
RESOLUÇÃO Nº 268, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019.
Estabelece as Normas Gerais para Funcionamento dos
Laboratórios no âmbito do Câmpus de Aquidauana da
UFMS.

 

O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DE AQUIDAUANA da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

 

Art.1º Estabelecer as Normas Gerais para Funcionamento dos Laboratórios
do Câmpus de Aquidauana (CPAQ) da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 

CAPÍTULO I

DO LABORATÓRIO

Art. 2º As normas descritas neste documento aplicam-se a todos os
laboratórios existentes no Câmpus de Aquidauana e a futuras instalações laboratoriais.

Art. 3º O laboratório é um espaço �sico equipado a fim de atender as
demandas e necessidades de diversas experiências didá�cas ou de pesquisas, conforme a
área a que pertence. Des�na-se à aplicação de aulas prá�cas, estudos e pesquisas com fins
educa�vos.

Art. 4º A nomeação do coordenador do laboratório ocorrerá conforme as
normas existentes na UFMS e no câmpus de Aquidauana.

Parágrafo Único. Os laboratórios do CPAQ podem funcionar em dois períodos,
o que deve ser comunicado à direção de câmpus e tornado público por seus respec�vos
coordenadores. Em situações excepcionais, os horários poderão ser alterados em consonância
com a direção.

 

CAPÍTULO II

DA APLICAÇÃO

 

Art. 5º Estas normas se aplicam a todos os usuários dos respec�vos
laboratórios (docentes, servidores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, monitores,
alunos de iniciação cien�fica, estagiários e pesquisadores) e também àqueles que não
estejam ligados a eles, mas que tenham acesso ou permanência autorizada.

Parágrafo Único. Deve-se manter cadastro atualizado dos usuários de outros
laboratórios do CPAQ e de outras ins�tuições para o desenvolvimento de a�vidades de
pesquisas e extensão, gerado a par�r do Anexo I.
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Art. 6º A prioridade de u�lização dos laboratórios do CPAQ será,
respec�vamente, para aulas prá�cas dos cursos de graduação, a�vidades de Trabalho de
Conclusão de Curso, pesquisa e extensão deste câmpus.

Art. 7º O cronograma de aulas prá�cas deverá ser apresentado no início de
cada semestre ao coordenador do laboratório. Esse cronograma deverá ser atualizado ao
longo do semestre, sendo necessária uma antecedência de 3 dias para a troca de dias e/ou
conteúdo de aulas prá�cas. O cancelamento destas poderá ocorrer a qualquer instante por
mo�vos emergenciais.

Art. 8º Para qualquer a�vidade extra às aulas prá�cas de graduação
desenvolvidas nos laboratórios, será necessária aprovação desta pelo coordenador do
laboratório. Havendo necessidade extraordinária de uso de equipamentos e materiais de
consumo de outros laboratórios durante a realização da a�vidade, o técnico do referido
laboratório poderá autorizar imediatamente o uso deste(s). Na ausência do técnico, o
interessado deverá obrigatoriamente comunicar o coordenador e assinar o livro de protocolo,
registrando a saída do material.

Art. 9º Para inserção de equipamentos específicos e de material de consumo
que não sejam a�vos fixos/cadastrados dos laboratórios, deve-se preencher documento de
registro dessa a�vidade.

Art. 10 Qualquer outra a�vidade não vinculada à aula prá�ca desenvolvida no
laboratório, dentro ou fora do expediente, só será autorizada se não causar nenhum
transtorno, como por exemplo: ocupação demasiada de espaço �sico, odor desagradável,
u�lização do laboratório em horários de aula, entre outros.

Art. 11 Os visitantes somente poderão ter acesso e permanência nas
dependências do laboratório com a autorização do coordenador e do professor responsável
pela a�vidade a ser realizada, devendo ter a sua iden�ficação e acesso registrados para
controle.

Art. 12 Todos os itens descritos nesta norma são válidos para os visitantes,
sendo que o acesso e permanência nos laboratórios somente poderão ser efetuados após
lidas as normas de funcionamento e recebida instrução de segurança dos responsáveis
(técnicos e/ou coordenadores e/ou professor responsável) das respec�vas áreas, com ciência
documentada a par�r de termo próprio.

Art. 13 Os laboratórios serão u�lizados conforme as informações de capacidade
de lotação mínima e máxima informadas por seu respec�vo coordenador. No caso de turmas
maiores, o professor deverá dividi-las e as aulas prá�cas deverão ser realizadas
separadamente. Exceções podem ser discu�das com o coordenador de laboratório, desde que
este autorize.

 

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES DOS CURSO USUÁRIOS E DO COORDENADOR DO LABORATÓRIO

 

Art. 14 Os laboratórios que comportam aulas prá�cas deverão, nos casos
aplicáveis, ter pelo menos um técnico e um coordenador responsável.

Art. 15 Caberá ao coordenador par�cipar das reuniões referentes aos
laboratórios.

Art. 16 Caberá ao coordenador apresentar em reunião de Conselho de Câmpus
e/ou ao Diretor da unidade propostas orçamentárias para compra de materiais permanentes
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e de consumo, solicitação de recursos humanos e propostas de melhorias para o bom
funcionamento dos laboratórios.

Art. 17 O coordenador e/ou o professor responsável deverá orientar os alunos
em relação às normas de u�lização dos laboratórios e esclarecer dúvidas acerca dos
procedimentos de segurança a serem adotados.

