
 
 

 

Deveres da equipe técnica, docentes e alunos 

 

Deveres dos técnicos 

 

 Verificar-se os alunos utilizam calça e camisa cirúrgica e EPI’S 

necessários. 

 Preparar devidamente todo o material utilizado nas aulas práticas. 

 Comunicar a coordenação toda e qualquer anormalidade detectada. 

 Registrar todo material danificado e providenciar a manutenção dos 

mesmos. 

 Controlar o ponto dos alunos, monitores e suas atividades. 

 Controlar o patrimônio e material didático do laboratório. 

 Montar e ajudar a fiscalizar as provas praticas juntamente com os 

professores. 

 Atender os alunos durante as aulas práticas. 

 Disponibilizar material didático, instrumental e fios cirúrgicos conforme as 

aulas e provas práticas. 

 Após o termino das aulas práticas e monitorias reestabelecer a limpeza 

dos materiais, higienização de instrumentais, coleta de perfuro-cortantes 

e manter a organização do laboratório, recolher vestuários e campos 

usados em sacos de hamper, até a coleta da lavanderia em dias e 

horários programados. 

 Colocar todos os instrumentais em caixas de metal e todo restante de 

material em caixas organizadoras nos seus devidos lugares. 

 

Deveres do professor 

 

 Fomentar o respeito às normas do laboratório.  

 Entregar, em tempo hábil, todos os impressos completamente 

preenchidos necessários para o agendamento de aulas ou monitorias; 

 Participar dos treinamentos oferecidos para capacitação da equipe 

docente do laboratório; 



 
 

 

 Seguir o programa de aulas entregue; 

 Promover, por parte dos seus alunos, a limpeza e arrumação dos 

materiais e ou soluções utilizadas no decorrer de sua aula, conferir 

cuidadosamente o estado de conservação do material e funcionamento 

deste.; 

 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; 

 Comunicar ao técnico qualquer defeito em equipamento e comunicar 

incidente ocorrido durante as aulas. 

 

Deveres dos alunos 

 

 Comportar-se de maneira respeitosa dentro do laboratório; 

 Cumprir pontualidade nos horários de aula e monitorias, pré-

estabelecidos, a fim de se evitar tumulto e transtornos; 

 Seguir expressamente as normas de segurança e de uso do laboratório, 

que se encontram afixadas no mesmo e fazem parte integrante dos 

programas Curriculares.   

 

 

 

 


