
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENSINO E 
PESQUISA EM MULTIMÍDIA (LABMUL) E DO LABORATÓRIO DE ENSINO E 

PESQUISA EM PRODUÇÃO SONORA - ESTÚDIO (LASON): 

1. o uso do LABMUL e do Estúdio (Sala 3M06 e sala anexa) restringe-se a atividades curriculares e 
acadêmicas; 

2. as chaves do LABMUL (localizadas no almoxarifado) e do Estúdio (Sala 3M06 e sala anexa – 
localizadas na secretaria do DEMAC) só poderão ser retiradas por pessoas previamente autorizadas 
(docentes do DEMAC, Técnico de som, Estagiário, alunos(as) bolsistas e alunos(as) com pesquisa 
acadêmica na área de música e tecnologia). Uma lista com o nome completo das pessoas autorizadas será 
divulgada a cada semestre para o controle da entrega de chaves. Os(as) funcionários(as) responsáveis pela 
entrega das chaves deverão fazer cumprir essa norma; 

3. a autorização para retirada das chaves do LABMUL e do Estúdio (Sala 3M06 e sala anexa) só será 
formalizada após a assinatura de Termo de Responsabilidade e Deveres do Usuário em que os mesmos 
manifestem o expresso conhecimento do teor deste Regulamento; 

4. alunos(as) de pós-graduação, especialização e graduação que não sejam autorizados a retirar as chaves 
só poderão utilizar o LABMUL e o Estúdio (Sala 3M06 e sala anexa) quando acompanhados do Técnico 
de som, de um docente membro do NUMUT ou do Estagiário, e desde que sejam cumpridas as demais 
exigências deste Regulamento; 

5. terão prioridade de uso do LABMUL e do Estúdio (Sala 3M06 e sala anexa) e de seus equipamentos 
passíveis de uso em outras salas do Bloco 3M, nessa ordem:  

a) docentes que realizem pesquisam e/ou ministrem disciplinas na área de música e tecnologia e/ou 
sejam membros do NUMUT;  

b) docentes que, embora não sejam membros do NUMUT, tenham equipamentos de seus projetos de 
pesquisa permanentemente alojados no LABMUL e/ou no Estúdio;  

c) demais docentes do Curso de Música;  

d) alunos(as) de pós-graduação que realizem pesquisa na área de música e tecnologia e/ou que sejam 
orientados por docentes membros do NUMUT;  

e) alunos(as) de graduação que realizem pesquisa (Iniciação Científica ou Monografia de Graduação) 
na área de música e tecnologia e/ou que sejam orientados por docentes membros do NUMUT;  

f) alunos(as) de pós-graduação que estejam cursando disciplina de pós-graduação da área de música e 
tecnologia;  

g) alunos de especialização que estejam cursando disciplina da área de música e tecnologia;  

h) alunos de graduação que estejam cursando disciplina da área de música e tecnologia;  

i) casos não contemplados nos quesitos anteriores, observadas as demais exigências desse 
regulamento. 

6. a reserva de horários para utilização do LABMUL e do Estúdio será realizada através de uma grade de 
horários a ser disposta na porta do LABMUL e do Estúdio, observando-se a ordem de prioridade de uso 



 1

mencionada no item 4 deste Regulamento. Usuários não autorizados a retirar as chaves deverão reservar 
horários em que o Técnico de som e/ou o estagiário estejam disponíveis para auxiliá-los em suas 
atividades; 

7. a limpeza das salas do LABMUL e do Estúdio (Sala 3M06 e sala anexa) por pessoal terceirizado só 
poderá ocorrer com o acompanhamento do Técnico de som, do estagiário ou dos membros do NUMUT; 

8. com a finalidade de evitar danos aos equipamentos e riscos aos usuários, é terminantemente proibido o 
consumo de bebida e/ou alimento de qualquer tipo nas dependências do LABMUL e do Estúdio (Sala 
3M06 e sala anexa); 