Art. 18  São atribuições do coordenador do laboratório: supervisionar as
a�vidades desenvolvidas pelos técnicos no laboratório, definir as metas anuais de trabalho do
técnico de laboratório e verificar seu cumprimento; demandar aos cursos e/ou à direção de
câmpus material de consumo e permanente necessário para o adequado funcionamento do
laboratório; representar o laboratório, quando solicitado; e coordenar a ocupação de suas
dependências, solicitar manutenção preven�va de equipamentos e infraestrutura, autorizar a
execução de projetos de pesquisa e extensão na dependência do laboratório, considerando a
infraestrutura existente e riscos do projeto.

 

CAPÍTULO V

DAS ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

 

Art. 19 Gerenciar e zelar pela manutenção da infraestrutura básica, utensílios e
equipamentos necessários à realização das a�vidades laboratoriais.

Art. 20 Apoiar a prá�ca das a�vidades de ensino, pesquisa e extensão que
venham a ser desenvolvidas no laboratório.

Art. 21 Tomar as medidas necessárias à reparação, à subs�tuição de
equipamento defeituoso e à reposição de utensílios, reagentes e outros materiais de uso do
laboratório.

Art. 22 Elaborar e manter atualizados os Procedimentos Operacionais Padrão
dos equipamentos e análises a serem conduzidas no laboratório.

Art. 23 Controlar o livro de registro de emprés�mos de equipamentos,
utensílios e outros materiais.

Art. 24 Realizar treinamentos para operação dos equipamentos dos
laboratórios, desde que esteja devidamente qualificado e com o consen�mento do
coordenador.

Art. 25 Registrar, no livro de ocorrências, acidentes, a�tudes e
comportamentos inseguros, encaminhando-o para o professor responsável, que deverá se
reportar à Coordenação Administra�va (COAD) para as providências necessárias.

 

CAPÍTULO VI

DAS ATITUDES E RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS

 

Art. 26 O laboratório deverá ser u�lizado, exclusivamente, para as a�vidades
para o qual foi designado.

Art. 27 Só será permi�do ao usuário (professor, funcionários, alunos ou
visitantes) o acesso ao laboratório mediante uso obrigatório de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI’s, necessários ao desenvolvimento das a�vidades.

Art. 28 Os alunos com algum problema de saúde ou em período de gestação
deverão comunicar a situação ao professor antes da prá�ca da a�vidade.
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Art. 29 Deve-se evitar colocar objetos pessoais nas bancadas, exceto aqueles
u�lizados em experimento da prá�ca, alocando-os em local disponibilizados para essa
ocupação.

Art. 30 Caso ocorra algum acidente, deve-se comunicar imediatamente ao
técnico ou ao professor responsável pela a�vidade, que tomará as providências cabíveis e
posteriormente comunicará ao coordenador do laboratório e à COAD.

Art. 31 É proibido fumar nos laboratórios e almoxarifados.

Art. 32 É proibida a ingestão de alimentos e bebidas nos laboratórios.

Art. 33 Todo o material deverá ser man�do no melhor estado de conservação
possível.

Art. 34 É altamente recomendável que os usuários conheçam a localização e o
uso dos ex�ntores de incêndio e quadro de energia.

Art. 35 Os usuários devem evitar trabalhar sozinhos nos laboratórios fora do
horário administra�vo e em finais de semana e feriados, em a�vidades que envolvam riscos
potenciais.

Art. 36 Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das regras
de segurança, normas e procedimentos corretos para u�lização de equipamentos, utensílios e
substâncias.

 

CAPÍTULO VII

DAS RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA USO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

 

Art. 37 Verificar se fios, tomadas e “plugues” estão em perfeitas condições.

Art. 38 Verificar se a voltagem entre equipamentos e circuitos é compa�vel.

Art. 39 Não deixar equipamentos elétricos ligados no laboratório fora do
expediente normal, sem anotação em livro de avisos ou disposi�vo similar. Devem ser
colocados avisos para sinalizar que o equipamento está em uso.

Art. 40 Remover os frascos de substâncias inflamáveis do local onde irá usar
equipamentos elétricos ou fonte de calor.

Art. 41 Não u�lizar a mesma tomada para mais de um equipamento.

 

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 42 Cada laboratório terá suas regras específicas, que deverão ser
disponibilizadas para todos os usuários.

Art. 43 Cada laboratório deverá propor um manual de gestão dos seus resíduos
gerados em consonância com a COAD, que auxiliará nas providências necessárias.  

Art. 44 O coordenador deverá manter a lista de pessoas autorizadas na portaria
das unidades.

Art. 45 O coordenador deve solicitar à COAD inventário atualizado dos bens e
equipamentos sob sua responsabilidade a cada troca de coordenador e ou a cada três anos.

Art. 46 Estas normas poderão ser modificadas, desde que se constate que não
atendem às necessidades a que se propõem, ou ainda, mediante proposta jus�ficada e
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apresentada à Direção do Câmpus.

Art. 47 Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador do laboratório em
consonância com a Direção do Câmpus.

Art. 48 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

AURI CLAUDIONEI MATOS FRÜBEL

Documento assinado eletronicamente por Auri Claudionei Matos Frubel,
Diretor(a), em 19/09/2019, às 16:47, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1504580 e o código CRC 5AA5701A.

CONSELHO DE CÂMPUS - CPAQ
Rua Oscar Trindade de Barros, 740

Fone: (67)3241-0404
CEP 79200-000 - Aquidauana - MS

Referência: Processo nº 23454.003486/2018-32 SEI nº 1504580
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