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NORMAS DE USO DO LABORATÓRIO DE GEOTECNIA 

 

ACESSO  

 

Os professores da área de Geotecnia, o técnico do laboratório e os alunos que possuam sala no 

laboratório terão a posse da chave do Laboratório de Geotecnia, a qual deverá ser devolvida 

ao final de suas atividades no laboratório. 

 

No caso dos alunos de iniciação científica e de mestrado, no período que estes estiverem em 

pesquisa ou cursando a disciplina Laboratório de Solos no PPG-GECON, a chave ficará 

disponibilizada na portaria da EEC. O acesso se dará mediante a apresentação da autorização 

(Apêndice A) assinada pelo orientador ou professor da disciplina, concedida após leitura das 

presentes normas e assinatura de termo de compromisso (Apêndice B). 

 

Em caráter excepcional, alunos não previamente autorizados só poderão ter acesso ao 

laboratório acompanhados pelo professor da disciplina ou pelo técnico do laboratório. 

 

Autorizações específicas são necessárias para acesso ao 1) Laboratório de Asfalto e 2) 

Laboratório de Solos Não Saturados, de forma que uma autorização para acesso apenas ao 

Laboratório de Geotecnia não autoriza acesso aos demais laboratórios.  

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  

 

O horário normal de funcionamento do Laboratório de Solos é de segunda à sexta-feira, das 

8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. Caso seja necessário acessar o laboratório em outros 

horários ou nos finais de semana, esta informação deverá constar na autorização de acesso ao 

laboratório. 



 

SÃO DEVERES DOS PESQUISADORES USUÁRIOS DO LABORATÓRIO  

 

a) Cumprir com os horários de serviço estipulados pelo laboratório.  

b) Preencher o registro de “controle de entrada” (Apêndice C). 

c) Retirar equipamentos, ferramentas e materiais em geral apenas com autorização do 

chefe de laboratório e preencher o registro de controle de uso de equipamentos 

(Apêndice D).  

d) Manter uma correta disciplina para não interferir no trabalho dos demais usuários. 

e) Não executar ensaios na sala de aula do laboratório enquanto a aula estiver sendo 

ministrada, salvo quando autorizado pelo professor responsável pela disciplina. 

f) Entregar o laboratório em perfeito estado de ordem, limpeza e funcionamento de seus 

equipamentos e ferramentas ao se terminar o período de uso. Equipamentos e 

instrumentos devem ser sempre limpos e devolvidos aos seus devidos locais após o uso. 

g) Informar de forma clara e precisa ao responsável imediato sobre os danos apresentados 

nos equipamentos e demais materiais de uso disponíveis no laboratório. 

h) Identificar e administrar as amostras que serão utilizadas na pesquisa e descartá-la ao 

final do projeto. 

i) Ler as normas técnicas e verificar o estado do equipamento e sua calibração antes da 

realização dos ensaios. 

j) Não fazer uso da autorização de acesso ao laboratório juntamente com acompanhantes 

(colegas ou pessoal externo da UFG) que não estejam devidamente autorizados. 

k) Ao final da pesquisa, requerer ao Chefe do Laborátorio a Declaração Nada Consta, que 

será necessária para a emissão do Diploma (Apêndice E). 

 

SÃO DEVERES DO TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

 

a) Colaborar e cuidar responsavelmente da execução de práticas docentes realizadas no 

laboratório. 

b) Identificar e administrar as amostras até serem devolvidas ao seu proprietário ou 

entidade requerente. 

c) Assegurar a manutenção adequada das instalações físicas do laboratório. 

d) Monitorar o inventário do estoque de bens de consumo, materiais e insumos dos 

serviços ou ensaios, indicando periodicamente as necessidades de compras. 



e) Controlar para que os formulários de uso de equipamento sejam sempre preenchidos 

quando utilizados. 

f) Fiscalizar e cobrar dos alunos e pesquisadores o uso adequado do laboratório, 

reportando ao professor orientador eventuais desvios de conduta. 

 

 

 

REGRAS GERAIS 

 

a) Não utilizar o ambiente do laboratório para preparação de alimentos, nem equipamentos 

como estufa, fogareiro, etc. O único local habilitado para ingestão de alimentos ou 

bebidas é a copa, na sala do técnico que é de uso restrito. 

b) É PROIBIDO fumar no laboratório 

c) Evite trabalhar sozinho no laboratório. 

d) Não execute nenhum ensaio sem prévia autorização do seu orientador, chefe imediato, 

professor encarregado ou técnico. 

e) Use roupas adequadas.  

f) Limpe e guarde de forma adequada tudo que você usar. 

g) Mantenha o laboratório sempre organizado. 

h) Descarte solo nos recipientes para resíduos de solo. E outros resíduos como papéis, lixo 

comum no recipiente próprio para estes tipos de resíduos. 

i) Nunca descartar solo nas pias. Apenas pequenas quantidades de solo (menos que 20g), 

resultantes da limpeza de recipientes e instrumentos, devem ser descartadas nas pias do 

laboratório. 

j) Os resíduos químicos ou perigosos devem ser armazenados em frascos de polietileno ou 

vidro, de acordo com sua compatibilidade, os quais devem apresentar rótulos com a sua 

identificação. 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

a) Para a execução de prestação de serviço será necessário fazer a solicitação formal por 

meio do formulário presente no Apêndice F. 

b) O planejamento da prestação de serviço deve ser feito considerando-se a prioridade do 

uso do laboratório para aulas de graduação e pós-graduação e para as pesquisas. 



c) O material de consumo e manutenção de equipamentos necessários para a execução dos 

serviços ficam a cargo do responsável pela prestação de serviço. 

d) Será cobrada uma taxa de 10 % do valor da prestação de serviço para a manutenção do 

laboratório. 

 

 

SANÇÕES 

 

a) A perda ou danos apresentados nos equipamentos ou partes dos equipamentos, incluída 

a instrumentação acessória, devido a uso não autorizado, descuido ou imprudência 

durante a execução dos ensaios, serão imputados ao grupo que leve a cabo a prática, 

salvo que se detecte o responsável direto, e serão cobradas as despesas de reparação, 

concerto ou reposição que couberem. 

b) O estudante que incorrer em faltas contra o regulamento do laboratório será advertido e, 

caso repita as faltas, será sancionado com a suspensão temporária do uso do laboratório, 

por um período de tempo estabelecido pelo Chefe do Laboratório, em acordo com os 

demais professores da área de Geotecnia da EEC, podendo o período de suspensão ser 

de até um semestre acadêmico.  


