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I.  INTRODUÇÃO
Os Laboratórios do Centro de Aulas Práticas (CAP) constituem um espaço
multiusuário. Sua finalidade é possibilitar o desenvolvimento de experimentação
relacionada a todas as aulas práticas ministradas pelo Instituto de Ciências
Biológicas da UFG. As normas anteriormente publicadas continuam válidas, e
serão acrescidas dessas a fim de prevenir a transmissão de Covid-19 dentro das
dependências do Centro de Aulas Práticas. As normas aqui elencadas estão de
acordo com as Recomendações do Grupo de Trabalho de Saúde da UFG
(consultar www.retomada.ufg.br) e com o Plano de Retomada Segura e Gradual
das Atividades Acadêmicas Presenciais no ICB/UFG (consultar www.icb.ufg.br),
aprovados nas respectivas instâncias.

II.  NORMAS GERAIS
Esse regulamento aplica-se a todos os usuários do laboratório: docentes,

técnicos, alunos, monitores, mesmo que não estejam diretamente ligadas ao
laboratório, mas que tenham acesso ou permanência autorizada.
- Na primeira aula prática de cada disciplina usuária do laboratório, os alunos
deverão ser orientados em relação ao conteúdo das normas de utilização do
laboratório,
- Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das normas e
procedimentos corretos para utilização e manuseio de equipamentos, ferramentas,
máquinas, utensílios, componentes, materiais e reagentes.

III.  OBRIGAÇÕES GERAIS
- Quanto às obrigações do docente:

▪ Reservar alguns minutos de sua primeira aula prática para que o técnico de

laboratório possa realizar o treinamento dos discentes quanto às normas

elencadas neste documento;

▪ Zelar pelo cumprimento delas por todos os usuários do laboratório;

▪ Observar a capacidade máxima de alunos no laboratório, conforme item VI;

- Quanto às obrigações do técnico de laboratório:

http://www.icb.ufg.br


▪ Realizar o treinamento dos discentes, fazendo saber todas as normas deste

documento;

▪ Zelar pelo cumprimento delas por todos os usuários do laboratório;

▪ Não permitir que se exceda o número de alunos recomendado no item VI;

- Quanto às obrigações dos discentes, técnicos e docentes:

▪ Não acessar os laboratórios se estiver com sinais e/ou sintomas gripais ou

sugestivos de Covid-19;

▪ Manter 1,0 metro de distância de todos, independentemente da atividade, e

obedecendo a sinalização do laboratório quanto ao local de permanência;

▪ Usar máscara (de tecido, cirúrgica ou do tipo N95/PFF2/KN95) corretamente

ajustada, que cubra nariz e boca, durante todo o período de permanência no

laboratório; utilizar obrigatoriamente máscara do tipo N95/PFF2/KN95, se

estiver utilizando os laboratórios 7, 8, 9 ou 10;

▪ Utilizar óculos de grau ou óculos de proteção durante a utilização de

microscópios e estereomicroscópios (lupas);

▪ Higienizar constantemente as mãos e os materiais utilizados durante a aula,

conforme instruções específicas;

▪ Guardar os pertences pessoais na estante apropriada. Nunca sobre a

bancada.

▪ Usar jaleco e mantê-lo abotoado durante todo o período de permanência no

laboratório;

▪ Usar calça comprida;

▪ Usar calçado fechado, nunca chinelos.

▪ Manter os cabelos presos;

▪ Manter janelas e portas abertas para aumentar ao máximo a ventilação

cruzada e as trocas de ar;

▪ Observar a capacidade máxima permitida de pessoas no laboratório que

estará afixada na porta, e não excedê-la;

IV.   BOAS PRÁTICAS
▪ Lavar as mãos com água e sabão antes e ao fim de cada aula;

▪ Higienizar as mãos com álcool 70% sempre que tocar na máscara ou em

algum outro local de uso comum, como maçanetas, torneiras, interruptores,

equipamentos compartilhados, etc;

▪ Higienizar a bancada, a banqueta e outros materiais utilizados antes e ao

final de cada aula, conforme instruções do técnico de laboratório;

▪ Higienizar partes mecânicas dos microscópios e estereomicroscópios

(lupas), conforme “Manual de Orientações de Uso e Limpeza de

Microscópios do ICB/UFG” (ver site do ICB/UFG) e instruções específicas do

técnico de laboratório;

▪ Utilizar o próprio óculos de grau ou óculos de proteção (fornecido pelo CAP

para uso apenas durante a aula) durante a utilização de microscópios e

estereomicroscópios (lupas);



