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REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS MORFOFUNCIONAIS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

 

CAPÍTULO I  

DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Os Laboratórios Morfofuncionais I e II são espaços do Curso de Medicina 

situados no Campus II da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). 

Art. 2º - São destinados ao estudo integrado das diferentes áreas de 

conhecimento, com uso das Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, 

visando o aprimoramento da formação acadêmica do discente. Nestes ambientes 

serão aplicadas aulas teórico-práticas e métodos tecnológicos que elevem a 

qualidade de ensino e estimulem o raciocínio crítico e criativo dos alunos. 

Art. 3º - O presente regulamento tem por finalidade disciplinar o funcionamento 

adequado dos Laboratórios Morfofuncionais do Curso de Graduação em 

Medicina da UFCAT, de modo a garantir o manuseio correto de equipamentos, 

materiais e reagentes, bem como a promoção do desenvolvimento de atividades 

específicas de suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, envolvendo docentes, 

técnicos e alunos. Portanto, os usuários destes laboratórios devem estar cientes 

do regulamento, sendo dever aplicá-los corretamente. 
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CAPÍTULO II 

 DA RESERVA E DISPONIBILIDADE 

 

Art. 4º - Os Laboratórios Morfofuncionais 1 e 2 ficam reservados previamente 

para as atividades de ensino dos módulos “Bases Morfofisiofarmacológicas I, II e 

III”, bem como “O Ser Humano e Seus Agressores”, do curso de graduação em 

Medicina, conforme horários vigentes. 

 Parágrafo Único – Os dias e horários deverão ser informados através e-

mail morfo1.ufcat@gmail.com para a equipe técnica. É de responsabilidade da 

Coordenação e/ou docentes a organização da grade horária dos módulos 

supracitados para que não haja sobreposição de aulas.  

Art. 5º - As demais atividades - aulas de outros módulos ou cursos da UFCAT, 

monitoria, extensão, etc. - deverão ser agendadas previamente pelo docente 

responsável através do formulário disponível na página 

<https://medicina.catalao.ufg.br/p/28025-solicitacoes-de-agendamentos-dos-

laboratorios-da-medicina> com antecedência de 48 horas, como forma de 

garantir a segurança e qualidade das aulas, bem como suporte dos técnicos de 

laboratório para sua execução, quando pertinente. 

Parágrafo único – O docente pode agendar espaços para si próprio e 

para seus monitores, somente.  

Art. 6º – É vedada a modificação ou exclusão de agendamento de outro docente.  

Art. 7º - Caso haja mais de um agendamento para o mesmo dia e horário deverá 

ser seguida a seguinte ordem de prioridade de atividades, da maior para a menor:  

1. Regência de aulas  

2. Monitoria  

https://medicina.catalao.ufg.br/p/28025-solicitacoes-de-agendamentos-dos-laboratorios-da-medicina
https://medicina.catalao.ufg.br/p/28025-solicitacoes-de-agendamentos-dos-laboratorios-da-medicina
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3. Capacitação de Servidores  

4. Atividades de Pesquisa e/ou Extensão vinculadas aos Módulos de   

Morfologia Funcional  

5. Atividades de Pesquisa e/ou Extensão vinculadas aos demais núcleos  da 

UFCAT  

 

Parágrafo único - O Coordenador dos Laboratórios Morfofuncionais e os 

técnicos de laboratório não têm a responsabilidade, nem tampouco obrigação de 

agendar computadores, data show ou outros equipamentos. A solicitação e a 

devolução destes equipamentos deverão ser realizadas pelo docente junto a 

Secretaria do Curso de Medicina. 

 

CAPÍTULO III  

 NORMAS GERAIS NOS LABORATÓRIOS MORFOFUNCIONAIS 

 

Art. 8º - O trabalho em laboratório exige concentração máxima, dessa forma, não 

converse desnecessariamente nem distraia seus colegas. Aja com calma e 

cautela em situações de emergência. Evite atos de heroísmo e não se afaste do 

local quando estiver esperando que uma reação acabe, pois podem ocorrer 

acidentes. 

Art. 9º - Normas de vestimenta deverão ser respeitadas a todo momento, por 

todos os usuários, salvo situações pontuais previamente determinadas pelo 

docente responsável, que deverá informar a equipe técnica. 

