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TÍTULO I  

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - O Laboratório de Eletromagnetismo, Micro-Ondas e Antenas (LEMA) é um 

laboratório multiusuário do Campus Alegrete que congrega os setores específicos para 

realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de antenas e 

circuitos de radiofrequência aplicados nas seguintes áreas estratégicas: 

a) Sistemas de radionavegação; 

b) Sensoriamento remoto; 

c) Radares; 

d) Sistemas de comunicações móveis; 

e) Internet das Coisas (IoT); 

f) Sistemas de comunicação via satélite. 

Art. 2° - A criação e o funcionamento do LEMA vêm ao encontro da necessidade da 

existência de laboratório especializado voltado à área de Telecomunicações, de maneira a 

contribuir, prioritariamente, com o desenvolvimento de projetos inovadores através de 

infraestrutura que contribua no projeto, construção e caracterização eletromagnética de 

ambientes, circuitos, dispositivos e antenas para sistemas de comunicação e radares.  



 

 

Art. 3° - O LEMA é parte integrante do sistema de laboratórios da UNIPAMPA e deve estar 

em consonância com as diretrizes gerais estabelecidas pelo Regimento Interno e Normas 

Gerais de Utilização dos Laboratórios do Campus Alegrete para dar suporte às atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, no âmbito da temática de Telecomunicações, 

atendendo aos alunos e professores dos Programas de Pós-Graduação da UNIPAMPA, e 

alunos, professores e pesquisadores de centros de pesquisa e instituições públicas e privadas, 

sem fins lucrativos. 

Art. 4º - Pelo fato de constituir-se um laboratório especializado e que subsidia as ações de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, a coordenação do LEMA atua em conjunto com as 

Coordenações dos Programas de Pós-Graduação nas decisões estratégicas relacionadas aos 

laboratórios. 

 

TÍTULO II 

COMITÊ GESTOR DO LEMA 

Art. 5° - O Comitê Gestor do LEMA é constituído por 

I. Coordenador e Coordenador Substituto; 

II. Um professor da Unipampa vinculado a um Programa de Pós-Graduação; 

III. Um servidor técnico-administrativo em educação vinculado a um Laboratório da 

UNIPAMPA; 

IV. Ao menos um pesquisador externo à UNIPAMPA. 

Art. 6º - O coordenador do Comitê Gestor do LEMA possui as atribuições de gerente de 

laboratório definidas pelas Normas Gerais de Utilização dos Laboratórios do Campus 

Alegrete. 

Art. 7º - O Comitê Gestor será constituído obrigatoriamente por docentes que exerçam 

atividades de pesquisa nas áreas estratégicas descritas no Art. 1º do Regimento deste 

Laboratório. 

I. A indicação do Coordenador e do Coordenador Substituto do LEMA será realizada em 

reunião da Comissão do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) do 

Campus Alegrete, programa com maior afinidade em relação às ações do Laboratório e que 

possui a instalação da estrutura física, e homologada pelo Conselho do Campus. 

II. Poderão candidatar-se professores pesquisadores do PPGEE que exerçam atividades em 

pelo menos três das áreas estratégicas contidas no Art. 1° nos últimos 6 (seis) anos, 

comprovadas através de produção científica em periódicos ou congressos nacionais e 

internacionais de relevância nas áreas estratégicas do Laboratório; 



 

 

III. O Coordenador e Coordenador Substituto serão responsáveis por selecionar pelo menos 

um docente interno de um Programa de Pós-Graduação da Unipampa, um servidor técnico 

de laboratório e ao menos um pesquisador de instituições externas públicas ou privadas, sem 

fins lucrativos, para compor o Comitê Gestor inicial; 

IV. O Comitê Gestor se reunirá sempre que convocado pelo Coordenador do LEMA ou por 

solicitação de 2/3 dos seus membros e deliberará por maioria simples; 

V. A renovação dos pesquisadores externos se dará a cada dois anos, mediante indicações do 

Comitê Gestor; 

VI. A renovação do docente interno e do servidor técnico de laboratório se dará a cada três 

anos, mediante indicações do Comitê Gestor; 

VII. A renovação do Coordenador e Coordenador Substituto se dará a cada quatro anos 

conforme disposto nos incisos I e II; 

VI. A renovação do Comitê Gestor também poderá ocorrer por motivos de afastamento de 

qualquer natureza, de um dos membros constituintes, sendo neste caso, a indicação realizada 

pelos demais membros pertencentes ao Comitê Gestor, desde que sejam mantidos pelo 

menos dois membros que atendam aos requisitos contidos no Art. 7°, Incisos I e II do 

Regimento deste Laboratório. 

