
 
 

 
 

 

Portaria UNIVALE: 059/2019 
 

Dispõe sobre as normas de utilização da 

Impressora 3D na Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale. 

 

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, Profª. Lissandra Lopes Coelho 

Rocha, no uso legal de suas atribuições estatutárias e regimentais, em atendimento 

às necessidades acadêmicas e administrativas, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Estabelecer as normas de utilização da Impressora 3D na Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale com o objetivo de zelar pelos ambientes, processos e 

estruturas adequados para as práticas acadêmicas. 

 

CAPÍTULO I 

 DA APRESENTAÇÃO 

 

Art. 2º A Impressora 3D é um recurso para a promoção de atividades que 

proporcionem ao estudante a capacidade de aplicação de conteúdos de 

maneira autônoma e participativa. 

 

Art. 3° A impressora está instalada no bloco C6 - Estúdio de Fotografia. 

 

CAPÍTULO II   

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

 

Art. 4º A impressora somente será utilizada após a aprovação do projeto de 

impressão pelos responsáveis técnicos designados. 

Parágrafo único A impressora somente será utilizada sob a supervisão dos 

responsáveis técnicos designados pela Reitoria. 

 

Art. 5º O projeto para impressão 3D deve ser salvo no formato STL. 

 

Art. 6° As impressões devem ser agendadas pelo e-mail impressora3d@univale.br, 

criando assim uma fila de impressão.  

Parágrafo único O prazo para retorno à solicitação de agendamento da impressão 

será de 03 (três) dias úteis. 

 

Art. 7º Os trabalhos serão impressos mediante a solicitação do professor responsável 

pela disciplina, pelo grupo ou pelo aluno (com autorização do professor 

responsável), desta maneira, evitando a impressão de materiais que não sejam em 

prol dos cursos da Univale. 



 
 

 
 

Parágrafo único Caso algum professor queira fazer uma impressão em benefício 

pessoal/profissional que não seja com fins acadêmicos institucionais, poderá fazê-lo, 

se trouxer um filamento próprio e tivermos agenda disponível de impressão. Dessa 

maneira, ampliam-se os estudos nas mais diversas formas de impressão pelos 

profissionais responsáveis. 

 

Art. 7º Os filamentos para impressão deverão ser fornecidos pelos alunos 

responsáveis pelos projetos. 

Parágrafo único - Para a impressão 3D é utilizado o filamento PLA com espessura de 

1,7 mm. A cor do filamento fica a critério do responsável pelo projeto. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º Os casos omissos nesta Portaria deverão ser tratados pelo Coordenador de 

Curso junto à Reitoria ouvidos os Setores e Departamentos envolvidos, à luz da 

legislação vigente. 
 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

  

 

Governador Valadares, 11 de setembro de 2019. 

 

 

*Profa. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Portaria assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 


