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DISPOSIÇÃO INICIAL 

Artigo 1º. Este Regimento constitui e estabelece as normas reguladoras e disciplinadoras das 

atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciência e Engenharia de Materiais (NAPCEM), 

em consonância com os Regimentos Gerais da UNIFESP e Interno de Pós-graduação e Pesquisa 

da UNIFESP e demais dispositivos legais. 

 

TÍTULO I 

DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO 

Artigo 2º. O Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciência e Engenharia de Materiais (NAPCEM) da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) é um Órgão Complementar, subordinado à 

Congregação do ICT-UNIFESP, com Regimento aprovado pela Congregação do ICT-UNIFESP 

em 31 de março de 2016. 

Parágrafo Único - O patrimônio do ICT-UNIFESP sob a responsabilidade do NAPCEM é 

constituído: 

i-) Pelas áreas e edificações ocupadas ou sob responsabilidade direta do NAPCEM; 

ii-) Pelos bens e equipamentos que compõe seus laboratórios multiusuários descritos no 

ANEXO I deste Regimento. 

 

TÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Artigo 3º. O NAPCEM caracteriza-se como um núcleo integrador que tem como finalidade 

apoiar as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão e de inovação 

tecnológica na área de Ciência e Engenharia de Materiais, através das seguintes ações: 

i-) disponibilização do Parque de Equipamentos dos seus laboratórios multiusuários à 

comunidade científica de todos os campi da UNIFESP, externa à UNIFESP e empresarial, 

mediante regras pré-estabelecidas nos artigos 12 e 13 deste Regimento, apoiando desta 

forma a pesquisa e a inovação na área, pela facilitação de acesso a equipamentos de alto 

custo e alta complexidade; 

ii-) apoio às atividades de ensino no âmbito da graduação e pós-graduação, e ao fomento à 

criação de novos cursos de especialização, capacitação, aperfeiçoamento e mestrado 

profissional;  

iii-) integração entre os diversos setores acadêmicos que atuam direta ou indiretamente na 

área de Ciência e Engenharia de Materiais em todos os campi da UNIFESP, com o objetivo 

de facilitar e estimular a criação de novos projetos de ensino, pesquisa e extensão; 
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iv-) promoção da multi e interdisciplinalidade na UNIFESP pelo apoio na formação de 

novas áreas de conhecimento e integração entre essas áreas com a Ciência e Engenharia de 

Materiais; 

v-) estimular e propiciar condições favoráveis para o desenvolvimento e a inovação na área 

de Materiais, visando  a transferência de tecnologia para o setor industrial, com o apoio do 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UNIFESP. 

 

Artigo 4º. O NAPCEM tem como objetivos, no âmbito dos equipamentos, recursos humanos e 

espaços físicos sob sua responsabilidade: 

§ 1º Disponibilizar equipamentos de caráter multiusuário à comunidade interna à 

UNIFESP e externa pública e privada. 

§ 2º Otimizar recursos financeiros, físicos e humanos para o desenvolvimento de 

pesquisas básicas e aplicadas na Instituição; 

§ 3º Desenvolver estratégias de agregação de tecnologias voltadas para o uso 

compartilhado de equipamentos avançados e de alto custo; 

§ 4º Dar suporte técnico-administrativo as disciplinas oferecidas por programas de pós-

graduação e cursos de graduação da Instituição. 

§ 5º Dar suporte técnico-administrativo para a realização de cursos de extensão e 

treinamento de pessoal próprio da UNIFESP, ou externo a ela decorrentes de convênios 

com outras instituições publicas e privadas. 

§ 6º Envolver outros laboratórios de pesquisas básicas e aplicadas como forma de 

implementar, treinar, reciclar e motivar a produção técnico-científica e a capacitação de 

recursos humanos. 

§ 7º Zelar para que sejam sempre cumpridas as normas éticas nos campos da pesquisa e 

do ensino entre discentes, docentes, corpo técnico-administrativo e público em geral. 

