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TÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

Art. 1º – O Laboratório de Música e Tecnologia, doravante referido por sua sigla LaMuT, é um 
projeto do Departamento de Composição da Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, que teve início em 1992, foi definitivamente instalado em 1995, com apoio do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, e que é, pelo presente 
regulamento, atualizado pelo departamento que o fundou. 

Art. 2º – O LaMuT é um recurso dedicado às tecnologias musicais, destinado às atividades 
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas aos setores do Departamento de 
Composição, sempre que estas mantiverem vínculo temático com o desenvolvimento de tecno-
logia musical ou aplicação de recursos tecnológicos à produção musical. 
Parágrafo único – São objetivos do LaMuT: 
I – Apoiar as atividades vinculadas às disciplinas obrigatórias e optativas dos currículos de gra-
duação, vinculadas ao Departamento de Composição e relacionadas com os projetos de pesqui-
sa de seus docentes; 
II – Dar suporte às atividades de pesquisa relacionadas às linhas de pesquisa da área de Com-
posição dos cursos de pós-graduação da Escola de Música; 
III – Possibilitar a execução de projetos do Departamento de Composição, incluindo ou não 
colaborações de outras instâncias acadêmicas, que visem ao desenvolvimento de futuras disci-
plinas e habilitações; 
IV – Propiciar as condições necessárias para a consecução de atividades de extensão promovi-
das pelo Departamento de Composição, com ou sem participação de outras instâncias acadêmi-
cas, quando relacionadas à temática da tecnologia musical; 
V – Promover e/ou auxiliar atividades artísticas vinculadas a disciplinas e projetos do Departa-
mento de Composição e aos projetos artísticos prioritários da Escola de Música, quando de-
mandarem o uso específico dos recursos do Laboratório, e desde que não haja conflitos com as 
demais atividades previstas. 
 

TÍTULO II 
DA ESTRUTURA 

CAPÍTULO 1 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 3º – O LaMuT é coordenado por dois docentes do Departamento de Composição da Escola 
de Música da UFRJ, que cumprem as funções de Coordenador Administrativo e Coordenador de 
Projetos, eleitos de forma independente pelo Corpo Deliberativo do Departamento. 
§ 1º Os coordenadores acumulam, automaticamente, as funções de suplentes, um do outro, e 
são eleitos para um mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se uma recondução. 
§ 2º Sempre que um coordenador manifestar algum impedimento para prosseguir na função, o 
Departamento deve proceder, imediatamente, à nova eleição para a respectiva função, o que 
implica poderem, os coordenadores, ser eleitos em momentos distintos. 
§ 3º O chefe do Departamento de Composição e seu suplente não poderão ser eleitos para a 
coordenação do LaMuT. 

Art. 4º – Compete ao Coordenador Administrativo do LaMuT: 
I – Manter o espaço físico do Laboratório em boas condições de uso; 
II – Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos, recorrendo ao Departamento e às ins-
tâncias específicas da Universidade, quando da necessidade de reparos e manutenção; 



III – Organizar a agenda do Laboratório, de acordo com a demanda de atividades; 
IV – Apresentar relato sucinto das atividades do Laboratório, nas reuniões do Departamento de 
Composição, considerando, especialmente, aquelas não previstas ordinariamente e autorizadas 
pelo Coordenador ad referendum. 

Art. 5º – Compete ao Coordenador de Projetos do LaMuT: 
I – Auxiliar o Departamento de Composição com pareceres acerca do potencial de suporte do 
Laboratório a futuras pesquisas contempladas por editais e fomentos em geral; 
II – Auxiliar o Departamento de Composição e seus docentes na captação de recursos (junto às 
agências de fomento e instâncias da Universidade) para projetos (de pesquisa, de desenvolvi-
mento e de extensão) relacionados às temáticas do Laboratório; 
III – Manter o sítio eletrônico do LaMuT atualizado. 
 

CAPÍTULO 2 
DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL 

Art. 6º – O LaMuT conta, para a execução de suas atividades, com recursos físico-estruturais 
da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Parágrafo único – O LaMuT é instalado em sala da Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, especialmente reservada e acondicionada para as suas funções, possuindo: 
I – área mínima de 15m2; 
II – iluminação, instalação elétrica e climatização adequadas; 
III – bancada longitudinal de trabalho, com extensão suficiente para dispor seus principais e-
quipamentos e possibilitar seu uso; 
IV – armários para a guarda e organização de equipamentos e acessórios. 

Art. 7º – O LaMuT conta com um técnico lotado na Escola de Música, a quem compete: 
I – Assistir a docentes e discentes no uso dos equipamentos do Laboratório; 
II – Verificar periodicamente a guarda do equipamento do Laboratório e seu perfeito funciona-
mento; 
III – Intermediar o contato dos coordenadores com os serviços de assistência técnica (internos 
e externos à Universidade), visando ao bom funcionamento dos equipamentos e do espaço 
físico do laboratório; 
IV – Auxiliar o transporte de equipamentos, quando necessário, para a realização das atividades 
previstas no presente regulamento. 