Parágrafo único – A renovação dos membros do Comitê Gestor ocorre em diferentes períodos 

para dar continuidade ao pensamento e ações do Comitê. 

Art. 8º - Compete ao Comitê Gestor do LEMA: 

I. Estabelecer as diretrizes gerais do LEMA; 

II. Propor modificações ao Estatuto do Laboratório; 

III. Julgar os recursos interpostos de decisões do Coordenador; 

IV. Pronunciar-se, sempre que convocada, sobre matérias de interesse do LEMA; 

V. Planejar, organizar e supervisionar as atividades técnicas do Laboratório; 

VI. Estabelecer as normas e procedimentos de segurança a serem observados durante a 

utilização do Laboratório, bem como realizar a revisão periódica das referidas normas. 

Art. 9º - Compete ao Coordenador do Comitê Gestor: 

I. Coordenar, orientar e dirigir as atividades técnicas do Laboratório, cumprindo e fazendo 

cumprir as tarefas designadas; 

II. Gerenciar as demandas e elaborar projetos de aprimoramento e atualização do 



 

 

Laboratório; 

III. Assessorar o Coordenador do Sistema de Laboratórios do Campus Alegrete na 

elaboração de dados estatísticos e relatórios anuais; 

IV. Fiscalizar a normalização dos padrões técnicos estabelecidos pelos Laboratórios da 

UNIPAMPA; 

V. Analisar e submeter à Coordenação do Sistema de Laboratórios do Campus propostas de 

cursos e capacitações que visem o aperfeiçoamento técnico de Laboratório; 

VI. Apresentar propostas de interesse aos Laboratórios do Campus; 

VII. Garantir o registro, catálogo e conferência dos materiais de consumo e permanente junto 

ao almoxarifado; 

VIII. Dar suporte gerencial a todos os usuários do Laboratório; 

IX. Garantir as normas de segurança de acordo com os requisitos legais do Laboratório; 

XII. Realizar a confirmação dos agendamentos realizados na página do LEMA 

(https://sites.unipampa.edu.br/lema/) para utilização dos equipamentos multiusuário do 

Laboratório e informar ao Técnico do Laboratório as necessidades e equipamentos a serem 

utilizados no período agendado. 

 

TÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

SEÇÃO I 

DO TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

 

Art. 10°- Compete ao Técnico de Laboratório do Comitê Gestor: 

I. Manter a Coordenação do LEMA informada quanto aos seus horários, comunicando 

eventuais ausências e apresentando proposta de recuperação de carga horária; 

II. Responsabilizar-se pelo zelo, manutenção e conservação geral dos equipamentos (fixos e 

móveis) e de todo o material nele utilizados, zelando pelo seu bom uso; 

III. Controlar a saída de qualquer equipamento, material de consumo, insumo do Laboratório, 

não permitindo a saída destes sem a prévia aprovação do Coordenador do Comitê Gestor; 

IV. Zelar pela segurança na utilização de equipamentos e materiais; 

https://sites.unipampa.edu.br/lema/


 

 

V. Comunicar ao Coordenador qualquer irregularidade ocorrida no Laboratório, bem como 

necessidades de conserto e/ou manutenções preventivas de equipamentos; 

VI. Verificar periodicamente a disponibilidade de EPI´s para os usuários do Laboratório, 

bem como de seus respectivos prazos de validade, garantindo que nenhuma atividade prática 

aconteça sem sua correta utilização; 

VII. Testar periodicamente os equipamentos de segurança do Laboratório. Verificar a 

integridade e validade dos extintores de incêndio, bem como demais equipamentos de 

segurança; 

VIII. Não permitir a presença de pessoas estranhas no Laboratório, salvo com autorização do 

Coordenador do LEMA; 

IX. Comunicar ao Coordenador do LEMA a necessidade de compra e reposição de material 

de consumo necessários na construção e medição de protótipos; 

X. Responsabilizar-se pelo acompanhamento dos pedidos de compra e recebimento dos 

materiais permanentes e de consumo comprados para o Laboratório; 

XI. Auxiliar os professores durante a execução dos projetos, colaborando para o perfeito 

desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e inovação; 

Parágrafo único – Um “Termo de Compromisso” constante no anexo I deve ser assinado pelo 

pesquisador ou discente no ato da saída de qualquer equipamento do LEMA, sempre com a 

devida justificativa acadêmica, com a anuência obrigatória do Coordenador do LEMA. 

