Orientações para uso do Laboratório de Mecanização (LabMec)
Aos interessados pelas atividades envolvendo a “MECANIZAÇÃO /
GALPÃO DE MÁQUINAS / INFRAESTRUTURA RURAL” essa passou a se
designar LABORATÓRIO DE MECANIZAÇÃO (LabMec), ou seja, um LEPEP Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção e sua utilização deverá
atender

a

RESOLUÇÃO

CONSUP

89/2015

que

pondera

sobre

o

REGULAMENTO DE USO DOS LEPEP’S.
Para o funcionamento satisfatório do laboratório, pela segurança dos
seus usuários e preservação do seu patrimônio algumas medidas para
organização do mesmo foram tomadas e acordadas com as Direções para
melhor atender aos interessados.
Tais medidas são necessárias, pois os equipamentos lotados no
LEPEP também atendem as demandas de manutenção, conservação e
produção do Campus.
Dessa forma:
a) A utilização do maquinário agrícola e do espaço (galpão) está vinculada ao
agendamento com antecedência mínima de 07(sete) dias pelo email:
labmec.jc@iffarroupilha.edu.br;
b) Caso ocorra a necessidade de utilização dos Serviços Terceirizados
Agropecuários (tratorista ou demais colaboradores) a disponibilidade deverá
ser verificada com o Fiscal do Contrato;
c) Insumos (sementes, adubos, etc.) necessários para realização das
atividades que não estão contemplados pelo LEPEP deverão ser
providenciados pelo solicitante. Insumos excedentes deverão receber o
devido destino para evitar a proliferação de pragas nas dependências do
laboratório;
d) Estudantes só permanecerão no ambiente do laboratório sobre a supervisão
do professor responsável pela atividade;
e) A saída de equipamentos para atividades externas as dependências do
Campus só ocorrerão com autorização prévia da Direção de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Produção (DEPEP) e, da movimentação de patrimônio
(Autorização de Empréstimo de Bens) fornecido pela Coordenação de

Patrimônio e Almoxarifado, ficando o SOLICITANTE responsável pela
guarda e conservação dos equipamentos.
Assim, conforme Resolução CONSUP 89/2015 em seu art. 4º § 3º “Fica
vedado o empréstimo de instrumentos, equipamentos, maquinários, insumos e
animais para a comunidade externa ao instituto, salvo nos casos em que haja
evidente interesse público, mediante justificativa expressa da Direção Geral do
Campus, que subsidiará a abertura de processo administrativo para pactuação de
Termo de Cooperação”.

Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser encaminhadas para o email:
labmec.jc@iffarroupilha.edu.br.

Júlio de Castilhos, 23 de maio de 2017.