▪ Levar kit contendo máscaras sobressalentes limpas (para substituição

quando necessário), álcool 70% (para garantir a higienização das mãos

durante todo o trajeto para a UFG) e uma garrafa de água (já que os

bebedouros de jato inclinado estarão interditados);

▪ Levar todo o material pessoal necessário (canetas, lápis, borrachas,

cadernos, apostilas, calculadoras, etc.) já que o compartilhamento de

material será ao máximo evitado;

▪ Não é recomendado o uso de lentes de contato no laboratório;

▪ Zelar e cuidar de todo o material utilizado para que outros também possam

usá-lo posteriormente;

▪ Ser cuidadoso ao manipular materiais e equipamentos;

▪ Comunicar anormalidades de mau funcionamento de equipamentos ao

técnico responsável pela aula;

▪ Consultar o professor quando tiver dúvidas e notificar qualquer acidente;

▪ Não utilizar produto algum que não esteja devidamente rotulado;

▪ Jamais levar as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manuseando

produtos químicos;

▪ Jamais trabalhar sozinho em um laboratório;

▪ Não pipetar com a boca, sempre usar pipetadores apropriados;

▪ Não cheirar nem provar nenhuma solução ou produto químico;

▪ Não usar roupas de tecido sintético ou outro material facilmente inflamável;

▪ Retirar adereços grandes (relógios, pulseiras, brincos, anéis, etc);

▪ Manter a organização do laboratório, e ao final da aula organizar todos os

reagentes, equipamentos e utensílios de forma a deixá-los como foram

encontrados no início das atividades. Vidrarias utilizadas devem ser

enxaguadas e dispostas sobre a pia.

V. DAS PROIBIÇÕES
▪ Permanecer nos laboratórios sem máscara e não cumprir as obrigações

gerais ou boas práticas acima listadas;

▪ Movimentar do local já previamente estabelecido pelos técnicos do

laboratório quaisquer mobiliários (mesas, cadeiras, bancos, entre outros);

▪ Fazer uso de alimentos, bebidas ou cigarro no interior dos laboratórios;

▪ Deixar mochilas e materiais alheios a aula prática sobre as bancadas;

▪ Comunicar-se ao celular durante a aula;

▪ Riscar ou danificar bancadas, cadeiras, paredes, interruptores, equipamentos

ou mobiliário;

▪ Retirar, doar, emprestar, trocar qualquer tipo de material ou equipamento do

laboratório sem prévia autorização da Comissão do Centro de Aulas Práticas

do ICB.

VI. CAPACIDADE MÁXIMA PERMITIDA DE ALUNOS EM CADA LABORATÓRIO DO
CAP, CONSIDERANDO O DISTANCIAMENTO FÍSICO DE 1,0 METRO:



Diante da alteração do distanciamento físico mínimo de 1,5 metro para 1,0 metro

nas Recomendações do Grupo de Trabalho de Saúde da UFG, abaixo são listadas

a capacidade máxima permitida de alunos em cada laboratório do CAP:

▪ Lab 1 (ICB 5): 16 alunos

▪ Lab 2 (ICB 5): 16 alunos

▪ Lab 3 (ICB 5): 20 alunos

▪ Lab 4 (ICB 5): 16 alunos

▪ Lab 5 (ICB 5): 18 alunos

▪ Lab 7 (ICB 4): 12 alunos (uso obrigatório de máscara PFF2/N95/KN95)

▪ Lab 8 (ICB 4): 12 alunos (uso obrigatório de máscara PFF2/N95/KN95)

▪ Lab 9 (ICB 4): 15 alunos (uso obrigatório de máscara PFF2/N95/KN95)

▪ Lab 10 (ICB 4): 12 alunos (uso obrigatório de máscara PFF2/N95/KN95)

Nos laboratórios do ICB 4 (7, 8, 9 e 10), devido a deficiência na ventilação natural

e renovação do ar, será OBRIGATÓRIO o uso de máscara PFF2/N95/KN95 a todos

os usuários (alunos, técnicos e professores), e essa informação deve constar no

Plano de Ensino de cada disciplina.

Acidentes não acontecem, são causados.
É mais barato prevenir do que lidar com as consequências da pandemia.

TELEFONES ÚTEIS:

Polícia Militar 190 SAMU 192 Corpo de Bombeiros 193
CIT - Centro de informação Toxicológica de Goiás 0800 646-4350

SIASS/UFG 3209-6227 ou 3209-6356