 

SEÇÃO II 

DO USUÁRIO: ALUNO/ PROFESSOR/ PESQUISADOR  

Art. 11°- Compete aos alunos, docentes e pesquisadores usuários do LEMA: 

I. Conferir a agenda de disponibilidade do LEMA e realizar a solicitação de agendamento 

da infraestrutura através do site do Laboratório: https://sites.unipampa.edu.br/lema/ 

II. Preencher corretamente todos os campos contidos na solicitação de agendamento;  

III. Aguardar a confirmação do agendamento por e-mail; 

IV. No caso de usuários externos à UNIPAMPA, entregar para o Coordenador do LEMA, 

através do e-mail: lemaunipampa@unipampa.edu.br, o roteiro contendo o plano de trabalho 

e os equipamentos necessários para o desenvolvimento e caracterização do projeto com 

antecedência mínima de 15 dias anteriores da data de utilização da infraestrutura do 

Laboratório; 

https://sites.unipampa.edu.br/lema/
mailto:lemaunipampa@unipampa.edu.br


 

 

Parágrafo único – Também, quando houver atividades externas ao Laboratório, preencher e 

enviar o Anexo I no tempo especificado. 

V. Em caso de necessidade de construção de protótipos, fornecer para o Técnico de 

Laboratório os materiais de insumos necessários; 

VI. Aos professores dos Programas de Pós-Graduação (PPGs), assegurar-se de que os alunos 

de mestrado ou doutorado que irão utilizar o LEMA tenham sido previamente instruídos nas 

boas práticas de laboratório e normas de segurança associadas à atividade que será 

desenvolvida, exigindo o uso dos materiais de proteção necessários; 

VII. Aos professores dos PPGs, orientar os alunos a manter o Laboratório em ordem ao 

terminarem as atividades; 

VIII. Tomar a devida ciência de que se torna responsável por qualquer dano eventual aos 

equipamentos e instalações, acontecidos no transcorrer de uma atividade prática, que não 

tenha seguido as boas práticas do Laboratório, recomendações e cuidados estabelecidos 

pelos fornecedores/fabricantes dos equipamentos ou normas de segurança. 

 

TÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A SEGURANÇA NO LABORATÓRIO 

Art. 12° ‐ As normas e procedimentos de segurança são apresentadas no Anexo II. 

Parágrafo único – Conforme estabelecido no Art. 8º, compete ao Comitê Gestor a revisão 

periódica e eventual modificação do Anexo II, referente às normas e procedimentos de 

segurança do LEMA que, por se tratar de procedimentos internos, passam a vigorar tão logo 

aprovados pelo Conselho do Campus Alegrete. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 13° - Quaisquer situações e/ou casos omissos a este Regimento serão resolvidos pelo 

Comitê Gestor do LEMA.



 

 

ANEXO I   

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Este documento deve ser apresentado tanto por discentes de mestrado ou doutorado quanto 

por docentes vinculados aos PPGs no momento da retirada e/ou uso do equipamento e deve 

conter a devida ciência do Coordenador do Comitê Gestor. 
 

Dados do Servidor:      (    ) Técnico (    ) Docente 

 

Nome Completo: Siape:    
 

Dados do discente e/ou docente e/ou pesquisador 

 

Nome completo:             CPF:    
 

       Universidade:        
 

Equipamento e patrimônio:    

 

Tipo de atividade: 
 

Medições de sinais em campo  Medições de sinais em espaços fechados  

Medições de diagramas de irradiação  Testes de protótipos embarcados  
 

Outros (especifique):  

 

Retirada Previsão de retorno Retorno efetivo 

Data Hora Data Hora Data Hora 

      
 

Termo 

Assumo total responsabilidade por acidentes causados pelo discente, a si ou a outrem, e 

quaisquer danos ao equipamento retirado e ao Patrimônio Público. Declaro, ainda, que os 

usuários do equipamento receberam todas as orientações de manuseio e de segurança 

operacional. 

 

 

Coordenador do LEMA                                                             
 

 

                 Técnico de Laboratório do LEMA Solicitante 

 

Alegrete, , de de 

 

  



 

 

ANEXO II  

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este texto tem por objetivo informar os usuários do laboratório quanto aos procedimentos de 

segurança e outros procedimentos internos que deverão ser observados e praticados por todos 

que estiverem desenvolvendo atividades nas dependências do LEMA. Os procedimentos, em 

geral, estão conforme as normas de segurança adotadas por outros laboratórios da Unipampa 

e de outras universidades. 