§ 8º Propiciar a interação com outras instituições de ensino superior, instituições de 

pesquisa e também com o setor empresarial, no âmbito público e privado, aumentando a 

visibilidade da UNIFESP e captando recursos para a manutenção dos equipamentos. 

 

TÍTULO III 

DA GESTÃO E COMPETÊNCIAS 

Artigo 5º. O NAPCEM é dirigido por um Conselho Gestor assessorado por uma Comissão de 

Usuários.  
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§ 1º O Conselho Gestor é constituído por docentes do ICT-UNIFESP credenciados no 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciências de Materiais (PPG-ECM) e por 

servidores técnicos-administrativos do ICT-UNIFESP com atividades oficialmente lotadas 

total ou parcialmente no NAPCEM. 

 § 2º A Comissão de Usuários constitui-se em uma comissão de caráter consultivo, 

subordinada ao Conselho Gestor do NAPCEM, formada por pesquisadores doutores 

internos e externos à UNIFESP usuários dos laboratórios do NAPCEM nos últimos quatro 

anos e que manifestem explicitamente seu interesse em participar desta Comissão. 

 

Artigo 6º.  O Conselhor Gestor do NAPCEM é constituído por 7 (sete) membros eleitos entre 

os docentes credenciados no PPG-ECM do ICT-UNIFESP  e por 1 (um) membro eleito entre os 

servidores técnicos-administrativos com atividades oficialmente lotadas no NAPCEM. 

§ 1
o
 – O presidente e o vice-presidente do Conselho Gestor do NAPCEM serão indicados 

pelos membros deste Conselho e homologados pela Congregação. 

§ 2
o
 - O mandato de todos os membros da Comissão Gestora será de dois anos, sendo 

permitida uma recondução. 

§ 3
o
 - Os representantes da Comissão Gestora serão substituídos em suas faltas ou 

impedimentos temporários por seus suplentes. 

 

Artigo 7º. O Conselho Gestor funcionará mediante reuniões ordinárias e extraordinárias. 

§ 1
o
 - As reuniões ordinárias deverão ser periódicas e registradas em ATA. 

§ 2
o
 - As deliberações deverão ser tomadas pelo voto da maioria simples dos presentes. 

 

Artigo 8º. As competências do Conselho Gestor são: 

i-) Zelar pelo patrimônio, pelo bom andamento e pela qualidade dos trabalhos realizados 

no NAPCEM; 

ii-) Avaliar e propor convênios científicos e tecnológicos com outras instituições; 

iii-) Planejar e atualizar o parque instrumental, bem como introduzir novas técnicas, 

através da coordenação de projetos submetidos aos órgãos financiadores de pesquisa ou 

doadores eventuais. 

iv-) Estipular os valores das taxas de manutenção dos equipamentos do NAPCEM para 

cobrir despesas de custeio. 

v-) Avaliar contratos, convênios e acordos de prestação de serviços entre usuários internos 

e externos à UNIFESP, delineando direitos e deveres de ambas as partes para a utilização 

do Parque de Equipamentos sob responsabilidade do NAPCEM. 
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vi-) Avaliar solicitações de uso do Parque de Equipamentos do NAPCEM submetidos pela 

comunidade externa à UNIFESP sem o envolvimento do quadro docente da UNIFESP. 

vii-) Determinar os responsáveis pelos equipamentos do NAPCEM e pelo treinamento dos 

usuários.  

viii-) Responsabilizar-se pela página do NAPCEM na Internet para a divulgação de cursos, 

treinamentos técnicos e eventos relacionados; 

ix-) Deliberar sobre os casos omissos neste Regimento, desde que não sejam de 

competência de outros órgãos da Universidade; 

 

Artigo 9º.  São atribuições do Presidente e Vice-presidente de Gestão do NAPCEM: 

i-) Atuar como autoridade científica e administrativa do NAPCEM; 

ii-) Supervisionar as atividades técnico-científicas e administrativas do NAPCEM; 

iii-) Planejar e coordenar as atividades do NAPCEM, convocando e presidindo as reuniões 

da Comissão Gestora; 

iv-) Avaliar o relatório anual de orçamento e prestação de contas do NAPCEM realizado 

em conjunto com a FAP-UNIFESP; 

v-) Submeter ao Conselho Gestor planos de trabalho, propostas orçamentárias, prestações 

de contas, propostas de projeto para captação de recursos, contratações de prestações de 

serviços, bem como apresentar ao Colegiado do NAPCEM e da Congregação do ICT-

UNIFESP planos de expansão de pessoal técnico-administrativo e de espaço físico do 

NAPCEM; 

vii-) Propor diretrizes e/ou normas de trabalho para sua equipe. 

