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INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE-ES
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ANEXO UNICO

NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS DE
ALEGRE

As normas para a utilização dos Laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo - Campus de Alegre determinam os requisitos básicos para a 
proteção da vida e da propriedade nas suas dependências, onde são manuseados produtos 
químicos, biológicos e equipamentos. Essas normas se aplicam a todos os servidores 
técnico-administrativos, docentes e discentes, que utilizam os Laboratórios do Campus para 
realização de aulas práticas, bem como àqueles que tenham acesso e/ou permanência 
previamente autorizados para realização de projetos de pesquisa, extensão e trabalhos de 
conclusão de curso.

Capítulo I

Das Finalidades e Aplicações

Art. Io As presentes normas determinam os requisitos básicos para a proteção da vida e da 
propriedade nas dependências dos Laboratórios do Ifes Campus de Alegre, onde são 
manuseados produtos químicos, biológicos e equipamentos.

Art. 2o As normas para utilização dos Laboratório do Ifes Campus de Alegre serão 
aplicadas:
§ Io aos usuários dos Laboratórios do Ifes Campus de Alegre (docentes, servidores técnico- 
administrativos, discentes de cursos técnicos, de graduação, pós-graduação, monitores, 
estagiários, bolsistas de iniciação científica e pesquisadores) e também àqueles que tenham 
acesso e/ou permanência autorizada às dependências dos referidos Laboratórios.
§ 2o em todos os Laboratórios do Ifes Campus de Alegre, independentemente da sua 
natureza. Conforme o grupo a que pertença os laboratórios poderão ser aplicadas também 
normas adicionais, denominadas normas específicas.

Capítulo II

Do Acesso e Permanência

Art. 3o Tem por finalidade permitir o controle do acesso e permanência dos usuários dos 
Laboratórios, com especial ênfase aos trabalhos realizados fora do horário administrativo.
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§ Io São considerados usuários dos Laboratórios: docentes, servidores técnico- 
administrativos técnico-administrativos, discentes dos cursos técnicos, de graduação e pós- 
graduação, monitores, estagiários, alunos de iniciação científica e pesquisadores.

Art. 4o É permitido o acesso aos Laboratórios do Ifes Campus de Alegre de docentes e 
discentes durante a realização de aulas práticas ministradas nos cursos ofertados no 
Campus.

Art. 5o Durante o horário administrativo e fora de horários de aulas práticas, o acesso e 
permanência dos usuários para a realização de projetos de pesquisa deverá ser previamente 
autorizado, de maneira oficial e documentada, pelos responsáveis dos respectivos dos 
laboratórios.
§ Io O usuário de que se trata esse artigo deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Documento que comprove a anuência do professor responsável (Anexo I);
II -Termo de Responsabilidade para a Utilização do Laboratório (Anexo II).

Art. 6o Fora do horário administrativo é permitido o acesso e a permanência aos usuários, 
somente mediante prévia autorização do responsável pelo Laboratório e da Diretoria de 
Ensino, de maneira oficial e documentada, conforme Anexo III.
§ Io Após autorização, qualquer atividade fora do horário administrativo deverá ser 
agendada com o técnico do laboratório, quando houver.
§ 2o Os agendamentos serão realizados pelos responsáveis dos laboratórios que não tiverem 
o técnico para atendimento.
§ 3o O acesso e permanência dos funcionários técnicos e responsáveis pelos Laboratórios os 
quais estão lotados e/ou designados mediante Portaria da Direção-Geral serão permitidos 
em qualquer horário.

Art. 7o Pesquisadores e estudantes de outras instituições, para fazer uso das dependências e 
dos equipamentos dos laboratórios, deverão solicitar autorização, de maneira oficial e 
documentada, ao responsável pelo Laboratório e à Diretoria de Ensino.

Alt. 8o Os visitantes somente poderão ter acesso e permanência nas dependências dos 
Laboratórios com a autorização do professor responsável, e deverão ter a sua identificação 
e acesso registrados no livro de controle.
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Art. 9o O controle da utilização do Laboratório deverá ser registrado em livro apropriado, 
onde deverá constar o nome do usuário, a data, e o período de utilização.

Art. 10 É expressamente proibido o acesso e a permanência de pessoas não autorizadas nas 
dependências dos Laboratório do Ifes Campus de Alegre.

Capítulo III

Da Conduta

Art. 11 Tem por finalidade delinear a forma de conduta de todos os usuários, de forma a 
contribuir para minimizar os riscos das atividades efetuadas e eventuais danos ao 
patrimônio.

