B003-SALA DE PROJETOS ACADÊMICOS
Finalidade: O laboratório se destina à utilização dos alunos do DAELT para realização de
trabalhos acadêmicos de cunho experimental que estejam vinculados a alguma
disciplina/professor, prioritariamente destinada para atender as necessidades de TCC’s e
projetos integradores.
Obs.: Casos omissos serão resolvidos diretamente com as chefias de laboratório e
departamento.
Recursos materiais: Quatro bancadas para trabalho em equipe (máximo de 3 componentes
por bancada/equipe) com materiais a serem retirados no SEMAP.
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Regras para as reservas exclusivas aos alunos do DAELT:
Reserva das bancadas e recursos materiais diretamente no SEMAP ou pelo e-mail:
semap-ct@utfpr.edu.br.
O nome do aluno usuário deverá constar em uma lista de pessoas autorizadas pelos
professores do DAELT, bastando para isso um e-mail do professor responsável por
semestre, ficando dessa maneira documentado o vínculo de aprendizagem do
professor/aluno;
Somente serão aceitas reservas realizadas com antecedência de no mínimo 2 e no
máximo 48h (dois dias úteis);
As reservas serão para utilização de no máximo 2 horas/ dia (podendo prorrogar por
mais duas caso não hajam reservas prévias) por dois dias consecutivos, podendo
efetuar novas reservas somente as equipes que ainda não as têm naquela semana
corrente;
Fica suspenso por duas semanas do direito de fazer reservas o aluno ou equipe que
não comparecer para utilização do recinto sem justificativa prévia ao SEMAP (por email ou telefone) com no mínimo uma hora de antecedência;
Os osciloscópios digitais serão emprestados somente aos professores orientadores
e supervisores de projetos que poderão repassar aos alunos;
Ao retirar o material os alunos terão uma senha da bancada na qual deverão
trabalhar (temos 4 bancadas disponíveis sendo 2 trifásicas e 2 mono) e somente
esses 4 alunos com senhas poderão emprestar materiais;
Qualquer atitude de não conformidade com relação ao comportamento do aluno ou
não comparecimento com suspensão será comunicada ao professor responsável
para avaliação.
Regras de boa convivência:
Utilizar somente sua bancada e se ater à sua atividade.
Não escutar música sem fones.
Proibido qualquer tipo de lanche.
Evitar conversas alheias aos projetos para não incomodar os colegas.
Entregar o local de trabalho sempre limpo e organizado.
Nota: A ser cumprido a partir de 1/06/11.
Chefia dos Laboratórios
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