9. um número restrito de equipamentos do LABMUL e do Estúdio (especificado em documento anexo) 
poderá ser reservado com antecedência de dois dias para utilização temporária em outras salas do Bloco 
3M mediante autorização expressa de um dos docentes membros do NUMUT e desde que o uso de tais 
equipamentos seja acompanhado pelo Técnico de som e/ou por um docente membro do NUMUT; 

10. a retirada de equipamentos para uso em outras salas do Bloco 3M deverá ser registrada em uma Lista 
de Retirada de Equipamentos constando o nome do responsável (usuário autorizado), data e horário de 
retirada do equipamento, data e horário de devolução do equipamento e observações; 

11. equipamentos adquiridos através de Auxílio à pesquisa concedido pelas Agências de Fomento são de 
uso exclusivo dos indivíduos envolvidos nessas pesquisas durante o tempo de vigência dos projetos. 
Exceções a essa regra deverão ser julgadas pelo coordenador de cada projeto; 

12. os arquivos gravados nos discos rígidos dos computadores do LABMUL e do Estúdio deverão ser 
colocados em pastas contendo o nome do(a) proprietário(a) e a data até a qual os arquivos precisarão ser 
ali mantidos (limite máximo de um semestre acadêmico, passível de renovação). Após a data limite, as 
pastas poderão ser apagadas; 

13. os (as) proprietários(as) dos arquivos são responsáveis por manter cópias de segurança dos mesmos. O 
Coordenador do NUMUT, os docentes membros do NUMUT, o técnico de som e o estagiário não serão 
responsabilizados por arquivos que sejam porventura perdidos devido a falha de qualquer tipo; 

14. a desobediência do usuário de qualquer uma das normas desse Regulamento incorrerá nas seguintes 
sanções: 

• Conserto ou reposição de equipamentos danificados. 
• Suspensão do direito de uso do LABMUL, do Estúdio e de seus equipamentos.  

15. A Coordenação e os membros do NUMUT têm autonomia para decidir sobre os casos não previstos 
por este documento. 
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NÚCLEO DE MÚSICA E TECNOLOGIA 
LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM MULTIMÍDIA (LABMUL)  

LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM PRODUÇÃO SONORA (ESTÚDIO) 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DEVERES DO USUÁRIO 

 

 

 

Eu _________________________________________________________________, 

____________________________ (professor, técnico, estagiário, aluno), declaro que li e 

concordo com as normas descritas no Regulamento de Utilização dos laboratórios de 

ensino e pesquisa em Multimídia e Produção Sonora, e me comprometo a zelar pela 

manutenção de todos os equipamentos, bem como do espaço físico. Declaro também estar 

ciente das sanções aplicáveis em caso de descumprimento de tais normas. 

SANÇÕES: 

• Conserto ou reposição de equipamentos danificados. 

• Suspensão do direito de uso do LABMUL, do Estúdio e de seus equipamentos.  

 

Uberlândia, ____ de ___________________ de 201___ 

 

Assinatura do usuário  Assinatura do coordenador do laboratório 
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NÚCLEO DE MÚSICA E TECNOLOGIA 
LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM MULTIMÍDIA (LABMUL)  

LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM PRODUÇÃO SONORA (ESTÚDIO) 

 

O empréstimo dos equipamentos listados abaixo precisa ser autorizado por um docente 

membro do NUMUT. 

 

Equipamentos que podem ser retirados para uso em outros locais do bloco 3M que não sejam os 

laboratórios: 

 

• Mesa de som Xenyx 1832FX 

• Placa de áudio: Edirol UA-4FX e M-Audio ProFire 610. 

• 2 Microfones Lesson SM57 e 2 cabos para microfone. 

• Micro Amplificador de Fones de ouvido Behringer, modelo MicroAMP HA400. 
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NÚCLEO DE MÚSICA E TECNOLOGIA 
LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM MULTIMÍDIA (LABMUL)  

LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA EM PRODUÇÃO SONORA (ESTÚDIO) 

FICHA DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS: 

Data/horário 
Retirada 

Data/horário 
Devolução 

Nome Equipamento Assinatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


