Deveres da equipe técnica, coordenação do SOI, docentes e alunos

Deveres dos técnicos


Ser pontual, assíduo no local de trabalho;



Ser responsável pela organização dos laboratórios nos períodos das
aulas práticas, monitorias, atividades de extensão e pesquisa;



Supervisionar e direcionar as atividades nos laboratórios, juntamente com
os professores;



Requisitar no almoxarifado com antecendência, os materiais pedagógicos
previstos para a realização das práticas;



Organizar e preparar o material para o desenvolvimento das atividades
práticas, selecionando os materiais pertinentes e fazendo o controle de
sua retirada e utilização;



Após o término das atividades, realizar a limpeza e guarda os materiais,
fazer higienização das bancadas e a organização do ambiente;



Fornecer orientações quanto à correta utilização dos materiais e recursos
dos laboratórios aos alunos, professores e outros profissionais envolvidos
nas aulas práticas;



Exigir o cumprimento das normas dos laboratórios de práticas,
repreendendo os que não a seguirem ou informando aos coordenadores
do SOI quando do descumprimento das mesmas;



Comunicar à coordenação toda e qualquer anormalidade detectada;



Controlar e acompanhar empréstimos de materiais para outros
laboratórios;



Manter controle do acervo de equipamentos;



Identificar materiais ou equipamentos danificados e solicitar sua
manutenção corretiva;



Solicitar semestralmente as manutenções preventivas dos equipamentos;



Checagem periódica da necessidade de materiais de consumo e
solicitação de reposição;



Descartar de maneira correta os produtos químicos;



Acompanhar as atividades de monitoria, passando, também, a lista de
presença

aos

alunos

(arquivar

para

qualquer

eventualidade

posteriormente);


Arquivar impressos de solicitação de empréstimo de materiais e
agendamento de atividades;



Estar disponível para os discentes e docentes durante todas as atividades
realizadas no Laboratório;



Zelar pela conservação e pelo uso adequado dos patrimônios do
Laboratório;



Auxiliar na organização e aplicação de atividades avaliativas.

Deveres dos coordenadores do SOI


Promover capacitação dos docentes para planejamento e execução de
aulas práticas, utilização dos equipamentos e ambientes do laboratório
multidisciplinar;



Promover reuniões e debates com o corpo docente com o objetivo de
aprimoramento de técnicas de aplicação e avaliação do SOI;



Fornecer apoio aos professores no planejamento das aulas, provendo
informações sobre uso correto dos equipamentos e ambientes do
laboratório, auxiliando na escolha do ambiente e equipamentos
adequados;



Avaliar a adequação da estrutura física, qualidade e quantidade dos
materiais disponíveis, considerando as atividades acadêmicas planejadas
para o ambiente;



Promover elo de ligação entre as atividades exercidas no laboratório e a
coordenação do curso de medicina;



Informar semestralmente docentes e discentes sobre as normas de
utilização do laboratório e cobrar que sejam cumpridas;



Repreender aluno ou professor que descumpra as normas do laboratório;



Informar a coordenação do curso sobre qualquer incidente ou
descumprimento de normas;



Elaboração do cronograma de aulas práticas para utilização dos espaços
dos Laboratórios Multidisciplinares juntamente à coordenação de ensino;



Autorização e agendamento de atividades de reposição de aulas,
monitorias,

projetos de

extensão

e

capacitação

no

laboratório

multidisciplinar;


Autorizar e encaminhar para o técnico responsável o agendamento de
atividades de reposição de aulas, monitorias, projetos de extensão e
pesquisa;



Planejar aquisições de materiais permanentes e semipermanentes
conforme necessidade;

Deveres do professor


Fomentar o respeito às normas dos Laboratórios Multidisciplinar;



Providenciar entrega antes do início do semestre, o cronograma de aulas
práticas ao técnico do Laboratório, para o devido planejamento;



Entregar, em tempo hábil, todos os impressos completamente
preenchidos necessários para o agendamento de aulas ou monitorias;



Participar dos treinamentos e capacitação da equipe docente do
laboratório;



Seguir o programa de aulas entregue;



Orientar alunos sobre a utilização correta dos equipamentos e materiais
pedagógicos do Laboratório, bem como as normas de biossegurança do
local



Orientar os seus alunos que ao término da aula, eles devem deixar as
bancadas limpas e organizadas;



Conferir cuidadosamente o estado de conservação e funcionamento dos
equipamentos e materiais utilizados em suas aulas;



Comunicar ao técnico qualquer defeito em equipamento ou incidente
ocorrido durante as aulas;



Comunicar ao técnico responsável quaisquer mudanças referentes às
aulas seja de data ou horário, com antecedência;



Comunicar com antecedência ao técnico responsável a necessidade de
material extra.

Deveres dos alunos


Comportar-se de maneira respeitosa e em silêncio dentro do laboratório;



Cumprir pontualidade nos horários de aula e monitorias, préestabelecidos, a fim de se evitar tumulto e transtornos;



Seguir expressamente as normas de segurança e de uso dos laboratórios,
que se encontram afixadas nos mesmos e fazem parte integrante dos
programas Curriculares;



Manter seus objetos pessoais nos escaninhos;



Comparecer no Laboratório Multidisciplinar usando o jaleco, calça
comprida, calçado fechado e cabelos longos presos;



Lavar as mãos antes e após os procedimentos;



Em caso de acidentes, quebra de vidraria ou de qualquer dano aos
equipamentos, comunicar imediatamente ao técnico responsável ou ao
professor, para que possam ser tomadas as providências cabíveis;



Cooperar com a organização e limpeza do Laboratório.

