
                                                           REGIMENTO
LABORATÓRIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO - LAHURB

Departamento de Arquitetura e Urbanismo - TC/UFPR

Art. 1o. - O Laboratório de Habitação e Urbanismo, doravante denominado LAHURB 
para fins deste documento, constitui órgão auxiliar do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo vinculado ao  Setor  de Tecnologia da UFPR, baseado  em instalações  nas 
dependências do Centro Politécnico.

TÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art.  2o. -  O  LAHURB tem por  finalidade dar  suporte  à  pesquisa,  ao  ensino  e  ao 
desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de serviços à comunidade, 
conforme  os  grupos  de  pesquisa  vinculados  ao  Departamento  de  Arquitetura  e 
Urbanismo e outros que vierem a ser criados dentro de temáticas referentes à história e 
teoria da cidade e do urbanismo, habitação de interesse social, planos e projetos urbanos, 
paisagem urbana, produção da moradia.

Art. 3o. - As atividades de ensino, pesquisa e extensão serão desenvolvidas de acordo 
com as diretrizes e normas da UFPR, buscando:

I. Formar um referencial teórico,  acadêmico e interdisciplinar em relação às 
áreas de estudo afins, para o público interno e externo; 

II. Estimular a capacitação e aprimoramento de recursos humanos nos níveis de 
graduação e pós-graduação;

III. Propor e realizar cursos de extensão e pós-graduação "lato" e "stricto sensu" 
nas áreas de conhecimento especificadas no Art 2o, de forma interdisciplinar;

IV. Prestar  serviços e dar  orientação  técnica a entidades públicas,  privadas e 
comunitárias na forma de consultoria ou similar;

V. Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão de caráter experimental;
VI. Organizar eventos como seminários, conferências, simpósios e congressos ou 

similares em suas áreas de conhecimento, especificadas no Art 2o.;
VII.  Propor  e  executar  acordos  e  convênios  com  outros  laboratórios  e 

Departamentos  da  UFPR,  quando  de  interesse  acadêmico,  técnico  e 
científico; 

VIII. Propor e executar acordos e convênios com entidades públicas, privadas e 
comunitárias,  nacionais  e  internacionais,  de  comum  acordo  com  o 
Departamento  de  Arquitetura  e  Urbanismo  e  dentro  de  seu  campo  de 
conhecimento.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art.  4o. -  As  atividade  técnico-científicas  e  administrativas  do  LAHURB serão 
gerenciadas  por  uma  Coordenação,  uma  Vice-Coordenação,  uma  Secretaria 
Administrativa,  um  Técnico  em  Informática  e  um  Conselho  de  Representantes 
vinculados  ao  LAHURB,  através  de  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  em 
desenvolvimento.
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Art. 5o. - O Conselho de Representantes será integrado por:
I. Coordenador e Vice-Coordenador do LAHURB;
II. Coordenadores  de  Projetos  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  em 

desenvolvimento no  LAHURB, desde que docentes integrantes da carreira 
de magistério superior do quadro ativo do Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo e cujos projetos estejam devidamente registrados nas instâncias 
administrativas competentes;

III. Um estudante  do  Curso  de  Graduação  de  Arquitetura  e  Urbanismo da 
UFPR, que participe das atividades do LAHURB como pesquisador bolsista 
ou estagiário, indicado por seus pares;

IV. Um estudante  dos  Cursos  de  Pós-Graduação,  oferecidos  pelo  DAU,  nas 
áreas  de  atividades  do  LAHURB,  conforme  especificado  no  artigo  2º , 
indicado por seus pares.

Art. 6O. - Poderão participar das Reuniões do Conselho do  LAHURB, sem direito a 
voto:

I. Quaisquer pessoas que tenham por objetivo expor ou tomar conhecimento de 
assunto de interesse do LAHURB, de cada órgão suplementar vinculado ao 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que tiver lotação de Docente, a 
convite  de  um  membro  do  Conselho  de  Representante,  submetido  à 
Coordenação, com antecedência mínima de 24 horas;

II. Os Funcionários da Secretaria Executiva do LAHURB;
III. Os Técnicos e Pesquisadores alocados no LAHURB.

TÍTULO III
DA COORDENAÇÃO

Art. 7o. - A Coordenação e Vice - Coordenação do LAURB será exercida por docente 
do  quadro  ativo  do  DAU,  pelo  período  de  dois  anos,  sendo  possível a  recondução 
consecutiva por uma gestão.

Art. 8o. – Os Cargos de Coordenação e Vice-Coordenação não serão remunerados.

