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NORMAS DE USO DOS EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIO 
 
Geral 
Normas para o uso compartilhado de equipamentos pelos grupos de pesquisadores de laboratórios e de instituições de ensino associados ao Laboratório Corpus e 
que endossam a proposta no exercício de suas atividades de pesquisa. Estes equipamentos multiusuário, listados a seguir, estão lotados no Laboratório Corpus 
vinculado ao Programas de Pós-Graduação em Letras da UFSM. 
 
Justificativa de uso do equipamento 
- o solicitante deverá encaminhar ao Laboratório Corpus um memorando que justifique seu pedido, afirmando a importância do empréstimo do equipamento 
multiusuário (p/hora, dia, mês) e a não disponibilidade de tal material no seu próprio centro ou curso; 
- o projeto que embasa o trabalho a ser desenvolvido por meio do(s) equipamento(s) deve ser apresentado como justificativa para a solicitação; 
- o trabalho a ser realizado precisa ser descrito e anexado ao referido memorando de solicitação; 
- todos os trabalhos realizados com os equipamentos serão supervisionados pelo técnico administrativo do Laboratório Corpus. 
 
Responsabilidade do solicitante 
- qualquer dano causado aos equipamentos deve ser consertado/ressarcido no prazo de 7 dias; 
- todo material de consumo a ser utilizado deve ser fornecido pelo solicitante (tonner, cartuchos, papel); 
- o fornecimento do material de consumo deve ocorrer antes do início do uso do equipamento e nunca depois, para garantir que o equipamento não deixe de ser 
utilizado por falta de suprimento; 
- o solicitante deverá assinar um termo de responsabilidade. 
 
Agendamento  
- todos os trabalhos realizados com os equipamentos multiusuário precisam ser agendados com a antecedência de 15 dias; 
- somente o grupo de pesquisadores referidos nos projetos contemplados com os equipamentos multiusuários pode fazer tal solicitação; 
- horário de atendimento: para agendamento, segunda e quarta-feira, das 14h30 às 17h30; para uso, sexta-feira, das 9h às 12h. 
 
Restrições de uso 
- o uso fica restrito às dependências do Laboratório Corpus, porque  não dispomos de um seguro para os equipamentos. 
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EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DOS EDITAIS CAPES 11/2009, 25/2011, 27/2013  
E PRÓ-EQUIPAMENTOS INSTITUCIONAIS, A PARTIR DE PROJETOS DO LABORATÓRIO CORPUS/PPGL/UFSM 

 
Equipamento Local Nº Patrimônio Edital Resumo Multiusuários 

Scanner, marca HP, modelo Scanjet 
N9120, NS CN9CXF1007 

PPG Letras 173593 11/2009 
 

Os equipamentos citados e seu uso compartilhado servem à 
concretização dos seguintes objetivos do Laboratório Corpus e 
dos grupos de pesquisadores de laboratórios e de instituições de 
ensino associados: formar uma equipe de jovens pesquisadores 
voltados para o estudo da relação entre o domínio de saber e as 
instituições em que esse saber se constitui, para a questão da 
história das ideias linguísticas; desenvolver atividades de 
cooperação universitária por meio de redes parafrásticas que 
favoreçam o intercâmbio de bens culturais e de sujeitos 
pesquisadores; desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão 
que visem à (auto)formação, bem como à produção, à divulgação, 
à manipulação e à circulação do conhecimento a partir da 
integração de novas tecnologias ao quotidiano do sujeito 
pesquisador; divulgar pesquisas, edições de eventos de extensão 
e de pesquisa, publicações de livros e artigos; proporcionar a 
formação de pesquisadores e de orientadores; promover práticas 
relacionadas à pesquisa, ao ensino e à extensão, no âmbito da 
instituição, que possam ser desenvolvidas em cursos e seminários 
de extensão, ou seja, dirigidas a não especialistas, estabelecendo 
um intercâmbio entre a universidade e a sociedade. 

Grupo interinstitucional de pesquisa entre três 
laboratórios de pesquisa: Laboratório Corpus 
(Laboratório de Fontes de Estudos da 
Linguagem) da UFSM (Universidade Federal de 
Santa Maria); LAS (Laboratório de Arquivo do 
Sujeito) da UFF (Universidade Federal 
Fluminense); EL@dis (Laboratório Discursivo: 
sujeito, rede eletrônica e sentidos em 
movimentos) da USP de Ribeirão Preto, bem 
como um conjunto de instituições – 
UNOCHAPECÓ (SC), UNICENTRO(PR), URI (RS - 
Santiago e Santo Ângelo), UERGS (Bagé), 
UNIFRA (RS), FAMES (RS), UNISC(RS) e PUC 
(Uruguaiana), UFFS (Chapecó), UNIPAMPA 
(Bagé) – vinculadas aos projetos de pesquisa: 
História das Ideias Linguísticas e Literárias no 
Sul (UFSM/CNPq); História das Ideias 
Linguísticas: Conhecimento e Políticas de 
Línguas e Discurso, Ciência e Tecnologia 
(CNPq/FAPESP - LABEURB/UNICAMP). 