Art. 8º – Os recursos materiais adquiridos por meio de projetos de docentes junto às agências 
de fomento, universidades e patrocínios, em geral, envolvendo o uso do Laboratório, são devi-
damente patrimoniados pelo setor responsável da Escola de Música, e passam a constar da lista 
de equipamentos do Laboratório. 
Parágrafo único – Na data de aprovação do presente regulamento, constam da lista geral de 
equipamentos e acessórios do LaMuT, resultantes de projetos implementados em gestões ante-
riores, os bens relacionados em documento anexo. 
 

TÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 9º – O LaMuT é utilizado para atividades curriculares previstas pelo Departamento de 
Composição (relacionadas a disciplinas de graduação e pós-graduação), para desenvolvimento 
de pesquisas coordenadas por docentes do Departamento, no âmbito das tecnologias musicais, 
e para a consecução de atividades de extensão coordenadas pelo Departamento, todas previa-
mente autorizadas pelo Corpo Deliberativo do Departamento e agendadas pela Coordenação 
Administrativa do Laboratório. 
§ 1º O controle de acesso aos recursos do LaMuT é realizado por meio da elaboração de mapa 
mensal de utilização, de responsabilidade do Coordenador Administrativo, mediante: planeja-
mento acadêmico de disciplinas e turmas (previsão de turmas do Departamento; aprovação de 
projetos de pesquisa (que envolvam o uso específico das instalações e equipamentos do Labo-
ratório); e requisições de docentes para atividades acadêmicas relacionadas a disciplinas e pro-
jetos. 
§ 2º Os usuários devem retirar a chave de acesso ao Laboratório (e, se for o caso, as chaves 
dos armários de equipamentos) com o funcionário da Escola de Música (ou terceirizado) res-
ponsável pela guarda das chaves de acesso às salas, que deve manter o mapa de utilização 
devidamente preenchido com as assinaturas dos usuários e informações do período de utiliza-
ção. 



§ 3º Os discentes que eventualmente utilizarem o Laboratório sem a presença do docente co-
ordenador de sua atividade, devem ser previamente inscritos por seu coordenador, e apresen-
tar, para conferência, ao retirar a chave de acesso, carteira de estudante ou documento de 
identidade com foto. 
§ 4º Os usuários do LaMuT devem zelar pelo bom funcionamento de seus equipamentos e 
comunicar à Coordenação Administrativa, imediatamente, por meio de formulário eletrônico 
apropriado, qualquer irregularidade ou mau funcionamento daqueles recursos. 
§ 5º O horário de funcionamento do LaMuT está limitado ao horário de funcionamento da Es-
cola de Música, e qualquer exceção a esta rotina, seja em período letivo ou de recesso acadê-
mico, deve ser comunicada pela Coordenação Administrativa à direção da Unidade ou ao setor 
administrativo por esta designado. 
§ 6º O Corpo Deliberativo do Departamento de Composição pode aprovar o fechamento do 
LaMuT por período determinado, para manutenção, sempre que sua coordenação julgar neces-
sário. 

Art. 10 – É expressamente vedado o acesso ao LaMuT a pessoas sem vínculo com as ativida-
des curriculares e/ou atividades de pesquisa e extensão a ele relacionadas, e que não estejam 
devidamente autorizadas no mapa de utilização. 

Art. 11 – Não é permitida a retirada de quaisquer equipamentos do LaMuT, para qualquer fim 
que seja, sem a expressa autorização do Coordenador Administrativo ou seu suplente. 

Art. 12 – O LaMuT é representado na internet por um sítio eletrônico vinculado ao Departa-
mento de Composição e ao portal da Escola de Música da UFRJ, de acordo com a política de 
comunicação estabelecida pela direção da Unidade. 
§ 1º O sítio eletrônico do LaMuT deve divulgar as atividades nele desenvolvidas, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Composição, considerando a legislação 
de acesso à informação pública. 
§ 2º O sítio eletrônico do LaMuT deve conter formulário eletrônico para possibilitar a comunica-
ção dos usuários com o Coordenador Administrativo. 
§ 3º Os docentes que necessitarem usar o LaMuT, eventualmente, para desenvolver ou coor-
denar atividades ainda não aprovadas pelo Departamento, devem preencher o formulário conti-
do no sítio eletrônico do Laboratório, no mês anterior, justificando seu uso, informando as es-
pecificidades do equipamento a ser utilizado e a(s) data(s) e horários pretendidos, para que a 
coordenação do Laboratório possa verificar a disponibilidade e programar a atividade no mapa 
de utilização. 
 

TÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 13 – Cabe ao Corpo Deliberativo do Departamento de Composição da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro estabelecer as normas e procedimentos para o uso do 
Laboratório de Música e Tecnologia (LaMuT), a partir do disposto no presente regulamento. 

Art. 14 – Cabe ao Corpo Deliberativo do Departamento de Composição da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento. 
  