Art. 12 Os Laboratórios deverão ser utilizados, exclusivamente, para a execução das 
atividades inerentes ao seu funcionamento.

Art. 13 É proibido fumar nas dependências dos Laboratórios e Almoxarifados.

Art. 14 É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida nas dependências dos 
Laboratórios e Almoxarifados.

Art. 15 É expressamente proibido ao usuário quaisquer atitudes que possam colocar em 
risco a segurança dos usuários, como brincadeiras, manuseio dos equipamentos, objetos, 
reagentes, materiais biológicos e outros.

Art. 16 Toda atividade que envolver certo grau de pericuiosidade exigirá obrigatoriamente 
a utilização de EPIs adequados (luvas, óculos, máscaras, jalecos, sapatos etc.).

Parágrafo único. Recomenda-se não trabalhar sozinho nos Laboratórios nos casos em que 
as atividades a serem desenvolvidas apresentarem determinado grau de pericuiosidade.

Capítulo IV

Da Utilização

Art. 17 Tem por finalidade delinear procedimentos básicos de trabalho nos Laboratórios.

Art. 18 É obrigatória a manutenção de áreas de trabalho, passagens, saídas de emergência e 
dispositivos de segurança livres e desimpedidos.
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Art. 19 É obrigatório o conhecimento da localização e utilização dos itens de segurança do 
laboratório, tais como: extintores de incêndio, conjuntos de chuveiro de emergência/lava- 
olhos e das saídas de emergência dos Laboratórios.

Art. 20 É de responsabilidade do técnico lotado no laboratório a inspeção periódica 
(mensal) dos itens de segurança e a comunicação ao responsável pelos Laboratórios de 
eventuais irregularidades.

Art. 21 E obrigatório o uso de jaleco, calça comprida e sapatos fechados durante a 
permanência nos Laboratórios que envolvam certo grau de periculosidade.

Art. 22 Todos os materiais utilizados nos laboratórios deverão ser mantidos em perfeito 
estado de conservação.

Art. 23 É proibido deixar acumular recipientes, contendo ou não produtos ou descartes, em 
bancadas, pias e capelas dos Laboratórios.

Art. 24 E obrigatório o uso de avisos simples e objetivos para indicação de condições 
anormais ao funcionamento dos Laboratórios, tais como: obras no local, rejeitos esperando 
descarte, instalação de equipamentos, manutenção periódica ou preventiva, chapa de 
aquecimento quente, dentre outras.

Art. 25 É obrigatório ao usuário a comunicação de qualquer acidente ao responsável pelos 
Laboratórios, para que sejam tomadas as devidas providências.

Art. 26 É obrigatório ao usuário a comunicação ao responsável pelos Laboratórios de 
quaisquer situações anormais ao seu funcionamento, para que proceda a imediata avaliação 
dos riscos.

Art. 27 Os usuários não deverão deixar os Laboratórios sem antes se certificar de que os 
equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita ordem, limpando-os e 
guardando-os em seus devidos lugares, de forma organizada.

Art. 28 Da utilização dos Laboratórios de Química Aplicada e de Microscopia e 
Microbiologia:
§ Io E obrigatório a identificação, em etiqueta, dos frascos que contenham produtos 
manipulados, químicos ou biológicos, bem como a data do preparo, sua validade e o 
responsável pela manipulação.
§ 2o E expressamente proibida a manutenção de reagentes manipulados em recipientes 
utilizados para aferição de volumes por longos períodos e sem as devidas identificações.
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§ 3o É obrigatório o uso de avental longo e fechado sobre a roupa, de calçado fechado e de 
calça comprida durante as atividades realizadas nos Laboratórios.
§ 4o É obrigatório o manuseio de produtos biológicos, químicos tóxicos e corrosivos em 
capela com exaustão ligada, uso de óculos de segurança e de luvas.
§ 5o E recomendado o uso de máscara com filtro apropriado durante a utilização de 
produtos tóxicos e/ou voláteis. Nos casos de produtos de maior toxicidade, o laboratório 
deverá ser evacuado até a conclusão da atividade.
§ 6o E proibido o uso de mistura sulfocrômica nos Laboratórios.
§ 7o Utilizar as tomadas elétricas exclusivamente para os fins a que se destinam, verificando 
se a tensão disponibilizada é compatível com aquela requerida pelos aparelhos que serão 
conectados.
§ 8o E obrigatório o uso de pipetadores na aspiração de líquidos por pipetagem.
§ 9o E obrigatório o conhecimento do “Manual de Segurança e Regras Básicas em 
Laboratório',, e o preenchimento do Termo de Responsabilidade, conforme Anexo II.