Art. 9o. - São atribuições do Coordenador:
I. Zelar pelo cumprimento deste Regimento;
II. Gerenciar e dirigir os serviços administrativos da Secretaria, juntamente com 

o Vice-Coordenador;
III. Propor  uma política  científica  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do LAHURB;
IV. Coordenar as atividades dos Projetos  de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

andamento;
V. Representar o LAHURB perante demais órgãos da Universidade, e também 

externamente, quando formalmente indicado pelo Departamento;
VI. Convocar  e  presidir  as  reuniões  do  Conselho  de  Representantes  do 

LAHURB e,  eventualmente,  reuniões  de  Equipes  de  Ensino,  Pesquisa e 
Extensão, quando solicitado;

VII. Apresentar  anualmente  ao  Conselho  de  Representantes  um Relatório  de 
Atividades e Plano Anual de Atividades do ano subsequente, bem como dos 
Acordos, Contratos e Convênios estabelecidos;
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VIII. Apresentar  anualmente  ao  Departamento  de  Arquitetura  e  Urbanismo 
Relatório de Atividades e Plano Anual de Atividades do ano subsequente, 
bem como dos Acordos, Contratos e Convênios;

IX. Encaminhar e discutir as propostas técnico-científicas e administrativas do 
LAHURB;

X. Elaborar e encaminhar projetos de captação de recursos;
XI. Supervisionar as atividades dos Bolsistas e Estagiários;

XII. Apresentar  ao  Departamento  de  Arquitetura  e  Urbanismo,  anualmente,  a 
prestação de contas de seus recursos próprios, para aprovação pela Plenária.

Art. 10o. - São atribuições do Vice - Coordenador:
I. Substituir o Coordenador em seus impedimentos;
II. Propor  uma política  científica  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do LAHURB;
III. Coordenar  e  dirigir  os  serviços  administrativos  da  Secretaria,  juntamente 

com o Coordenador;
IV. Supervisionar as atividades dos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

andamento;
V. Supervisionar as atividades dos Bolsistas e Estagiários;
VI. Elaborar e encaminhar projetos de captação de recursos.

Art. 11. - São atribuições dos Coordenadores de Projetos:
I. Participar com direito a voto das reuniões do LAHURB;
II. Apresentar sugestões e propostas para o desenvolvimento de atividades do 

LAHURB conforme discriminadas nos Art. 2o. e 3o. deste regimento;
III. Coordenar as atividades dos Bolsistas e Estagiários de seu Projeto;
IV. Elaborar e Encaminhar projetos de captação de recursos à Coordenação do 

LAHURB.

Art. 12 - São atribuições do Conselho de Representantes:
I. Participar com direito a voto das reuniões do LAHURB;
II. Propor  uma política  científica  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do LAHURB encaminhando à Coordenação;
III. Apresentar sugestões e propostas para o desenvolvimento de atividades do 

LAHURB conforme discriminadas nos Art. 2o. e 3o. deste regimento;
IV. Aprovar o Relatório Anual elaborado pela Coordenação, para apresentação 

ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
Parágrafo único: Perderá o direito de participação no Conselho de Representantes o 
membro  titular  ou  no  exercício  da  titularidade  que  faltar  injustificadamente  a  três 
reuniões consecutivas ou a seis alternadas.

                                                                
TÍTULO IV

DOS RECURSOS

Art.  13 -  Os recursos para o  funcionamento do  LAHURB serão  obtidos através de 
Auxílios para Projetos de Pesquisa ou de Extensão Acadêmica, Cursos de Extensão e de 
Especialização, Participação em Editais de Pesquisa e Prestação de Serviços, conforme 
especificado no Art º 3 deste Regimento.
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Art. 14- Do valor da receita bruta das atividades de prestação de serviços desenvolvidas 
no  LAHURB, excetuando-se  aquelas  estritamente  vinculadas  à  pesquisa,  tais  como 
auxílios de instituições de pesquisa, bolsas para estudantes ou pesquisadores, 10% (dez 
por cento) deverá ser destinado para  a manutenção e atualização da infraestrutura do 
próprio  LAHURB,  atendendo-se,  concomitantemente,  às  exigências  da  Resolução 
36/04, do COUN. 

TÍTULO V
 DO REGIMENTO

Art. 15 - O regimento do  LAHURB poderá ser alterado por decisão do Conselho de 
Representantes,  com a  aprovação  de  pelo  menos  2/3  de  seus  membros,  ouvido  o 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo e submetido ao Conselho Setorial.

Parágrafo único: As propostas de alteração do regimento poderão ser encaminhadas 
por qualquer membro do Conselho de Representantes, sempre que referendadas por pelo 
menos dois outros membros da Plenária.

Art. 16 - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Representantes.

Art. 17 - O regimento do LAHURB entrará em vigor na data de sua aprovação pelos 
órgãos competentes,  cumpridas as formalidades legais e revogadas as disposições em 
contrário.
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