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NORMAS INTERNAS DA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

MICROBIOLOGIA DO CÂMPUS DE AQUIDAUANA - UFMS/CPAq 

 

Define as normas internas de utilização do 

Laboratório de Microbiologia, 

Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, Campus de Aquidauana. 

 

O Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, no uso de suas atribuições 

legais 

 

RESOLVE: 

Aprovar Normas Internas de utilização do Laboratório de Microbiologia da 

UFMS/CPAq, destinado ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

Capítulo I 

FINALIDADE E APLICAÇÃO 

 

Esse regulamento aplica-se a todos os usuários dos laboratórios, docentes, 

funcionários, alunos de graduação, pós-graduação, monitores, alunos de 

iniciação científica ou de docência e pesquisadores e também àqueles que não 

estejam ligadas ao mesmo, mas que tenham acesso ou permanência mediante 

autorização ou convênios.  

 

Capítulo II 

RESPONSABILIDADES 

 

2.1 O laboratório deve ter um responsável presente (Docente ou Técnico), 

cujas atribuições são: zelar pelo bom funcionamento do mesmo, pela 

segurança dos seus usuários, pela preservação do seu patrimônio e pelo 

atendimento das necessidades das disciplinas usuárias. 

2.2 Os usuários do laboratório devem ser alertados em relação ao conteúdo 

das normas de utilização do laboratório, e as suas possíveis dúvidas deverão 

ser esclarecidas. 

2.3. Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das regras de 

segurança, normas e procedimentos corretos para utilização e manuseio de 

equipamentos, ferramentas, máquinas, utensílios, componentes, materiais e 

substâncias.  

2.4. No caso de danos ao equipamento decorrente de má utilização deste pela 

utilização de terceiros, o mesmo deverá providenciar seu reparo. 



2.5 É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI): jalecos, 

sapatos fechados, luvas, óculos, dentre outros que se fizerem necessários, 

durante a permanência dos usuários no laboratório. 

2.6 É tarefa exclusiva dos professores e técnicos responsáveis pelos 

experimentos o fornecimento dos métodos e procedimentos para separação, 

tratamento e descarte dos rejeitos gerados. 

2.7 Não poderão ser realizadas quaisquer atividades sem o conhecimento do 

professor responsável e/ou técnicos de laboratório. 

2.8. É de responsabilidade de todo o pessoal alocado nos Laboratórios cumprir 

e fazer cumprir os itens previstos nestas normas.  

 

Capítulo III 

ACESSO E PERMANÊNCIA 

 

3.1 Todas as atividades práticas de laboratório devem ser antecipadamente 

planejadas e agendadas com o técnico de laboratório com antecedência 

mínima de 24 horas, quando necessitar de coleta de material biológico, com 

antecedência mínima de 48 horas.  

3.2 É proibido trabalhar sozinho nos laboratórios em atividades que envolvam 

elevados riscos potenciais. Exceções serão admitidas apenas mediante 

autorização prévia e por escrito do professor responsável.  

3.3 Os alunos em aula prática só deverão ter acesso ao laboratório com a 

presença do professor da disciplina usuária ou do técnico, e durante o horário 

de expediente; o professor ou técnico deverá permanecer com os alunos 

durante o período de desenvolvimento das atividades. Exceções serão 

admitidas apenas mediante autorização por escrito do professor responsável.  

3.4 O controle das chaves dos laboratórios será de responsabilidade do 

técnicos de laboratório. Somente poderão fazer a retirada das chaves as 

pessoas previamente autorizadas pelos professores responsáveis.  

3.5 É expressamente proibido ceder a qualquer aluno as chaves do laboratório. 

Os alunos autorizados pelos professores poderão fazer a retirada da chave do 

laboratório com os responsáveis pelo controle das mesmas.  

3.6 É proibido o acesso e permanência de pessoas estranhas ao serviço nas 

áreas de risco dos laboratórios de pesquisa. Sendo assim, os visitantes 

somente poderão ter acesso e permanência nas dependências dos laboratórios 

com a autorização do professor responsável.  

 

Capítulo IV 

CONDUTA E ATITUDES 

 

4.1. O laboratório deverá ser utilizado, exclusivamente, para atividades para o 

qual foi designado.  



4.2 É proibido falar alto e usar linguagem inadequada ou desrespeitosa com 

colegas, professores, técnicos, etc.  

4.3 Deve-se evitar trabalhar com roupas folgadas, curtas, pulseiras ou outros 

tipos de adornos que coloquem em risco a segurança.  

4.4 Só será permitido ao usuário utilizar equipamentos e máquinas na presença 

e com orientação do professor ou técnico. Exceções serão admitidas apenas 

mediante autorização por escrito do professor responsável.  

4.5 Toda atividade que envolver certo grau de periculosidade exigirá a 

utilização de EPIs adequados (luvas, óculos, máscaras, jalecos, etc.).  

4.6 Os Equipamentos de Proteção Individual são de uso obrigatório e restrito 

às dependências do setor laboratorial. 

4.7 Toda e qualquer alteração percebida no interior do laboratório deverá ser 

registrada no livro de ocorrência pelo professor ou pelo técnico; sempre que o 

aluno detectar quaisquer anomalias ele deverá avisar o professor ou técnico.  

4.8 Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificarem de 

que os equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita 

ordem, limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de forma 

organizada a fim de garantir um melhor estado de conservação. 

4.9 As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e 

equipamentos devem ser dimensionados de forma que os usuários possam 

movimentar-se com segurança. Assim, banquetas e cadeiras devem ficar 

embaixo das bancadas quando não utilizados. 

4.10 Utilizar as tomadas elétricas exclusivamente para os fins a que se 

destinam, verificando se a tensão disponibilizada é compatível com aquela 

requerida pelos aparelhos que serão conectados.  

