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REGULAMENTO DO LABORATÓRIO
Do Núcleo de Pesquisas em História da Violência (LANUHVI)

I. DO CONCEITO E DO OBJETIVO

Art. 1º - O LANUHVI – Laboratório do Núcleo de Pesquisas em História da Violência
(NUHVI )- é vinculado ao Programa de Pós-graduação em História da Unicentro e seu
OBJETIVO é desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em História da
Violência.
Art. 2º - O Laboratório é um espaço aberto a pesquisadores, discentes e a todos que
nele  queiram  se  credenciar  para  desenvolver  atividades  de  ensino,  pesquisa  e
extensão na área que o caracteriza.

II. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Art. 3º - O LANUHVI tem como objetivos específicos:
I. organizar e promover eventos na área de pesquisa, extensão e ensino;
II.  constituir  e  resguardar  acervos  documentais,  audiovisuais,  iconográficos  e
bibliográficos  de  forma  a  dispor  de  uma  gama  variada  de  fontes  para  o
desenvolvimento de pesquisas em seu próprio espaço ou em parceria com Centros de
Documentação;
III. relatar e divulgar as atividades e resultados alcançados pelo Laboratório.

III. DA ESTRUTURA FÍSICA

Art. 4º - O LANUHVI tem a seguinte estrutura física:
I.  espaço  físico  cedido  pela  UNICENTRO,  preferencialmente  próximo  aos  demais
ambientes do PPGH;
II. equipamentos eletrônicos e mobiliários que viabilizem suas atividades;
III. referências bibliográficas e documentais em meios variados.

IV. DA ORGANIZAÇÃO

Art.  5º  -  O  LANUHVI  possui  uma  Comissão  Científica  composta  por  docentes  e
discentes vinculados ao NUHVI.
Art. 6º -  A Comissão Científica é composta pelos seguintes membros:
I. Coordenadores do NUHVI;
II. Docentes credenciados no Laboratório;
III. Estudantes e agentes universitários credenciados no Laboratório.
Parágrafo único: a cada ano a Comissão Científica elege sua presidência que passa a
coordenar pelo período o LANUHVI, respeitadas as regras da UNICENTRO.
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Art. 7º–A Comissão Científica reúne-se ordinariamente uma vez a cada trimestre por
convocação  da  coordenação  e,  extraordinariamente,  quando  convocadapor  um de
seus membros.
Art. 8º–À Comissão Científica compete:
I. planejar as atividades anuais do LANUHVI;
II. zelar pelo cumprimento das finalidades do Laboratório;
III.  zelar  pelo  andamento  adequado  e  pela  qualidade  do  desenvolvimento  das
atividades do LANUHVI;
IV.  normatizar  as  escalas,  os  horários,  o  acesso  e  o  uso  dos  equipamentos  do
LANUHVI;

VI. DA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO

Art. 9º - A utilização do Laboratório de forma individual ou coletiva será permitida nos
horários regulares de seu funcionamento.
Art.  10º  -  Visando  garantir  bom  atendimento  aos  usuários,  preservação  dos
equipamentos, um ambiente adequado e propício ao desenvolvimento das atividades
acadêmicas de pesquisa, é importante:
I. tratar a todos com cordialidade e urbanidade;
II. manter a limpeza do ambiente;
III. utilizar as instalações e os equipamentos do Laboratório com responsabilidade (em
caso de dúvida, informar-se com a coordenação);
IV. reportar qualquer problema ao responsável, caso constate alguma irregularidade;
Art  11º- É  vedada  a  retirada  de qualquer  equipamento,  material  e  mobiliário  sem
prévia autorização da coordenação.

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11º -  É proibido o uso do laboratório por pessoas não credenciadas no mesmo,
sem a devida autorização da coordenação do LANUHVI.
Art. 12º -  São obrigações da Direção de Campus de Irati:
I  –  quando  solicitado,   providenciar  equipamentos  de  proteção  individual  para  os
Agentes Universitários, professores e estagiários que utilizam o LANUHVI;
II - instalar equipamentos de proteção coletiva nos espaços, quando necessário;
III  -  inspecionar  preventivamente,  ou  quando  solicitado,  as  instalações  prediais,
elétricas e hidráulicas nos espaços do LANUHVI;
IV - verificar imediatamente denúncias de irregularidades nos espaços do LANUHVI;
V - propiciar a participação dos agentes universitários, professores e estagiários, em
comissões,  eventos  e  afins,  referentes  a  assuntos  pertinentes  à  segurança  e
funcionamento do LANUHVI;
VI - proporcionar treinamento específico aos técnicos e estagiários dos espaços;
VII - proporcionar segurança patrimonial aos espaços do LANUHVI.
Art.  13º  -  O presente  Regulamento  entra em vigor  na data da publicação de sua
aprovação pelo colegiado do PPGH.
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