§1 -  O uso de jaleco é OBRIGATÓRIO durante todas as atividades nos 

laboratórios; 
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§2 - Use sempre calçados fechados, avental (jaleco) abotoado e de 

mangas longas e calças compridas; 

§3 - Pessoas de cabelos longos devem usá-los presos durante todas as 

atividades nos laboratórios. 

§4 - Jalecos, luvas, óculos de proteção individual ou outras vestimentas 

de proteção NÃO devem ser usados fora do laboratório; 

Art. 10º - Normas de conduta deverão ser seguidas a todo momento por todos 

os usuários dos laboratórios morfofuncionais.  

§1 - Antes do início de toda aula os itens pessoais (ex: mochilas, celulares, 

carteiras, garrafas de água) dos alunos deverão ser guardados nos escaninhos 

localizados fora do laboratório 

§2 - É de inteira responsabilidade do aluno os cuidados da chave de seu 

respectivo escaninho, não sendo permitido levá-la para fora das dependências 

da Universidade. Caso o escaninho permaneça fechado por mais de 24 horas, a 

coordenação reserva-se o direito de abri-lo; 

§3 - É expressamente proibido fazer cópias das chaves dos 

laboratórios/escaninhos, as quais devem estar sempre em poder de um professor 

ou técnico responsável;  

§4 - Somente podem ter acesso aos laboratórios, alunos regularmente 

matriculados na(s) disciplina(s); pessoas autorizadas pelo coordenador do 

laboratório e/ou professor responsável pela aula;  

§5 - Vidrarias trincadas, lascadas ou quebradas e materiais 

perfurocortantes devem ser entregues ao professor ou ao técnico de laboratório 

para que sejam descartados em local apropriado;  
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§6 - Todos reagentes, preparados, soluções e/ou amostras biológicas 

devem ser claramente identificados com: i. data de preparo, ii. validade, iii. nome 

e contato do responsável pela preparação. Reagentes e soluções não 

identificados serão descartados após o período de 72 horas;  

§7 - Antes de manipular quaisquer reagentes deve-se ter conhecimento 

de suas características com relação à concentração, a toxicidade, inflamabilidade 

e explosividade, para tanto, busque orientação adequada do técnico e/ou 

professor; 

§8 - As substâncias inflamáveis devem ser manipuladas em locais 

distantes de fontes de aquecimentos;  

§9 -  As aulas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor e/ou 

técnico durante todo o seu desenvolvimento;  

§10 - Ao final de cada aula, os materiais, equipamentos, amostras e 

reagentes utilizados devem ser descartados, ou guardados, ou destinados de 

forma adequada;  

§11 -  Feche todas as gavetas, janelas e portas antes de sair;  

§12 - As vidrarias e demais materiais utilizados durante o trabalho devem 

destinados para sala de apoio de laboratório, onde deverão ser enxaguados, com 

água ou solvente apropriado, antes de serem destinados à limpeza;  

§13 - Descarte de resíduos, solventes e materiais biológicos devem ser 

realizados sob orientação e supervisão de um professor e/ou técnico de 

laboratório;  
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§14 - Na lixeira contendo saco BRANCO descarte apenas os resíduos com 

contaminantes químicos e/ou biológicos. Os demais itens (lixo comum) deverão 

ser descartados na lixeira contendo saco PRETO; 

§15 - Todo experimento exigirá a obrigatoriedade de identificação e 

utilização de indumentária adequada (luvas, óculos, máscaras, pinças, aventais, 

extintores de incêndio); 

§16 - É PROIBIDO o uso/consumo de cigarros, de alimentos e de bebidas 

de qualquer natureza, assim como o armazenamento dos mesmos nas 

dependências dos laboratórios;  

§17 - É PROIBIDO o uso e/ou retirada de materiais de laboratórios das 

dependências dos mesmos sem a autorização prévia de professores e/ou 

técnicos;  

§18 - O uso da mesa de apoio dos microscópios fica restrito somente para 

as aulas com conteúdos práticos de microscopia, devendo as demais atividades 

ser limitadas ao uso da área central dos laboratórios.  

