LABORATÓRIO DE USINAGEM – LAUS
DEFIS/UEPG

REGRAS DE UTILIZAÇÃO
O LABORATÓRIO DE USINAGEM – LAUS atualmente sob a
administração do Departamento de Física é coordenado pelos professores Dra.
Fabiana Cristina Nascimento Borges e Dr. Gelson Biscaia de Souza, ambos
lotados no DEFIS-UEPG.
O LAUS tem como objetivo atender, principalmente, às necessidades
dos cursos de graduação afetos ao DEFIS (Bacharelado e Licenciatura em
Física), e os programas de pós-graduação: Ciências/Física e Ensino de Física.
A infraestrutura do referido laboratório está à disposição dos demais
professores, técnicos administrativos, estudantes de pós-graduação e
estudantes de graduação da UEPG, demais centros de pesquisas e empresas
e de acordo com a disponibilidade de horário.
Os serviços serão prestados a estudantes de graduação e pós-gradução
para atender a demandas relativas aos projetos de pesquisa, extensão ou
ensino, no qual o estudante esteja vinculado.
Para o bom funcionamento dos equipamentos, faz-se necessária as
seguintes regras de utilização:
1- O usuário deverá preencher uma ficha de agendamento, com as
informações básicas relativas ao seu projeto de pesquisa;
2- a retirada (a partir das 8 h e 30 min) e entrega da chave (até as 17 h)
será feita no Departamento de Física;
3- materiais de consumo, tais como fita, disco e serra de cortes, brocas,
fresas, bem como as peças a serem usinadas, deverão ser trazidos
pelo próprio usuário;
4- não será permitido que o usuário utilize as dependências do LAUS
para guardar seus materiais de pesquisa;
5- os equipamentos serão manuseados preferencialmente pelo técnico
vinculado e prestando serviços ao LAUS;
6- o usuário que optar por operar pessoalmente os equipamentos
deverá comprovar sua habilitação e conhecer as regras de
segurança básica em maquinário de usinagem;
8- é obrigatório o uso de equipamentos de segurança ao manusear os
equipamentos do LAUS;

9- o uso indevido dos equipamentos por usuários operadores, bem
como a ocorrência de danos em equipamentos e/ou peças do
patrimônio do LAUS serão de responsabilidade deste, caso seja
funcionário público lotado na UEPG, ou do Prof. Orientador, no caso
de estudantes de graduação e pós-graduação, que deverá cuidar dos
tramites necessários para a reposição da peça danificada.
10- o uso do LAUS durante o final de semana será permitido somente a
professores em casos especiais;
11- 11- Não é permitido a permanência de alunos no LAUS, para estudo
ou outro fim qualquer que não seja diretamente ligado a utilização de
equipamentos do LAUS.