Filmadora, marca Sony, NS 1130560, 
modelo DCR-SR87 

PPG Letras 173248 

Impressora Multifuncional, marca 
HP, modelo 5550DN, HP color laser 

jet 

PPG Letras 173249 

Câmera digital, marca Sony, 123 
megapixels, modelo DSCW220, 

memória interna 15 Mb 

PPG Letras 170490 

Servidor CPD 
Sala Cluster 

198886 25/2011 O Servidor possibilita a realização de reuniões mensais de 
trabalho e de formação por meio da disponibilidade do serviço 
Multiweb/UFSM e pela Plataforma Carlos Chagas do CNPq. 
Também tem o papel de repositório/hospedagem para todos os 
artefatos de multimídia (imagem, som, grafismo, arquivo de 
busca, etc.) de formato privativo e também para uso comunitário. 
Tal servidor reproduz, localiza, qualifica – por meio de sua alta 
performance em resolução – fotos, gravuras, imagens antigas e 
objetos em terceira dimensão, de forma automática e com 
autonomia necessária, enquanto operação empreendedora que 
é. Com interfaces USB e em rede, com memória compatível para 

Grupo interinstitucional de pesquisa entre três 
laboratórios de pesquisa: Laboratório Corpus 
(Laboratório de Fontes de Estudos da 
Linguagem) da UFSM (Universidade Federal de 
Santa Maria); LAS (Laboratório de Arquivo do 
Sujeito) da UFF (Universidade Federal 
Fluminense); EL@dis (Laboratório Discursivo: 
sujeito, rede eletrônica e sentidos em 
movimentos) da USP de Ribeirão Preto, bem 
como, um conjunto de instituições –
UNOCHAPECÓ (SC), UNICENTRO(PR), URI (RS - 
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a demanda que hora se apresenta, ou seja, a disponibilidade via 
online do acervo do Laboratório Corpus de importância histórica e 
de memória cultural, bem como do Fundo Documental Neusa 
Carson, Fundo Documental Aldema Menine Meckinne e do 
Centro de Estudos Michael Philips. A disponibilidade resulta 
pesquisa que reverte em produção do conhecimento promovida 
pela Pós-Graduação em Letras da UFSM em conjunto com 
Laboratórios de Pesquisa e instituições associadas ao Laboratório 
Corpus. 

Santiago e Santo Ângelo), UERGS (Bagé), 
UNIFRA (RS), FAMES (RS), UNISC(RS) e PUC 
(Uruguaiana), UFFS (Chapecó), UNIPAMPA 
(Bagé) – vinculadas aos projetos de pesquisa: 
História das Ideias Linguísticas e Literárias no 
Sul (UFSM/CNPq); História das Ideias 
Linguísticas: Conhecimento e Políticas de 
Línguas e Discurso, Ciência e Tecnologia 
(CNPq/FAPESP - LABEURB/UNICAMP). 

 

Equipamento Local N.º 
Patrimônio 

Edital Resumo Multiusuários 

Mesa de higienização para um 
operador 

Laboratório 
Corpus/ Sala 

1104 CAL 

 27/2013 
 

As mesas de higienização têm por função sugar as sujidades dos 
documentos e obras sem ferir sua integridade física e simbólica. 
Com esta aquisição, estamos tratando e organizando arquivos 
pessoais, diários de campo, mapas, transparências, 
correspondências, cartilhas, obras raras oriundas das doações 
de professoras que fizeram parte do Curso de Letras e que 
foram sujeitos importantíssimos para a configuração disciplinar 
que temos hoje tanto em nível de Graduação como em Pós-
Graduação e que constituem o Fundo Documental Neusa 
Carson, o Fundo Documental Aldema Menine Meckinne e o 
Fundo Documental Maria Luiza R. Remédios. A higienização 
permite a digitalização e disponibilidade online que resulta 
pesquisa que reverte em produção do conhecimento promovida 
pela Pós-Graduação em Letras da UFSM em conjunto com 
Laboratórios de Pesquisa e Instituições associadas ao 
Laboratório Corpus. 

Grupo interinstitucional de pesquisa entre 
Laboratório Corpus (Laboratório de Fontes de 
Estudos da Linguagem) da UFSM (Universidade 
Federal de Santa Maria); Laboratório de Estudos 
Urbanos (LABEURB) da UNICAMP; LAS 
(Laboratório de Arquivo do Sujeito) da UFF 
(Universidade Federal Fluminense); EL@dis 
(Laboratório Discursivo: sujeito, rede eletrônica e 
sentidos em movimentos) da USP de Ribeirão 
Preto, bem como, um conjunto de instituições – 
UNOCHAPECÓ (SC), UNICENTRO(PR), URI (RS-
Santiago e Santo Ângelo), UERGS (Bagé), UNIFRA 
(RS), FAMES (RS), UNISC(RS) e PUC (Uruguaiana), 
UFFS (Chapecó), UNIPAMPA (Bagé) – vinculadas 
aos projetos de pesquisa: História das Ideias 
Linguísticas e Literárias no Sul (UFSM/CNPq); 
História das Ideias Linguísticas: Conhecimento e 
Políticas de Línguas e Discurso, Ciência e 
Tecnologia (CNPq/FAPESP - LABEURB/UNICAMP). 

Mesa de higienização tamanho 
especial para um operador 

Laboratório 
Corpus/ Sala 

1104 CAL 

 

 
 
 