Capítulo V

Da Estocagem de Produtos Químicos, Biológicos, Rejeitos e Materiais Diversos

Art. 29 Tem por finalidade delinear procedimentos básicos de estocagem de produtos 
químicos, biológicos, rejeitos e materiais nos Laboratórios.

Art. 30 Cada laboratório é responsável pelo estoque de produtos químicos, biológicos, 
rejeitos e materiais utilizados.
§ Io E obrigatório que os produtos estocados estejam divididos de acordo com as 
classificações de risco.
§ 2o E obrigatória a manutenção de inventário atualizado dos produtos estocados.
§ 3o E recomendado que a estocagem e manuseio de produtos químicos e biológicos 
ocorram somente após preparação e divulgação das Fichas de Emergência (MSDS/FISPQ).
§ 4o E obrigatório que os vidros quebrados, que não possam ser reaproveitados, bem como 
os frascos de reagentes descartados sejam colocados em recipientes adequados para 
posterior coleta específica de resíduos especiais.

Art. 3I O docente responsável pela disciplina ministrada ou projeto de pesquisa realizados 
no Laboratório é responsável pelo descarte e armazenamento dos resíduos gerados durante 
a sua atividade.
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Capítulo VI

Da Realização de Projetos de Pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso

Art. 32 Tem por finalidade estabelecer regras para a realização de Projetos de Pesquisa e 
Trabalhos de Conclusão de Curso do Ifes Campus de Alegre realizados nos Laboratórios.

Art. 33 Para a realização de projetos de pesquisa, intra e interinstitucionais, bem como o 
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de cursos que envolvam atividades nos 
Laboratórios, faz-se necessário seu cadastro junto à Coordenação de Pesquisa, Pós- 
Graduação e Extensão do Campus, através de sua inscrição no site ou acordo de parceria 
entre as Instituições.

Art. 34 Para a utilização dos Laboratórios para a realização de Projetos de Pesquisa e 
Trabalhos de Conclusão de Curso é obrigatório a solicitação prévia, de maneira oficial e 
documentada, ao responsável pelo Laboratório, conforme Anexo 1.
§ Io É de responsabilidade do usuário o zelo pelo material utilizado e o ressarcimento de 
qualquer dano ocorrido durante a realização do trabalho.
§ 2o Os reagentes utilizados durante a realização dos Projetos de Pesquisa e Trabalhos de 
Conclusão de Curso poderão ser fornecidos somente através de prévia solicitação e 
autorização do responsável pelo Laboratório.

Art. 35 A realização de Projetos de Pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso deverá ser 
previamente agendada com os técnicos laboratoristas ou com os responsáveis pelos 
Laboratórios.

Capítulo VII

Das Responsabilidades

Art. 36 Da Direção-Geral:
A Direção-Geral do Campus de Alegre é responsável por assegurar a infraestrutura mínima 
indispensável ao bom funcionamento dos Laboratórios, de forma a permitir a total 
segurança de seus usuários.

Art. 37 Dos Responsáveis pelos Laboratórios:
a) Estabelecer a ordem e a rotina de utilização dos Laboratórios;
b) Providenciar e atualizar o manual de segurança e as normas específicas dos 
Laboratórios;
c) Solicitar a manutenção dos equipamentos e instalações, quando necessário;
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d) Solicitar a aquisição de materiais de consumo e permanente dos Laboratórios;
e) Comunicar, de imediato, à Diretoria de Ensino as eventuais irregularidades ocorridas;
t) Supervisionar o cumprimento das normas estabelecidas para a utilização dos 
Laboratórios do Ifes Campus de Alegre;
g) Supervisionar e orientar os Técnicos do Laboratório lotados no setor;
h) Providenciar os devidos encaminhamentos quanto às solicitações e documentos.