A variedade de riscos nos laboratórios é ampla, devido a utilização de equipamentos que 

podem causar riscos se utilizados de forma inadequada ou com desatenção. 

As causas para a ocorrência de acidentes nos laboratórios são muitas. As mais frequentes 

relacionam-se a: 

I. Ações inadequadas; 

II. Supervisão insuficiente ou inapta do executor; 

III. Uso incorreto de equipamentos e materiais e/ou EPI´s; 

IV. Alterações emocionais; 

V. Exibicionismo. 

Os acidentes que advêm dessas causas geralmente são: 

I. Intoxicação; 

II. Queimadura térmica ou química; 

III. Choque elétrico; 

IV. Incêndio; 

V. Explosão; 

VI. Cortes e hematomas no corpo. 

A conscientização e a colaboração de todos é a chave para a segurança geral. 



 

 

 

2. PROCEDIMENTOS PARA SEGURANÇA 

2.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

Cada usuário deverá ter um kit com EPI para as atividades mais comuns realizadas no 

Laboratório. Quando realizar atividade atípica, que necessite de EPI especial, deverá receber 

a instrução de seu orientador. 

Os equipamentos de segurança listados abaixo devem estar ao alcance de todos os que 

trabalham no LEMA, e cada usuário deve certificar-se de que sabe usá-los: 

I. Extintores de incêndio; 

II. Protetores faciais: máscara e óculos de segurança;  

III. Luvas de córion (para altas temperaturas); 

IV. Máscara contra pó. 

 

2.2. SEGURANÇA DE ORDEM PESSOAL 

Os cuidados de segurança pessoal a serem observados: 

I. Trabalhe com atenção, seriedade e calma evitando brincadeiras; 

II. Planeje sua experiência, procurando conhecer os riscos envolvidos, precauções a serem 

tomadas e como descartar corretamente os resíduos; 

III. Faça apenas as práticas solicitadas. Quando não souber, pergunte antes de executar a 

atividade; 

IV. Use roupas adequadas como calça comprida, sapato fechado ou similar e EPI. O guarda-

pó deve ser de mangas compridas e abotoado; 

V. Conserve os cabelos presos, se compridos; 

VI. Alimentos nas bancadas, armários e geladeiras do Laboratório não são permitidos; 

VII. Não se alimentar, beber ou fumar no Laboratório; 

VIII. Nunca use material de laboratório para beber ou comer; 

IX. Todos os trabalhos devem ser executados com a presença do Técnico de Laboratório ou 



 

 

do Coordenador do LEMA; 

X. Comunique qualquer acidente ao Técnico do laboratório; 

XI. Evite usar relógio, pulseira, anel ou qualquer ornamento durante o trabalho no laboratório. 

Se for operar equipamentos estes itens são de uso proibido; 

XII. Lave bem as mãos ao deixar o recinto; 

XIII. Caminhe com atenção e nunca corra no laboratório; 

XIV. Em caso de acidente, mantenha a calma e chame o Técnico de Laboratório. 

 

2.3. SEGURANÇA REFERENTE AO LABORATÓRIO 

Os cuidados a serem observados referentes à utilização do espaço do LEMA: 

I. O laboratório deve estar sempre organizado. Não deixe materiais estranhos ao trabalho sobre 

as bancadas e equipamentos, como bolsa, livro, blusa, celular etc.; 

II. Ao realizar um experimento atípico informe antes o Técnico de Laboratório; 

III. Receber visitas apenas fora do laboratório, pois elas não conhecem as normas de segurança 

e não estão autorizadas para acessar a infraestrutura; 

 

2.4. REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS 

Os cuidados a serem observados quando da realização de experimentos: 

I. Utilizar pulseira de descarga eletrostática; 

II. Atentar-se a tensão de alimentação da rede elétrica; 

III. Tomar muito cuidado com o kit de calibração e os cabos dos equipamentos disponíveis no 

laboratório; 

IV. Não aproximar-se dos absorvedores do sistema de medição de diagramas de irradiação; 

V. Fique atento à operação onde for necessário realizar aquecimento com soprador técnico e 

ferros de solda; 

VI. Cuidado para não se queimar ao utilizar o forno de solda de componentes em circuitos de 

radiofrequência; 



 

 

VII. Durante o experimento procure manter limpo, tanto quanto possível, o local, a bancada, 

os materiais e os equipamentos utilizados. Se sujar for inevitável, limpe-os bem após o término 

do experimento; 

VIII. O último usuário, ao sair do laboratório, deve desligar tudo e desconectar os aparelhos 

da rede elétrica. Deve, também, trancar com chave a porta de entrada; caso não a tenha, peça 

ao Técnico ou ao Coordenador do Laboratório. 

