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Aprovada em reunião em 15 de 
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 1. Caracterização do conceito de Laboratório para fins de regulamentação
Um Laboratório pode ser definido como uma iniciativa, virtual ou física,  de um 
professor ou grupo de professores com o objetivo de pesquisar determinada área 
de  conhecimento,  efetuar  desenvolvimentos  na  mesma  área  ou  transmitir 
tecnologia para a sociedade.
Para ser aceito como Associado ao Instituto de Computação é necessária a sua 
aprovação  pelo  Colegiado  do  Instituto  em  um processo  no  qual  devem ser 
caracterizados seus objetivos e áreas de atuação.
A existência de outro Laboratório com a mesma área de atuação no Instituto de 
Computação não deve ser considerada como empecilho para a criação de um 
novo Laboratório, pois a competição pode ser altamente benéfica.
A criação dos Laboratórios não deve criar nenhum ônus para o Instituto. Os 
Laboratórios,  desta  forma  definidos,  não  fazem  parte  da  organização 
administrativa da Universidade.

 2. Atividades desenvolvidas pelos Laboratórios 
 2.1.Pesquisa 
Pesquisas  científicas,  pesquisas  tecnológicas  ou  aplicações  inovadoras  de 
tecnologias conhecidas.
 2.2.Desenvolvimento 
Produtos  ou  serviços  para  o  atendimento  à  sociedade  e  manutenção  da 
atualização tecnológica de professores, pesquisadores e alunos.

 3. Financiamento das Atividades dos Laboratórios
As atividades dos Laboratórios associados ao Instituto de Computação serão 
financiadas  pelas  suas  equipes  ou  custeadas  por  recursos  provenientes  de 
projetos, contratos, termos de cooperação ou convênios.

 4. Organização dos Laboratórios 
A  organização  dos  Laboratórios  deve  ser  de  exclusiva  competência  de  sua 
equipe, tendo por compromisso manter um professor do Instituto na função de 
Coordenador.



 5. Composição da equipe dos Laboratórios 
As atividades dos Laboratórios serão desenvolvidas por uma equipe formada 
por:
 5.1.Professores do Instituto
 5.2.Alunos do Instituto
 5.3.Estagiários (alunos da UFF ou de outras instituições)
 5.4.Funcionários contratados com recursos de projetos
 5.5.Colaboradores externos

 6. Direitos dos Laboratórios

 6.1.Acesso dos Laboratórios a recursos 
 a) Domínio Internet

Os Laboratórios criados dentro desta regulamentação terão o direito do 
uso do identificador de domínio respectivo.

 b) Uso do nome da Instituição
Os Laboratórios criados dentro desta regulamentação terão o direito do 
uso do nome da Instituição (Universidade, Instituto ou ambos). 
Os  cartões  comerciais  confeccionados  para  o  pessoal  do  Laboratório 
deverão obrigatoriamente fazer referência ao nome da Universidade e do 
Instituto.

 c) Uso de instalações do Instituto
Os  Laboratórios  poderão  pleitear  o  uso  de  instalações  do  Instituto. 
Quando houver instalações ociosas ou especificamente destinadas para 
abrigar  Laboratórios  o  uso  destes  espaços  e/ou  instalações  deve  ser 
definido  pelo  Colegiado  do  Instituto.  Periodicamente  deve  ser  re-
estudada a alocação de espaços e/ou instalações do Instituto por parte dos 
Laboratórios.
No caso de inexistência de espaços disponíveis poderá ser proposta a 
transformação  de  uso  de  algum  espaço  do  Instituto  arcando,  o 
Laboratório  proponente,  com  os  custos  da  remodelação  física  e  a 
compensação financeira ou patrimonial pela transformação de uso.
As instalações obtidas por meio de financiamento externo à Universidade 
serão  utilizadas  de  acordo  com  as  disposições  do  financiador  até  o 
encerramento dos seus contratos com a Universidade. A partir de então 
ficarão de posse do Instituto e alocados ao Laboratório enquanto este 
perdurar.

 d) Uso de equipamentos do Instituto
Os Laboratórios poderão pleitear  o  uso de equipamentos  do Instituto. 
Quando houver equipamentos ociosos ou especificamente destinados a 
atender  esses  Laboratórios,  o  uso  destes  equipamentos  deverá  ser 
definido  pelo  Colegiado  do  Instituto.  Periodicamente  deve  ser  re-
estudada  a  alocação  de  equipamentos  do  Instituto  por  parte  dos 
Laboratórios.

 e) Uso de equipamentos de financiadores
Os  equipamentos  obtidos  por  meio  de  financiamento  externo  à 
Universidade  serão  utilizados  de  acordo  com  as  disposições  do 
financiador até o encerramento dos seus contratos com a Universidade. 
Sendo equipamentos doados à Universidade ficarão de posse do Instituto 
e alocados ao Laboratório enquanto este perdurar.



 7. Deveres dos Laboratórios

 7.1.Uso do nome da Instituição
Os  Laboratórios  criados  dentro  desta  regulamentação  terão  o  dever  de 
Indicar sua filiação à Instituição. A referência à Universidade e ao Instituto 
será  obrigatória.  As  páginas  de  Internet  dos  Laboratórios  devem  fazer 
referência ao Instituto Associado.

 7.2.Dedicação do pessoal do Instituto 
A dedicação  do  pessoal  do  Instituto  aos  laboratórios  deve  ser  feita  sem 
prejuízo de suas atividades regulares na Universidade não sendo prevista 
nenhuma  redução  de  carga  horária  ou  didática  para  as  atividades  do 
Laboratório.

 8. Taxa de contribuição com o Instituto cobrada sobre o valor dos projetos 
As pesquisas financiadas com recursos externos estarão ligadas a projetos. Os 
projetos no âmbito dos Laboratórios deverão seguir os padrões especificados 
pela UFF e pelo Instituto para seus contratos fazendo as prestações de contas 
usuais dos recursos. A gestão dos recursos externos será feita pelas Fundações 
de Apoio a UFF.

 9. Apresentação de Relatórios 
Os Laboratórios apresentarão prestações de contas anuais incluindo:

 9.1.Projetos, financiadores e recursos envolvidos
 9.2.Trabalhos produzidos (pesquisas, teses, trabalhos de extensão, publicações, 

etc.)
 9.3.Recursos repassados à Universidade e ao Instituto
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