
 
 

 

Regras para utilização dos espaços e equipamentos 

 

Destacam-se as seguintes regras de boa conduta, que deverão ser cumpridas 

por todos os envolvidos: 

Será cobrado o respeito aos horários das atividades nos laboratórios, sendo 

tolerado atraso de até 10 minutos da hora marcada para o início da atividade. 

Após esse período não será permitida a entrada naquela atividade específica, 

devendo aguardar a próxima, implicando legalmente em falta, parcial ou total. 

 

A entrada para as atividades letivas ou de formação deve ser feita de forma 

ordenada, sempre acompanhados pelo docente ou responsável técnico pela 

atividade, ficando vetada a manipulação de qualquer material e equipamento 

sem supervisão ou autorização expressa de professores e técnicos 

responsáveis. Dessa forma, o acompanhamento da presença e da conduta dos 

acadêmicos nas dependências dos laboratórios é de responsabilidade dos 

docentes ou técnicos. 

Devem ser obedecidas todas as instruções dos professores e equipe técnica, 

objetivando a manutenção da segurança dos próprios indivíduos em treinamento 

e a preservação da integridade dos materiais e equipamentos. 

É proibido o uso de celulares, notebooks, câmeras ou equipamentos eletrônicos 

individuais durante as atividades práticas nos laboratórios, exceto pelo professor 

responsável, com fins exclusivamente acadêmicos. 

É proibida a filmagem ou fotografia dos espaços e atividades sem o 

conhecimento e a prévia autorização. 

É proibida a entrada ou permanência de pessoas não envolvidas nas atividades 

do laboratório  

É obrigatório respeitar o direito de trabalho de todos, mantendo a ordem, 

disciplina e o mínimo ruído em todas as instalações e áreas contíguas: 

corredores, salas de aula e halls de acesso. 



 
 

 

É obrigatório o uso de jaleco ou uniforme apropriado em todas as atividades 

práticas 

do laboratório. Além disso, é obrigatório o uso de calças e sapatos fechados. 

Dessa forma, fica proibido o uso de shorts, bermudas, saias curtas, sandálias e 

sapatos abertos. 

É expressamente proibido o consumo de qualquer tipo de alimento, líquido ou 

sólido, assim como é proibido fumar nas dependências do laboratório. 

É dever do usuário e responsabilidade dos supervisores (professores ou 

monitores) zelar pela limpeza, organização, conservação e uso correto dos 

materiais e equipamentos. Ao final de cada atividade os usuários devem deixar 

as bancadas limpas e organizadas; 

O término das atividades diárias nos laboratórios deverá ser informado pelos 

responsáveis ou docentes envolvidos, à equipe técnica, de modo que os espaços 

sejam vistoriados e os equipamentos devidamente desligados pelos mesmos; 

As chaves dos laboratórios somente serão facultadas aos técnicos responsáveis. 

É expressamente proibido ceder a qualquer aluno as chaves;  

 

Os alunos não poderão permanecer nos laboratórios sozinhos, sem o 

acompanhamento do monitor, professor ou técnico responsável; 

 

Não é permitida a realização de práticas invasivas entre estudantes, como 

realização de testes sanguíneos e outros. Excepcionalmente, nos casos em que 

se justifique sua realização, é previsto o preenchimento de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), se o estudante concordar em 

participar; 

 

Qualquer descumprimento às normas dos laboratórios torna o usuário sujeito a 

punições definidas por sindicâncias conforme regimento da instituição. 

 