§19 - Qualquer projeto de ensino, pesquisa e/ou extensão a ser 

desenvolvida fora da rotina do laboratório deverá ser autorizado pela 

coordenação de laboratório e previamente agendado com preenchimento de um 

formulário;  

§20 - O laboratório é um ambiente que exige o máximo de respeito, 

postura, atenção e responsabilidade;  

§21 - Não utilize vidraria de laboratório como utensílios domésticos (ex: 

Becker não é copo);  
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§22 - Não pipete nenhum tipo de reagente ou solução com a boca, use 

pipetas automáticas ou peras de aspiração;  

§23 - Não leve as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manipulando 

produtos químicos; 

§24 - Evite o uso de lentes de contato, elas podem absorver produtos 

químicos, ser danificadas e causar graves lesões. Para tanto, utilize os óculos de 

proteção;  

§25 - Nunca teste amostras ou reagentes pelo sabor, os odores devem ser 

verificados com muito cuidado, nunca levando-os diretamente ao nariz;  

§26 - Não se ausente durante ou uso de equipamentos e/ou experimento 

em andamento até finalizá-lo;  

§27 - Não se exponha às radiações ultravioleta, infravermelho ou 

luminosidade intensa sem proteção ou conduta adequada; 

 

Art 11º -  Os seguintes cuidados devem ser observados em relação aos 

microscópios: 

§ 1 - Ligando o microscópico: Primeiramente, certifique-se a voltagem 

correta do equipamento e da tomada (110v ou 220v). Verifique que o botão de 

ligar o equipamento esteja na posição OFF e a intensidade de luz no mínimo. 

Ligue o plug na tomada, posteriormente o microscópio e, por fim, ajuste a 

intensidade de luz;  

§ 2 - Para o ajuste do foco: Coloque a lâmina presa ao charriot e ajuste as 

oculares para melhor conforto e visualização do campo. Comece SEMPRE pelo 
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menor aumento (objetivas de 5x), subindo a platina com o auxílio do parafuso 

MACROmétrico. NUNCA ajuste o parafuso MACROmétrico com as lentes de 

maior aumento (10x, 20x, 40x ou 100x), nesses casos, use somente o parafuso 

MICROmétrico; 

§ 3 - Desligando o microscópio: Nunca guarde o microscópio com lâminas. 

Volte para a objetiva de 5x, desça a platina, ajuste a intensidade de luz para o 

mínimo e desligue o botão ON/OFF. Desligue o plug sempre puxando-o pelo 

encaixe na tomada, nunca puxe pelo cabo. Cubra o microscópio com a capa; 

§ 4 - NUNCA ARRASTE O MICROSCÓPIO. Caso necessite de movimentar 

ou transportar o aparelho, peça auxílio ao técnico ou docente responsável; 

§ 5 - Demais dúvidas e informações consulte o documento: “Procedimento 

Operacional Padrão (POP) 01/2019: Alocação, Utilização e Transporte do 

Microscópio Axio Lab.A1 / Carl Zeiss” disponível em: 

<https://medicina.catalao.ufg.br/up/1142/o/POP_01_Zeiss_Axio_Lab_A1_FINAL.

pdf>. 

 

Art. 12º - Os computadores são disponibilizados para fins de apoio didático, 

ficando proibido o acesso a sites não relacionados a este fim. Os seguintes 

cuidados com os computadores devem ser observados; 

§1 - Para garantir a segurança de dispositivos pessoais e dos 

computadores, é proibido inserir pen-drives ou dispositivos nas entradas USB, 

salvo solicitação dos docentes e/ou técnicos presentes; 

https://medicina.catalao.ufg.br/up/1142/o/POP_01_Zeiss_Axio_Lab_A1_FINAL.pdf
https://medicina.catalao.ufg.br/up/1142/o/POP_01_Zeiss_Axio_Lab_A1_FINAL.pdf
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§2 - Ao terminar as atividades sempre desligue o computador na função 

desligar e não diretamente na máquina ou pela tomada. Após o computador 

concluir o processo de desligamento, retirar o computador da tomada. 

 

CAPÍTULO IV  

DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

Art. 13º - Cabe ao Coordenador do Laboratório do Morfofuncional: 

I. Zelar pelo cumprimento das normas contidas nesta Instrução Normativa 

e também cumpri-las integralmente;  

II. Acolher as demandas advindas dos docentes/monitores/discentes, 

analisá-las e buscar a melhor solução e entendimento, seja entre os usuários dos 

laboratórios, seja com a Coordenação do Curso de Medicina;  

III. Supervisionar a entrada e saída de materiais de consumo e 

permanente;  

IV. Apreciar assuntos de ordem técnica e dar os devidos 

encaminhamentos; 

V. Supervisionar o trabalho dos técnicos de laboratório; 

VI. Buscar o aprimoramento das condições de trabalho dos docentes e 

técnicos de laboratório, dentro da sua governabilidade; 

