Portaria de n° 6, de 19 de fevereiro de 2014
O DIRETOR DO INSTITUTO DE FÍSICA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista que se faz
necessária a normatização do Serviço de Apoio Técnico aos Laboratórios de
Pesquisa, RESOLVE:
1. Designar um Docente responsável pela coordenação do Serviço de Apoio Técnico aos
Laboratórios de Pesquisa e Oficina Mecânica.
- Estabelecer que o Coordenador responsável supervisionará as atividades a serem
desenvolvidas pelos Técnicos.
- As solicitações de serviço deverão ser feitas diretamente ao Técnico, por meio de uma ficha
de requisição, preenchida e assinada pelo docente.
- Em caso de mais de uma solicitação, a ordem de prioridade será definida pelo Coordenador
responsável.
2. Definir as seguintes atribuições e responsabilidades específicas (de acordo com as funções do
cargo) dos Técnicos de Laboratórios de Pesquisa e Oficina Mecânica:
- Zelar pela guarda, manutenção, organização, limpeza e conservação geral dos Laboratórios de
Pesquisa do Instituto de Física.
- Executar as atividades dentro do prazo pré-determinado.
- Executar serviço técnico nos laboratórios de pesquisa.
- Reparar equipamentos e indicar os itens que precisam ser adquiridos para o reparo,
mencionando os detalhes técnicos.
- Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, após a realização da manutenção de
qualquer equipamento.
- Colocar em local apropriado os equipamentos que não podem ser consertados, mantendo-os
no Instituto de Física caso ainda possam ser utilizados para recuperação de outros
equipamentos.
- Avaliar os serviços de manutenção realizados por terceiros, para a aprovação final de um dos
docentes do grupo de pesquisa.
- Controlar o inventário dos bens patrimoniais dos Laboratórios, realizando a conferência anual
em conjunto com o agente patrimonial do IF.
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- Armazenar de maneira adequada os resíduos produzidos pelo uso e manutenção do
Laboratório, evitando que substâncias agressivas ao meio ambiente tenham destinação
inadequada.
- Comunicar ao coordenador responsável, por escrito, qualquer anormalidade ocorrida em um
dos Laboratórios de Pesquisa.

Prof. Dr. Tertius Lima da Fonseca
Diretor do Instituto de Física / UFG
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