
Normas internas de uso do  
Laboratório de Análise do discurso, Fonética e Fonologia – LADFFON 

 
CARO PESQUISADOR DO LADFFON 

 
O uso deste laboratório pressupõe a plena concordância com estas normas e o 
cumprimento delas. Segui-las demonstra o seu respeito com o bem público e com o outro. 
Havendo descumprimento de alguma norma, será advertido sobre a necessidade do 
respeito às normas coletivas para o usufruto do espaço do Laboratório. Se houver 
reincidência, a coordenação se reunirá com o Conselho Técnico-científico para deliberar 
sobre o assunto. 
 
I - Todo e qualquer usuário do LADFFON deverá: 
 

1. cuidar do Laboratório como patrimônio público, zelando pelo bom uso de sua 
infraestrutura; 

2. garantir relações interpessoais amistosas, respeitando a diversidade de opiniões e 
de perspectivas teóricas dos usuários; 

3. checar, caso seja o último a sair da sala, se aparelhos eletrônicos de uso coletivo 
(computadores, ar-condicionado) estão devidamente desligados; 

4. ao sair, desligar todas as luzes, fechar janelas e cortinas, trancar a porta e devolver 
a chave na secretaria da UAELL; 

5. zelar pela consolidação, no âmbito da UFG, do LADFFON como espaço de estudos 
e pesquisas dedicados à Análise do discurso, à Fonética e à Fonologia; 

6. informar a coordenação do LADFFON qualquer defeito ou mau funcionamento de 
equipamentos e/ou mobiliários. 
 

 II - Visando à conservação geral do LADFFON e ao cumprimento da legislação, fica 
proibido ao pesquisador: 
 

1. trocar quaisquer acessórios dos computadores (mouse, monitor, teclado), reparar ou 
remover equipamentos do LADFFON, sem prévia autorização da Coordenação do 
Laboratório ou da Chefia da UAELL; 

2. deixar sobre as mesas e bancadas, papéis de qualquer natureza (rascunhos, balas 
etc), devendo estes serem jogados no lixo; 

3. manter porta e janelas do Laboratório abertas enquanto o condicionador de ar estiver 
ligado; 

4. utilizar o Laboratório ou seus recursos para fins pessoais ou para ameaçar, 
prejudicar ou intimidar pessoas por meio do uso da tecnologia disponível;  

5. deixar as luzes, o aparelho condicionador de ar, o datashow e as estações de 
trabalho ligados após o uso; 

6. fazer uso de qualquer tipo de drogas lícitas e ilícitas, inclusive cigarro ou charuto; 
7. perturbar o sossego e as condições de pesquisa dos demais usuários; 
8. praticar ações de assédio, preconceito e intolerância; 
9. convidar ou permitir o acesso de pessoas não autorizadas pela Coordenação; 
10. ingerir alimentos de quaisquer naturezas nas dependências do laboratório; 
11. outras ações semelhantes que venham a colocar em risco o patrimônio, a estrutura 

e o funcionamento do Laboratório de Análise do discurso, Fonética e Fonologia; 
 

 
A Coordenação do LADFFON. 


