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Política de Gerenciamento do  
Uso Compartilhado de Equipamentos 

 
 
Proponente: 

IDEIA-Centro de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Propesq 

 

Objetivo principal: 

Implementar uma política de gerenciamento do uso compartilhado de equipamentos de 
pequeno, médio e grande porte na PUCRS, integrantes da plataforma do Sistema Ideia.  

 

Justificativa:  

A presente política se justifica pelas seguintes razões: 

a) Mapeamento dos equipamentos da Universidade, evitando aquisição redundante e 
buscando a maximização do uso dos recursos, reduzindo custos com manutenção e recursos 
humanos para operação dos mesmos. 

b) Acesso rápido e facilitado aos equipamentos para toda a comunidade universitária e 
sociedade civil, permitindo a prestação de serviços externos a empresas e outras 
Universidades. 

c) Enquadramento da PUCRS nas políticas das agências de fomento que exigem a comprovação 
do uso compartilhado de equipamentos, com sistemas de fácil acesso e comitê de usuários 
como órgão consultivo para as políticas e atividades de compartilhamento. 

d) Emissão de relatórios para as diferentes unidades da Universidade, com base em distintos 
indicadores, destacando-se relatórios de compartilhamento para participação em editais, 
relatórios por centro de custo e relatórios de fluxos econômico e financeiro.   

 

Definição de equipamento de pequeno, médio e grande porte e prioridade de compartilhamento:  

São considerados equipamentos de médio e grande porte os equipamentos que tenham preço 
de mercado atualizado igual ou superior a 10 mil dólares americanos, sendo que para esses 
equipamentos é fortemente recomendado seu compartilhamento. (Fonte: órgãos de fomento 
nacionais) 

Equipamentos com valores atualizados inferiores a 10 mil dólares americanos são considerados 
de pequeno porte, devendo o responsável por cada unidade da Universidade considerar a 
pertinência de seu compartilhamento, de acordo com as necessidades da comunidade acadêmica 
e público externo.  

Com vistas à inclusão de qualquer equipamento no Sistema de Compartilhamento do IDEIA, 
deverão ser avaliados requisitos que justifiquem e recomendem sua utilização interdisciplinar 
entre as diversas áreas do conhecimento. 
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Atividades que serão desenvolvidas pelo IDEIA no compartilhamento de equipamentos 

O IDEIA desempenhará as seguintes atividades relacionadas ao uso compartilhado de 
equipamentos:  

a) Registro dos equipamentos compartilhados e divulgação da disponibilidade destes para o 
público interno e externo através do site Ideia/PUCRS (www.pucrs.br)  

b) Interface entre os usuários dos equipamentos compartilhados e as unidades onde estes 
equipamentos estão localizados, no intuito de localizar os equipamentos necessários e 
permitir o agendamento de horário pelos usuários. 

c) Emissão de relatórios para as diferentes unidades da Universidade, indicando os 
equipamentos que estão disponibilizados em uso compartilhado e sua taxa de 
compartilhamento (porcentagem do número de horas de uso em compartilhamento em 
relação ao número de horas de uso total do equipamento). 

Define-se “porcentagem de tempo compartilhado” o período de tempo no qual o 
equipamento estiver efetivamente agendado para uso compartilhado por demandante 
que não a cedente do equipamento, frente ao tempo total disponível em agenda. 

d) Participação do IDEIA nos custos de manutenção dos equipamentos compartilhados, de 
acordo com a porcentagem de tempo compartilhado, na seguinte proporção. 

 
Tabela 1 - % de custos de manutenção de equipamentos compartilhados 

% de tempo de uso compartilhado % de participação do IDEIA nos custos de manutenção 

0 até 20% 30% 

>20 até 40% 40% 

>40 até 60 % 50% 

>60 até 80% 60% 

>80 ate 100% 70% 

 
O IDEIA é solidário na participação dos custos de manutenção em manutenções 
financiadas pela PUCRS. Os custos relacionados à insumos e recursos humanos relativos 
ao equipamento estarão inclusos na precificação dos serviços a serem prestados, 
gerando custos econômicos, quando do compartilhamento interno – entre unidades da 
Universidade, ou custos financeiros, quando do compartilhamento externo – com 
demandantes de fora da Universidade, 

 
e) Disponibilização de uma interface ao Sistema interno do IDEIA, desenvolvida para o registro 

das horas de uso dos equipamentos. Esse registro permitirá o preciso acompanhamento do 
tempo total de uso do equipamento. 

f) Criação e apoio de Comitê de Usuários, de caráter consultivo, com atuação na definição de 
estratégias e políticas de compartilhamento de equipamentos. 

g) Estabelecimento de processo de precificação de uso dos equipamentos e recursos humanos 
para usuários internos e externos. 

h) Estabelecimento de processo de cobrança da prestação de serviços realizada com 
equipamentos compartilhados, contemplando custos de equipamentos e custos com 
recursos humanos nestas atividades, sendo o IDEIA responsável por informar à PROAF 
(Agência de Projetos) com vistas a sua gestão. 

i) Promoção de sinergia entre a PUCRS e empresas, para o uso de serviços e equipamentos 
compartilhados. 

http://www.pucrs.br/
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j) Atualização e aprimoramento permanente das políticas de uso compartilhado de 
equipamentos de acordo com as necessidades da Universidade, do Governo e da Sociedade.  

 

Atividades que serão desenvolvidas pelas Unidades no compartilhamento de equipamentos 

As diferentes Unidades da PUCRS desempenharão as seguintes atividades relacionadas ao uso 
compartilhado de equipamentos: 

a) Promoção da cultura do uso compartilhado de equipamentos junto à comunidade 
acadêmica. 

b) Informar ao IDEIA, em fluxo contínuo, os equipamentos com potencial de serem incluídos no 
sistema de uso compartilhado, com vistas a sua avaliação e inclusão. 

c) Promover e facilitar o acesso aos equipamentos de uso compartilhado, de acordo com a 
disponibilidade de cada unidade. 

d) Fornecer os recursos humanos necessários para a correta utilização do equipamento em 
compartilhamento. 

e) Acordar por registar as horas de uso dos equipamentos compartilhados, através da utilização 
de interface a ser disponibilizada pelo IDEIA, como forma de adotar a Tabela 1 para definição 
do porcentual de custo de compartilhamento.  

f) Comunicar ao IDEIA falhas nos sistemas informatizados utilizados para o registro do uso dos 
equipamentos, assim como sugerir melhorias nestes sistemas. 

 

Atividades que serão desenvolvidas pelos usuários dos equipamentos compartilhados 

Os usuários internos da PUCRS, que solicitarem o compartilhamento de equipamentos serão 
responsáveis por: 

a) Uso dos equipamentos dentro das normas e horários acordados junto ao IDEIA e a Unidade 
de origem do equipamento. 

b) Zelar pela segurança dos indivíduos e do equipamento durante o uso, adotando práticas e 
orientações da Universidade. 

c) Quando necessário, prover os insumos necessários para o uso do equipamento.  

 
Os usuários externos que solicitarem o uso de equipamentos compartilhados receberão 
orientações especificas e o acompanhamento do IDEIA e da Universidade para cada situação. 

    
     
  

Porto Alegre, 24 de novembro de 2020 
 
 
 

 
Eduardo Giugliani 

Diretor IDEIA 
Léder Xavier 

Coordenador Científico-IDEIA 

 


