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I.  INTRODUÇÃO 

Os Laboratórios do Centro de Aulas Práticas 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. 

 

 

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 

- Constitui obrigação dos usuários em geral do laboratório: 

▪ 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; 

 

 

IV.   BOAS PRÁTICAS 

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

▪ Lavar as mãos com água e sabão antes e ao fim de cada aula; 
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▪ 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 

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

▪ A permanência de 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. 

 

 
 

Acidentes não acontecem, são causados. 
 
 

 

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 


