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ORIENTAÇÕES PARA USO DOS LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO POR TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DOCENTES E DISCENTES. 

 

1) Toda atividade de ensino, pesquisa e extensão somente 

ocorrerá nos laboratórios com agendamento através de 

formulário de uso dos laboratórios entregue com no mínimo 48 

horas úteis de antecedência; 

 

2) As atividades de ensino terão prioridade no uso dos 

laboratórios em relação à pesquisa e a extensão, sendo 

vedado o uso concomitante dos mesmos quando estiverem 

ocorrendo atividades de ensino; 

 

3) O não preenchimento do formulário desobriga o corpo técnico 

da montagem das aulas experimentais, bem como do 

acompanhamento dos projetos de pesquisa e extensão; 

 

4) Não faz parte das atribuições do corpo técnico ministrar aulas 

experimentais, ficando assim vedada esta prática; 

 

5) O corpo técnico não poderá orientar discentes em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão, exceto quando o técnico for parte 

integrante do projeto; 

 

6) Não será admitida a realização de atividades experimentais 

por discentes sem acompanhamento do orientador ou técnico 

integrante do projeto, exceto quando o discente for autorizado 

pelo orientador via termo de responsabilidade de uso dos 

laboratórios, respeitando neste caso o agendamento prévio que 
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deve ser de no prazo de 72 horas e não excedendo horários de 

funcionamento permitido; 

 

7) O corpo técnico tem total liberdade para orientar o discente 

durante o uso dos laboratórios acerca de procedimentos de uso 

de equipamentos, normas de segurança, usos de EPIs, EPCs e 

conduta durante a permanência em laboratórios o que não 

exclui a responsabilidade do professor pela mesma orientação. 

 

8) O técnico de laboratório poderá acompanhar as aulas praticas 

quando solicitado pelo professor responsável pela aula, na 

função de auxiliar o(s) docente(s) (fornecer material, preparar 

material e equipamento), nunca fazendo papel de ensinar os 

alunos e sim orientar como pode ser feito o experimento ou 

atividade pratica. 

 

9) Todo discente deverá ter autorização para a utilização dos 

laboratórios do campus assinada pelo professor orientador; 

 

10) O professor responsável pelo discente deverá encaminhar a 

autorização para a Coordenação Acadêmica e após sua 

aprovação, uma cópia deverá ser encaminhada à Coordenação 

de Laboratórios, no caso do uso do laboratório sem a presença 

do técnico o discente precisa ter autorização para retirada de 

chave, junto à coordenação administrativa; 

 

11) É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI): jaleco, óculos e luvas; 

 

12) É obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados; 

 

13) É obrigatório estar com cabelos presos; 

 

14) É proibido comer, beber ou fumar no laboratório; 

 

15) Orienta-se que não faça uso de lentes de contato, 

principalmente nas aulas de soldagem; 
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16) É proibido dentro do ambiente de laboratório: correr, 

empurrar, subir em bancos ou bancadas ou qualquer 

comportamento que coloque em risco a integridade física dos 

usuários; 

 

17) Ao final das atividades o material utilizado deve ser 

devidamente limpo, deixando-o em condições de uso e disposto 

em local apropriado; 

 

18) Ao final das atividades diárias, o responsável pelo fechamento 

do laboratório deverá verificar o desligamento do(s) 

equipamento(s) utilizado(s), assim como o fechamento das 

portas e janelas; no caso de haver necessidade de manter 

equipamentos ligados, deve-se identificá-los com datas, horários 

que ficará ligado e constar o responsável pelo experimento. 

Deixe o ambiente limpo e organizado para que o próximo 

usuário possa utiliza-lo. 

 

19) Os usuários deverão respeitar as orientações para descarte 

de resíduos que serão estabelecidas pelo PGR da instituição. 

Ficará sob-responsabilidade do usuário solicitar a um técnico de 

laboratório a disponibilização de frascos e rótulos para resíduos. 

O resíduo que não estiver devidamente identificado, de acordo 

com as instruções, não será recolhido e ficará sob-

responsabilidade do usuário gerador. 

 

20) Para toda a atividade, dentro ou fora do expediente, uma ficha 

de utilização do laboratório deve antes ser preenchida para que 

possa ser autorizado ou não a realizar tal atividade. 

 

21) Antes de utilizar equipamentos que forneçam risco, peça 

autorização para o Professor e para técnico responsável pelo 

laboratório orientações sobre como utilizar o equipamento de 

forma segura. 