Art. 38 Dos Técnicos dos Laboratórios:
a) Preparar e organizar as aulas experimentais solicitadas, o agendamento e o auxílio em 
atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas nos Laboratórios;
b) Providenciar a limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais dos 
Laboratórios;
c) Controlar o estoque dos materiais de consumo dos Laboratórios;
d) Controlar a utilização de equipamentos e dependências dos Laboratórios quanto ao uso 
para desenvolvimento de atividades relacionadas a projetos de pesquisa e/ou extensão, 
previamente autorizadas pelo responsável pelo Laboratório.
e) Responsabilizar-se por pequenos almoxarifados e/ou depósitos de materiais e reagentes 
que estejam alocados no setor;
0 Verificar, periodicamente, o estado dos equipamentos e instalações, providenciando a 
manutenção, quando necessário;
g) Gerenciar o laboratório conjuntamente com o responsável pelo mesmo, de acordo com as 
normas estabelecidas para a utilização dos Laboratórios do Ifes Campus de Alegre.

Art 39 Dos Usuários Docentes:
a) Realizar o agendamento das atividades práticas através do Sistema de Reserva dos 
Laboratórios;
a) Entregar ao Técnico de Laboratório com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas o planejamento das aulas a serem ministradas, contendo a relação dos equipamentos, 
materiais e reagentes a serem utilizados, bem como os procedimentos a serem adotados; 
c) Manter a organização e limpeza dos Laboratórios durante o período de realização das 
aulas práticas.
e) Seguir as orientações de segurança descritas no presente documento;
0 É de inteira responsabilidade dos docentes responsáveis pelas disciplinas experimentais e 
pelos projetos de pesquisa a supervisão dos alunos durante a realização das atividades 
laboratoriais e pelo cumprimento das Normas para a utilização dos Laboratórios do Ifes 
Campus de Alegre.

Art. 40 Dos Usuários Discentes:
a) Zelar pela conservação do patrimônio durante a permanência nos Laboratórios;
b) Seguir as orientações de segurança descritas no presente documento.
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Capítulo IX

Das Disposições Gerais

Art. 41 Os casos omissos às presentes normas serão resolvidos pela Diretoria de Ensino do 
Ifes Campus de Alegre.

Art. 42 Estas normas entram em vigor a partir de sua aprovação pela Direção-Geral do Ifes 
Campus de Alegre.
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO DE USUÁRIO 
LABORATÓRIO DE

ORIENTANDO:
NOME_______
E-MAIL______
CURSO

TEL

ORIENTADOR:
NOME_______
E-MAIL TEL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
( )ENSINO ( )PESQUISA ( )EXTENSÃO

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: DE____ /

BREVE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

/ / /A

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

Alegre - ES, de de

Professor Orientador

Responsável pelo Laboratório
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ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE
LABORATORIO DE

Nome Completo:

( ) Docente, Siape n°____

( ) Discente, matrícula n°

( ) Técnico, Siape n°___

( ) Outro (Especificar): _

Vínculo com o IFES (Curso e/ou Coordenadoria):

Endereço eletrônico:

Telefones:

Em caso de urgência avisar:

Declaro estar ciente do Manual de Seeurança e Regras Básicas do Laboratório, bem 
como dos danos que o uso incorreto de equipamentos e materiais possam acarretar à minha 
saúde.

Alegre - ES, de de

Assinatura do declarante
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ANEXO III

SOLICITAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA A UTILIZAÇÃO DO 
LABORATÓRIO FORA DO HORÁRIO ADMINISTRATIVO

Eu
Matrícula Siape N° _, solicito permissão para utilizar o Laboratório de

____ fora do horário administrativo, no período de
, conforme justificativa abaixo:/ / / /até

Estou ciente de que, após autorização, faz-se necessário o agendamento prévio, 
com o técnico e/ou responsável, dos dias e horários de utilização do Laboratório.

Assumo a responsabilidade pela guarda e a utilização da chave do Laboratório 
no período que estiver utilizando.

E de total responsabilidade do pesquisador usuário zelar pelos materiais, 
reagentes, vidrarias, equipamentos ou qualquer dano ocorrido durante a realização do 
trabalho durante o período que o mesmo estiver utilizando as instalações do Laboratório.

A ocorrência de acidentes será de total responsabilidade do usuário.
Declaro estar ciente das Normas para Utilização dos Laboratórios do Ifes 

Campus de Alegre, bem como do Manual de Segurança e Regras Básicas em Laboratório, 
bem como dos danos que o uso incorreto de equipamentos e materiais do laboratório possa 
acarretar à saúde de toda comunidade acadêmica.

Alegre - ES, de de

Assinatura do declarante

De acordo.De acordo.
/ /2013./ /2013. EmEm

Responsável pelo Laboratório Diretoria de Ensino
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