4.11 O laboratório ou responsável deve estar equipado e ter uma caixa de 

primeiros socorros.  

4.12 Próximo ao laboratório deve ter equipamentos de combate ao incêndio, 

que deverão estar instalados de acordo com as normas em vigor. 

4.13 O professor (responsável pelo laboratório ou pela turma que estiver 

usando o laboratório) e/ou técnicos de laboratório tem total autonomia para 

remover do laboratório o usuário que não estiver seguindo estritamente as 

normas de utilização (gerais e/ou específicas).  

4.14 Os acidentes de trabalho ocorridos com funcionários nas dependências 

dos laboratórios devem ser obrigatoriamente comunicados ao setor 

encarregado. 

4.15 Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para os 

bombeiros (193).  

4.16 Em caso de pequenos acidentes consultar os procedimentos da ficha de 

emergência, avisar responsáveis e procurar atendimento médico. 

4.17 É obrigatório o uso de avisos simples e objetivos para sinalização de 

condição anormal (ex.: obras no local, rejeitos esperando descarte, instalação 

de equipamentos, manutenção periódica ou preventiva). 



4.1 Estas normas devem ter ampla divulgação junto à comunidade acadêmica 

e devem estar afixadas para consulta nas dependências dos respectivos 

laboratórios. 

Capítulo V 

NORMAS DE SEGURANÇA E  LIMPEZA 

5.1 É proibido fumar nos laboratórios. 

5.2 É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida na dependência do 

laboratório, bem como seu armazenamento. 

5.3 É proibido o uso de medicamentos e a aplicação de cosméticos na 

dependência do laboratório 

5.4 É proibido o manuseio de lentes de contato na dependência do laboratório . 

5.5 É obrigatório o uso de jaleco (avental) de algodão, mangas longas e na 

altura dos joelhos, fechado sobre a roupa nos trabalhos realizados no 

laboratório.  

5.6.  É obrigatório o uso de calçados fechados, que cubram todo o pé.  

5.7 Cabelos compridos deverão estar presos.  

5.8 É obrigatório o uso de calças compridas (exceto quando houver algum 

impedimento).  

 5.9 Observar uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs 

(equipamentos de proteção coletiva) sempre que necessário.  

5.10 É obrigatório o manuseio de produtos químicos tóxicos e corrosivos em 

capela com exaustão ligada, e o uso de luvas e óculos de segurança (quando 

necessário).  

5.11 É recomendado o uso de máscara com filtro apropriado no laboratório 

durante o manuseio de produtos tóxicos e/ou voláteis. Nos casos de produtos 

de maior toxicidade, o laboratório deverá ser evacuado até a conclusão da 

utilização. 

5.12 É proibido misturar material de laboratório com pertences, os mesmos 

deverão ser mantidos em local adequado, longe das bancadas ou local de 

armazenagem de equipamentos e substâncias. 

5.13 As pipetas usadas devem ser colocadas horizontalmente em solução 

desinfetante imediatamente após o uso, antes de se proceder a sua limpeza e 

esterilização. 

5.14 Não colocar materiais contaminados sobre a bancada. Esses materiais 

devem ser colocados em recipientes apropriados e esterilizados em autoclave. 

5.15 Cuidado ao acender o bico de gás (bico de Bunsen). Verificar se não 

existem substâncias inflamáveis por perto;. 

5.16  Flambar alças, agulhas e pinças antes e após o uso. 

5.17 Todo o material deve ser identificadas com etiquetas ou caneta 

permanente. 

5.18 No caso de derramamento de algum material infeccioso, cobrir 

imediatamente a área com um desinfetante adequado e deixar de 15 a 30 

minutos antes da limpeza. 



5.19 Devem ser registrados os acidentes como o derrame de cultura, 

ferimentos etc. Os ferimentos devem ser desinfetados e cobertos com 

esparadrapo. 

5.20 Os tubos com cultura devem ser conservados sempre em suas 

respectivas estantes. 

5.21 As culturas de fungos, quando esporuladas, apresentam riscos de 

infecção respiratória ou de reação alérgica, mesmo sem formar aerossóis. 

Estas culturas devem ser manipuladas rapidamente e sem movimento brusco. 

5.22 Não cheirar os meios de cultura inoculados. 

5.23 As placas de contagem de bactérias, preparadas com meios inócuos 

como ágar nutritivo, não podem ser consideradas inofensivas e devem ser 

autoclavadas após o uso. 

5.24 Lâminas e lamínulas utilizadas devem ser colocadas em recipiente com 

desinfetante. 

5.25 Lavar e desinfectar as mãos antes de iniciar uma atividade laboratorial. 

Repetir o mesmo procedimento ao final da análise. 

5.26 Limpar a mesa de trabalho, antes e depois de cada sessão de trabalho, 

usando desinfetante. 

5.27 Retirar os materiais, amostras e reagentes, bem como equipamentos e 

aparelhos, da bancada de trabalho tão logo terminar a tarefa. 

5.28 Papéis e resíduos utilizados só devem ser colocados no recipiente de 

coleta de lixo comum quando não apresentarem risco de contaminação. 

5.29 Resíduos perfurocortantes deverão ser descartados em embalagens 

apropriadas. 

 

Capítulo VI 

EQUIPAMENTOS E MANUAL DE INSTRUÇÕES 

6.1. Os manuais de utilização dos equipamentos estarão disponíveis em pasta 

específica. Os mesmos devem ser consultados quando constituir a primeira 

utilização do usuário e sempre que houver necessidade. 

 

As normas internas entram em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Aquidauana, 05 de abril de 2016. 

 

Camila Aoki 

Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas 

Presidente do Colegiado de Curso  