Art. 14º - Cabe ao técnico de laboratório: 

I. Zelar pelo cumprimento das normas contidas nesta Instrução Normativa 

e também cumpri-las integralmente; 
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 II. Manter o controle sobre entrada e saída de materiais;  

III. Manter a organização do mobiliário dos laboratórios;  

IV. Manter a disposição organizada de todos os materiais pertencentes ao 

laboratório;  

V. Disponibilizar os materiais, deixando-os prontos para uso dentro do 

laboratório indicado pelo docente, previamente ao início da aula que tenha sido 

agendada;  

VI. Checar a integridade dos equipamentos ao final de cada aula prática e 

comunicar ao docente responsável e ao coordenador dos laboratórios 

morfofuncionais qualquer não conformidade encontrada;  

VII. Realizar a limpeza dos microscópios;  

VIII. Recolocar os materiais utilizados nas aulas práticas em seus locais 

originais de armazenamento após limpeza e secagem completa;  

IX. Descartar os materiais consumíveis que forem utilizados nas aulas 

práticas, como luvas e máscaras, conforme orientação do docente;  

X. Receber a solicitação de agendamento de utilização dos laboratórios 

feita por usuários não docentes e registrar imediatamente na ferramenta 

colaborativa e no Mapa de Utilização do laboratório afixado na face externa da 

porta de cada espaço;  

XI. Acompanhar os agendamentos de espaços realizados pelos docentes 

através da ferramenta colaborativa, checando pela manhã, até às 9:00 horas e à 

tarde, às 16:00 horas e registrar nos mapas de utilização dos laboratórios;  
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XII. Manter atualizado na face externa da porta de cada laboratório o Mapa 

Mensal de Ocupação, até o dia 25 do mês anterior;  

XIII. Auxiliar o docente nos processos de licitação, colaborando com a 

obtenção de orçamentos e realização de requisições;  

XIV. Auxiliar o docente ao ministrar suas aulas no que for solicitado. 

 

Art 15º - Cabe aos docentes do Laboratório do Morfofuncional: 

I. Cumprir e fazer cumprir integralmente as normas contidas nesta 

Instrução Normativa;  

II. Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos alunos nos horários de 

aulas por ele reservados; 

III. Comunicar ao técnico de laboratório sobre a utilização dos 

equipamentos durante a aula com antecedência de até 48 horas;  

IV. Agendar horário extra com até 48 horas de antecedência, informando 

quais materiais devem ser disponibilizados;  

V. Respeitar a capacidade máxima dos laboratórios para aulas, dentro da 

sua governabilidade;  

VI. Quando ministrar aula, na ausência do técnico de laboratório, abrir o 

laboratório e, ao término das atividades, apagar as luzes, desligar todos os 

equipamentos, organizar, trancar o laboratório e devolver a chave na portaria do 

Campus;  

VII. Comunicar ausência ao técnico de laboratório com a máxima 

antecedência possível;  
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VIII. Respeitar o agendamento previamente realizado por outro usuário;  

IX. Em caso de coincidência de horário e na possibilidade de negociação 

com outro docente, efetuar troca eventual de horários;  

X. Definir o horário de monitorias após a finalização do agendamento 

semestral de aulas; 

 

Art. 16º - Cabe aos alunos e monitores:  

I. Cumprir integralmente as normas contidas nesta Instrução Normativa;  

II. Assinar Termo de Responsabilidade pela utilização dos materiais e 

equipamentos dos laboratórios, a cada início de semestre; 

III. Acondicionar seus pertences nos armários disponibilizados para 

armazenamento. Caso não haja armários disponíveis, o docente indicará um local 

para este fim;  

IV. Observar e seguir as normas de segurança informadas pelos docentes 

e/ou técnico de laboratório;  

V. Não utilizar câmeras fotográficas e filmadoras nas dependências dos 

Laboratórios, exceto quando proposto, orientado e acompanhado pelo docente, 

durante atividade letiva, com propósito de cumprir os objetivos de aprendizagem 

previstos no Plano de Ensino do Módulo vigente. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Art. 17º - Os casos omissos e controversos na aplicação deste Regulamento 

serão resolvidos pela Chefia de Departamento do curso de Medicina UFCAT.  

Art. 18º - Este Regulamento entrará em vigor a partir de 02 de fevereiro de 2022. 

Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Catalão/GO, 02 de fevereiro de 2022. 

 


