelos docentes, estudantes e técnicos integrantes da 

equipe do laboratório, sob a responsabilidade do coordenador.  

 

Art. 11. O uso do espaço físico, dos instrumentos e equipamentos de pesquisa, livros, 

computadores e insumos do laboratório por docentes, estudantes e técnicos especializados 

de outras unidades acadêmicas somente poderá ocorrer mediante aprovação do 

coordenador.  

 

Art. 12. O uso de equipamentos ou instrumentos de pesquisa do laboratório, que requeiram 

habilidades e/ou conhecimentos técnicos específicos para seu uso, somente será realizado 

por um responsável designado pelo coordenador do laboratório.  

 

Art. 13. O empréstimo de instrumentos ou equipamentos de pesquisa, livros ou 

computadores do laboratório somente poderá ocorrer mediante consentimento do 

coordenador do laboratório.  
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Art. 14. As atividades no laboratório acontecerão de segunda a sexta nos horários matutino, 

vespertino e noturno. 

 

Art. 15. A utilização do laboratório nos períodos de recesso acadêmico, finais de semana e 

feriados deverá ocorrer mediante autorização prévia do coordenador por meio de 

solicitação acompanhada de justificativa e assinatura de termo de responsabilidade, os quais 

devem ser encaminhados ao departamento.  

 

 

CAPÍTULO V 

DA SEGURANÇA NO LABORATÓRIO 

 

Art. 16. Todas as atividades realizadas no LaDHA devem respeitar as normas 

regulamentadoras (NR’s) de segurança e medicina do trabalho.  

 

Art. 17. O acondicionamento e descarte de resíduos do laboratório devem ser efetuados 

considerando-se aspectos de segurança, toxicidade, periculosidade e proteção ao meio 

ambiente, de acordo com as normas vigentes de segurança.  

 

Art. 18. Caberá a todos os integrantes da equipe do laboratório zelar pelo cumprimento das 

normas de segurança.  

 

Art. 19. Qualquer acidente ocorrido no laboratório deverá ser comunicado à unidade 

acadêmica para que sejam tomadas as medidas necessárias cabíveis.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. Os casos omissos que, porventura, modifiquem ou acrescentem qualquer norma 

estabelecida neste Regimento, deverão ser analisados e deliberados pelo Conselho Superior 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da UERN. 

 

Art. 21. O presente regimento somente poderá ser modificado pelo Consepe, após o 

Departamento encaminhar as necessidades de modificação para apreciação e deliberação.  

 

Art. 22. Este regimento entra em vigor quando de sua aprovação pelo Consepe. 

 

 