 

Artigo 10º.  Os docentes indicados pelo Conselho Gestor como responsáveis por equipamentos 

sob responsabilidade do NAPCEM tem como atribuições:  

i-) Acompanhar o sistema de agendamento de utilização dos equipamentos; 

ii-) Fornecer treinamento técnico para os técnicos e usuários; 

iii-) Propor diretrizes e/ou normas de trabalho para a utilização dos equipamentos sob sua 

responsabilidade, com base nas normas técnicas e diretrizes do NAPCEM; 

iv-) Supervisionar o estoque e o consumo de insumos e propor os valores dos custos de 

manutenção por ensaios/uso dos equipamentos sob sua responsabilidade.  

v-) espontaneamente ou sempre que solicitado reportar suas atividades junto ao Conselho 

Gestor do NAPCEM. 
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Artigo 11º. São atribuições da Comissão de Usuários: 

i-) acompanhar e avaliar o funcionamento e a adequação dos procedimentos de uso dos 

equipamentos pertencentes ao NAPCEM; 

ii-) sugerir equipamentos ou serviços a serem implantados nos laboratórios do NAPCEM 

visando seu melhor desempenho. 

 

TÍTULO IV 

DA UTILIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE 

DO NAPCEM 

Artigo 12º. Qualquer pesquisador de instituição pública ou privada poderá solicitar a utilização 

dos equipamentos do NAPCEM mediante um cadastro prévio na página do NAPCEM. 

§ 1º A realização de medidas e coleta de dados nos equipamentos será de responsabilidade 

do usuário, acompanhado do corpo técnico ou docente responsável pelo equipamento do 

NAPCEM.  

§ 2º A utilização dos equipamentos será realizada mediante pagamentos de taxas de 

manutenção, estipulados pelo Conselho Gestor e divulgados no site do NAPCEM. 

§ 3º Interpretações de resultados e pareceres poderão ser feitos desde que esse serviço seja 

solicitado mediante contratos e/ou convênios específicos. 

 

Artigo 13º.  As solicitações de serviços feitas pelos usuários do NAPCEM deverão ser 

agendadas na página do NAPCEM em formulário eletrônico próprio. 

§ 1
o
 Quando a demanda pelo uso do equipamento justificar, o tempo de utilização deste 

equipamento será distribuído da seguinte forma: 80% para serviços da comunidade 

científica da UNIFESP e 20% para prestação de serviços externos à Instituição. 

§ 2
o
 Cada pesquisador somente poderá utilizar um equipamento por no máximo três dias 

consecutivos. Em caso de necessidade de maiores prazos de utilização do equipamento 

deverá ser apresentada uma justificativa, a qual deverá ser aprovada pelo Conselho Gestor 

do NAPCEM. 

§ 3
o
 A utilização dos equipamentos poderá ser feita após agendamento em consonância 

com a disponibilidade de recursos humanos e de infraestrutura. 

§ 5
o
 O pesquisador que tiver de algum modo preterido sua solicitação de utilização ou 

serviço tem o direito de recorrer ao Conselho. 
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§ 6º Reagentes e materiais específicos necessários para a realização de um determinado 

ensaio, mas não existentes no NAPCEM, serão de responsabilidade de fornecimento do 

usuário interessado. 

§ 7º Para a utilização dos equipamentos do NAPCEM sem acompanhamento será 

necessário experiência prévia ou adquiri-la em treinamentos oferecidos pelo corpo técnico 

ou pelo responsável pelo respectivo equipamento. 