 

2.5. USO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO 

As instruções para utilização de material elétrico nos espaços do LEMA: 

I. Nunca ligue equipamento elétrico sem antes verificar a voltagem correta; 

II. Só opere equipamento quando: 

a) Fios, tomadas e plugues estiverem em perfeitas condições; 

b) O condutor de aterramento esteja corretamente conectado. 

III. Não opere equipamento elétrico sobre superfície úmida; 

IV. Verifique periodicamente a temperatura do conjunto de plugue/tomada; caso esteja fora 

do normal, desligue o equipamento e comunique o Técnico de Laboratório; 

V. Não use equipamento elétrico que não tenha identificação de voltagem. Solicite ao Técnico 

de laboratório orientações de uso; 

VI. Não deixe equipamento elétrico ligado no laboratório fora do expediente. Quando isso for 

necessário, comunique o Técnico de Laboratório; 

VII. Remova frascos de produtos inflamáveis (ex. álcool isopropílico: utilizado para limpeza 

de circuitos de radiofrequência) das proximidades do local onde irá usar equipamento elétrico; 

VIII. Combata o fogo em equipamento elétrico somente com extintor de CO2; 

IX. Enxugue qualquer líquido derramado no chão antes de operar com equipamento elétrico. 

 

2.6. ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA 

Quando estiver trabalhando no LEMA você deve: 

I. Localizar os extintores de incêndio e verificar a que tipo pertencem e que tipo de fogo podem 



 

 

apagar; 

II. Localizar as saídas de emergência; 

III. Localizar a caixa de primeiros socorros e verificar os tipos de medicamentos existentes e 

sua utilização; 

IV. Localizar a chave geral de eletricidade do laboratório e aprender a desligá-la; 

V. Informar-se quanto aos telefones a serem utilizados em caso de emergência (hospitais, 

ambulância, bombeiros etc.). 

IMPORTANTE: além de localizar estes equipamentos, você deve saber utilizá-los 

adequadamente. Assim, para referência rápida, consulte a pessoa responsável pela segurança 

do laboratório ou os manuais especializados no assunto. 

 

3. EQUIPAMENTOS 

Além dos cuidados específicos constantes no manual dos equipamentos, os cuidados gerais 

que devem ser observados, são: 

I. Nunca use equipamentos sem conhecer as instruções necessárias para operá-lo. Solicite 

instruções do Técnico de Laboratório ou de pesquisadores locais que utilizam os 

equipamentos; 

II. Ao terminar o experimento, deixe o equipamento completamente limpo, juntamente com 

seus acessórios. Caso for utilizá-lo no dia seguinte, e por isso a limpeza é temporariamente 

desnecessária, deixe um aviso junto ao mesmo; 

III. Verifique se o equipamento está desligado após finalizar as operações; 

IV. Caso o cabo de energia estiver desconectado antes do uso, verificar se a voltagem da 

tomada escolhida é adequada; 

V. Equipamento operando com ruído incomum geralmente é sinal de funcionamento 

inadequado. Desligue-o, verifique o que pode estar acontecendo e, se não identificar o 

problema, comunique o Técnico do Laboratório; 

VI. Ao ligar o aparelho de ar condicionado verifique se as janelas e portas estão fechadas. 

Lembre-se que o aparelho é projetado para operar em ambiente fechado. Caso contrário, torna-

se ineficaz e estragará pelo uso inadequado; 



 

 

VII. Materiais, ferramentas e equipamentos do Laboratório não podem ser cedidos ou 

emprestados para outros laboratórios sem autorização do coordenador do LEMA via 

preenchimento do formulário do Anexo I. 

 

3.3. GERAIS 

Algumas observações gerais: 

I. Sempre que utilizar materiais, equipamentos ou ferramentas devolva no mesmo lugar de 

origem e limpos.  

II. Atente-se para a utilização da infraestrutura somente no período agendado, pois outros 

usuários podem estar aguardando a utilização posterior ao término dos trabalhos; 

III. Usuário que descumprir os procedimentos de segurança e os internos poderá ser advertido 

verbalmente por qualquer orientador. A reincidência poderá acarretar no seu desligamento do 

LEMA. 


