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Introdução
Esta norma de segurança possui recomendações e boas práticas de trabalho (termo baseado em

Boas   Práticas  de Fabricação ou BPF)  constituindo-se de  forma obrigatória  no  Laboratório  de
Saneamento da Escola de Engenharia Civil e Ambiental.

Portanto, as regras e normas apresentadas neste documento aplicam-se a todos os usuários do
laboratório:  discentes,  docentes,  técnicos-administrativos,  funcionários  terceirizados  e  demais
pessoas que tenham autorização para entrada e permanência no local.

Objetivo
Orientar as atividades de aula prática, pesquisa e desenvolvimento (P&D) no Laboratório de 

Saneamento.

Funcionamento do Laboratório
O laboratório está disponível para o uso da comunidade acadêmica no dias úteis de segunda a

sexta-feira em turno contínuo das 6h às 18h mediante agendamento e na  presença de um servidor

Docente ou Técnico de Laboratório. Para uso do laboratório em horários que extrapolem este tempo

será solicitado uma autorização do responsável da atividade a ser realizada.

Nas atividades de ensino o responsável deve disponibilizar o Guia da Aula Prática ou preencher

o formulário de solicitação de materiais e entregá-lo laboratorista responsável com antecedência

mínima de  48 horas  úteis  da realização da atividade.  Em relação as  atividades  de pesquisa os

usuários devem preencher o formulário eletrônico com o link disponível na porta do laboratório. A

divisão de turmas é imprescindível, tanto pelo aspecto pedagógico como de segurança.

Equipamentos de Proteção Individual
Indumentária Apropriada:

Jaleco longos até os joelhos;

Calça comprida;

Sapato fechado;

Óculos de Segurança (quando necessário);

Cabelo Longo, se tiver, preso atrás da cabeça;
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Luvas de Procedimento.

Observação: Seguindo a Norma Geral de Uso dos Laboratórios nas Escolas de Engenharia nenhum

equipamento de proteção individual EPI será fornecido ao estudante, cabendo a este providenciá-lo

sob pena de ser impedido de utilizar o laboratório.

Indumentária Proibida:

Bermuda ou Short;

Sandália, Chinelo, Sapato aberto;

Uso de braceletes, correntes, brincos grandes e outros adereços.

Limpeza e Manutenção
A limpeza do laboratório (estrutura física – pisos, paredes, janelas) é realizada pela equipe de

limpeza do campus (equipe terceirizada). 

A  limpeza  dos  equipamentos  e  utensílios  utilizados  nas  aulas  práticas é  realizada  pelos

laboratoristas  ao final da aula ou no próximo dia útil. A limpeza dos equipamentos e utensílios

utilizados nas atividades de pesquisa deve ser realizada pelo próprio aluno ao final da atividade.

A  manutenção dos equipamentos serão realizadas por empresas capacitadas escolhendo menor

preço entre três ou mais orçamentos.

Uso dos Equipamentos e Utensílios
É vedado  o  transporte  de  equipamentos  e  utensílios  do  laboratório  sem a  guia  de  tráfego

(emitida em três vias) e sem a autorização da Chefia do Laboratório. Os usuários dos laboratórios

deverão conferir todas as especificações sobre os equipamentos utilizados antes do uso. Há de se

manter todos os equipamentos desligados da tomada de energia antes e após o uso, exceto estufa de

secagem e Geladeira. A higienização dos equipamentos deve ser realizada conforme o Manual de

Procedimento e Orientações de Uso dos Equipamentos (POP – Equipamentos);
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Orientações de Segurança
Hábitos Individuais:

Lavar as mãos antes de iniciar o trabalho;

Calçar as luvas imediatamente após lavagem e

secagem das mãos;

Lavar as mãos antes de sair do laboratório;

Certificar-se  da  localização  do  chuveiro  de

emergência,  lava-olhos  e  suas

operacionalizações;

Localizar  os  extintores  de  incêndio  no

laboratório;

Manter a organização e limpeza durante todo o

tempo em que permanecer

no local;

Avisar  imediatamente  quando  algum

equipamento ou vidraria apresentar defeito ou

quebra;

Evitar conversas desnecessárias;

Não fumar;

Não comer;

Não correr;

Não mastigar gomas;

Não beber;

Não se sentar ou se debruçar na bancada;

Não sentar no chão;

Não usar cabelo comprido solto;

Não  (ou  evitar)  trabalhar  solitário  no

laboratório;

Não  manusear  sólidos  e  líquidos
desconhecidos apenas por curiosidade;

As soluções contendo ácidos ou bases concentradas, orgânicos cancerígenos não devem ser

manipulados em hipótese alguma pelos estudantes da graduação. 

Em  caso  de  acidente  comunique  o  responsável  pela  atividade  para  preenchimento  do

Comunicado de Acidente (Similar a CAT) e encaminhe-o ao DASS caso haja trabalhador envolvido.

O laboratório possui manual de primeiros socorros que se encontra afixado na porta. Já o kit está

localizado no armário metálico ao lado da porta e contém algodão, fita tipo esparadrapo, tesoura,

band-aid, soro fisiógico, esparadrapos, gazes e mertiolate.

Telefones Úteis: Bombeiros 193. SAMU 132. Brigada Militar 190.
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Disposições Finais

As  orientações  e  normas  apresentadas  neste  documento  são  específicas  para  o  acesso  e

desenvolvimento de atividades realizadas no laboratório deste Campus. Situações que não estejam

previstas neste regulamento tampouco no Regulamento Geral serão definidas e pelo Conselho desta

Unidade Acadêmica.
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