§ 8º As publicações onde constem os resultados obtidos da utilização dos equipamentos do 

NAPCEM deverão fazer obrigatoriamente a devida menção para justificar as demandas 

passadas e investimentos futuros do NAPCEM. 

Parágrafo Único – Não haverá a obrigatoriedade de se incluir coautoria nas publicações 

com membros do conselho gestor e/ou operadores dos equipamentos.  

 

TÍTULO V 

DOS EQUIPAMENTOS DO NAPCEM E FINANCIAMENTOS 

Artigo 14º. São equipamentos multiusuários pertencentes ao NAPCEM todos aqueles 

adquiridos pela UNIFESP, através de projetos vinculados ao NAPCEM, destinados à pós-

graduação e pesquisa, por editais das agências de fomento à pós-graduação e pesquisa ou 

adquiridos por doação. 

§ 1º Os equipamentos multiusuários não poderão ser alocados em laboratórios individuais 

de pesquisa, exceto nos casos de falta comprovada de espaço físico para sua instalação e 

com concordância formal do Conselho Gestor do NAPCEM; 

§ 2
o
 Os equipamentos que trata o parágrafo primeiro deste artigo, sob a guarda do 

pesquisador responsável, devem ter seu acesso e utilização facilitados para o público 

usuário do NAPCEM e seguindo as mesmas regras de uso dos demais equipamentos do 

NAPCEM. 

§ 3
o
 Poderão ser incluídos no Parque de Equipamentos multiusuários do NAPCEM 

equipamentos já existentes na Instituição através de solicitação dos responsáveis pelos 

respectivos equipamentos (coordenador do projeto, direção acadêmica, coordenador de 

curso de graduação, entre outros), após avaliação e concordância formal do Conselho 

Gestor do NAPCEM e com anuência da Congregação do ICT-UNIFESP. 
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Artigo 15º. Os recursos financeiros para aquisição e manutenção de equipamentos e expansão do 

NAPCEM serão provenientes de agências de fomento (federais, estaduais e municipais), 

dotações orçamentárias especificas da UNIFESP, convênios com instituições parceiras públicas 

ou privadas e cursos ou serviços prestados pela UNIFESP com o uso dos equipamentos sob 

responsabilidade do NAPCEM. 

Parágrafo Único - A obtenção de recursos para os contratos anuais de manutenção e reparo dos 

equipamentos multiusuários será de responsabilidade do Conselho Gestor do NAPCEM.  

 

Artigo 16º.  Fica constituído um Fundo Financeiro de Manutenção do NAPCEM, doravante 

denominado simplesmente Fundo, que tem a função de prover cobertura com gastos com 

Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e espaços físicos do NAPCEM, e que será 

gerido pela Fundação de Apoio a Pesquisa da UNIFESP (FAP-UNIFESP) mediante assinatura 

de contrato entre NAPCEM e FAP.  

Parágrafo único - O contrato entre o NAPCEM e a FAP-UNIFESP deverá prever: 

i-) a administração dos recursos financeiros provenientes de convênios, projetos, 

prestações de serviços e outras fontes afim de garantir a funcionalidade do NAPCEM; 

ii-) a realização de prestação de contas, com periodicidade mínima anual,  dos recursos 

administrados pelo NAPCEM e FAP junto ao Conselho Gestor do NAPCEM. 

 

Artigo 17º.  A tabela de valores das taxas de manutenção dos equipamentos do NAPCEM será 

elaborada pelo Conselho Gestor, com base em informações cedidas pelos docentes responsáveis 

pelos equipamentos.  

Parágrafo único: Os valores das taxas de manutenção dos equipamentos deverão ser 

justificados através de planilha de custos. 

 

Artigo 18º.  O recolhimento de valores referente ao uso dos equipamentos para o Fundo 

Financeiro de Manutenção será feito através de instrumento próprio definido pelos Conselhos 

Superiores da UNIFESP e transferidos para a conta bancária do Fundo gerido pela 

FAP/UNIFESP.  

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Artigo 19º. Os casos omissos no presente Regimento deverão ser julgados pelo Conselho Gestor 

do NAPCEM. 

 


