
     
 

 

Requisição de Apoio Laboratorial (25 a 29 de maio de 2020) 

A possibilidade de requisição de apoio laboratorial no IDEGUI, para o período de 25 a 29 de maio de 2020, antecipa a 

hipótese de realização de trabalhos laboratoriais no âmbito de atividades letivas da EAUM, sem presença de alunos, 

conforme expresso na diretiva reitoral RT-45/2020 “Orientações e medidas a adotar nas unidades orgânicas, culturais, 

diferenciadas e de serviços da Universidade do Minho para o levantamento progressivo das medidas de contenção no 

âmbito da COVID-19.”. 

A requisição e respetivos trabalhos deverão obedecer aos seguintes procedimentos: 

- Os trabalhos deverão realizar-se no âmbito de atividades letivas de Unidades Curriculares (UC) da EAUM. 

- Os trabalhos deverão ser autorizados pelo docente coordenador da UC, conforme formulário de requisição. 

- O pedido de apoio laboratorial faz-se pelo envio de Formulário de Requisição, devidamente preenchido, para o 
endereço samuel@arquitetura.uminho.pt, com conhecimento (Cc) do docente coordenador da UC. 

- Em anexo à mensagem de envio de Formulário de Requisição é obrigatório anexar ficheiros de leitura em formato 
adequado ao equipamento laboratorial em causa, conforme indicado no formulário. 

- O pedido deverá ser submetido até dia 22 de maio para execução entre os dias 25 e 29 de maio. 

- Após validação da informação contida nos ficheiros de leitura, será comunicado o agendamento da execução dos 
trabalhos, bem como a data prevista para o término e entrega dos mesmos. 

- O fornecimento de consumíveis é da responsabilidade dos alunos, devendo ser entregues ao vigilante na portaria do 
IDEGUI, no dia útil anterior ao da marcação. 

- A recolha dos protótipos será feita no mesmo local, em hora a indicar pelo técnico do laboratório.  

- Neste período, entre dia 25 e 29 de maio de 2020, todos os trabalhos laboratoriais serão realizados pelo técnico do 
laboratório. 

- O técnico do laboratório e a coordenação do laboratório, reservam-se no direito de recusar a execução de trabalhos 
cujo tempo de produção não se adeque às condições existentes, e à necessidade de resposta a restantes 
agendamentos.  
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Formulário para requisição de apoio laboratorial entre 25 e 29 de maio de 2020 
 

Nome: Nº mecanográfico: 

  

 

Ano:  UC:  

 

Email:  Telemóvel:  

 

Planificação pretendida  Início:  Fim:  

 

Curso:  LDP  MDPS  LAV  MIARQ  Outro 
 

 

Equipamento (assinale com X) 

Espaço laboratorial Equipamento Formato do ficheiro  

Laboratório1 B2X300 3D PRINTER .STL  

Laboratório1 ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA N/A  

Laboratório1 SCANNER 3D N/A  

Laboratório2 LASER SK9060 .DXF  

Laboratório2 CNC TORCHMATE .STEP  

Workshop1 CORTE, FURAÇÃO E LIXAGEM N/A  

Workshop2 FORMECH 508FS N/A  

 

Descrição do projeto 

 

 

 

 

Material 

 

 

 

 

 

Aprovado por:  
(docente da UC) 

Aprovado por:  
(técnico responsável LabDP) 

* * 
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