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DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art 1. Os seguintes espaços físicos constituem os Laboratórios de Ensino da área 

Propedêutica: 

 Laboratório de Física; 

 Laboratório de Química. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art 2. Realizar aulas práticas nas disciplinas dos cursos ofertados pelo Instituto Federal 

de Santa Catarina – Câmpus Itajaí. 

 

Art. 3. Possibilitar o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão de 

interesse institucional. 

 

Art 4. Propiciar a prestação de serviços técnico-científicos, considerando o regulamento 

específico para tal atividade e o interesse da instituição. 

 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 5. Constituem os princípios dos laboratórios: 

 Proporcionar o desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos 

aos seus usuários, por meio da promoção da criatividade, da autonomia, do 

raciocínio lógico e crítico; 

 Buscar a excelência em processos de ensino-aprendizagem. 

 

DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 6. O laboratório de Física é coordenado por um docente da área da Física, sendo 

indicado pelos demais docentes da área da Física.  

 

Art. 7. O laboratório de Química é coordenado por um docente da área da Química, sendo 

indicado pelos demais docentes da área da Química.  

 



Art. 8. Compete à Coordenação de cada laboratório planejar, organizar e controlar as 

atividades referentes aos objetivos do laboratório. 

 

Art. 9. São atribuições dos coordenadores dos laboratórios de ensino: 

 Representar os laboratórios quando solicitado pela direção ou coordenadores 

de curso; 

 Propor a criação de vagas para bolsistas/monitores, bem como a contratação 

de funcionários; 

 Cumprir e fazer cumprir as decisões do colegiado do Câmpus Itajaí; 

 Deferir ou indeferir solicitações quanto ao uso do laboratório. O controle do 

uso do laboratório para aulas regulares é responsabilidade do coordenador de 

curso referente a unidade curricular que utilizará o espaço do laboratório; 

 Exercer o controle de estoque de consumíveis utilizados nas atividades do 

laboratório; 

 Analisar junto à coordenação as solicitações de empréstimo ou transferência 

de equipamentos e materiais. 

 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 10. São usuários dos laboratórios de ensino: 

 Estudantes dos cursos e programas ofertados pela instituição; 

 Participantes de projetos e convênios específicos, firmados entre o IFSC-

Campus Itajaí e outras instituições. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 11. Compete aos técnicos dos laboratório executar, organizar e orientar os usuários, 

estando subordinado aos coordenadores dos laboratórios de ensino. 

 

Art. 12. São atribuições dos técnicos dos laboratórios de ensino: 

 Zelar pelo funcionamento e organização dos laboratórios; 

 Supervisionar e o orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 

 Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

 Administrar as reservas de horário para aulas nos laboratórios de ensino; 

 Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos estudantes 

quando necessário; 



 Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários/bolsistas; 

 Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar a 

sua capacitação técnica para operação; 

 Destinar os resíduos produzidos durante a realização das atividades de 

laboratórios de acordo com normas técnicas vigentes; 

 Comunicar, mediante memorando, ao coordenador qualquer descumprimento 

de norma, incidentes ou irregularidades ocorridas no laboratório. 

 

Art. 13. São atribuições dos professores que utilizam os laboratórios: 

 Orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas nos laboratórios; 

 Utilizar os laboratórios de ensino mediante reserva antecipada, por meio do 

preenchimento de formulário de reserva (ANEXO 1). O formulário será 

encaminhado ao técnico responsável. Em caso de ausência institucional do 

técnico, deverá ser encaminhado ao coordenador do laboratório. A reserva 

deverá acontecer com antecedência mínima de quarenta e oito (48) horas. O 

coordenador do laboratório será responsável pelo deferimento ou 

indeferimento da solicitação; 

 Descartar adequadamente os resíduos produzidos durante a utilização dos 

laboratórios, de acordo com a legislação vigente; não colocando substâncias 

nocivas ao meio ambiente em locais inadequados; 

 Zelar e responsabilizar-se pelo patrimônio dos laboratórios durante o uso dos 

laboratórios; 

 Respeitar as normas de segurança, utilizando e exigindo dos usuários dos 

laboratórios o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e 

EPC), quando necessário; 

 Comunicar, por escrito, danos, acidentes, irregularidades e incidentes ao 

coordenador do laboratório; 

 Não deixar material de uso particular no laboratório após o seu uso; 

 Responsabilizar-se pela limpeza e organização do laboratório após o seu uso. 

 

Art. 14. São atribuições dos estudantes em atividades de ensino, pesquisa ou extensão: 

 Zelar pelo patrimônio dos laboratórios; 

 Utilizar apenas os materiais, equipamentos e instalações relacionados aos 

experimentos desenvolvidos; 



 Respeitar as normas de segurança e utilizar os equipamentos de proteção 

individual e coletiva (EPI e EPC), quando necessário; 

 Descartar resíduos adequadamente, de acordo com a normas vigentes; 

 Utilizar o laboratório apenas na presença de um servidor responsável; 

 Responsabilizar-se pela limpeza e conservação do laboratório durante seu uso. 

 

Art. 15. São atribuições dos estagiários e bolsistas: 

 Zelar pelo patrimônio dos laboratórios; 

  Respeitar as normas de segurança e utilizar os equipamentos de proteção 

individual e coletiva (EPI e EPC), quando necessário; 

 Descartar resíduos adequadamente, de acordo com a normas vigentes; 

 Responsabilizar-se pela limpeza, organização e conservação do laboratório 

durante o uso do laboratório; 

 Organizar, juntamente com o professor orientador e com o coordenador do 

laboratório, um plano de atividades, seguindo rigorosamente o plano 

elaborado; 

 Só será permitido a utilização do laboratório em horários estabelecidos com a 

anuência do coordenador. 

 

DO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS E SEGURANÇA 

 

Art. 16. Serão responsabilizados, nos termos da lei, usuários que realizarem 

comportamento negligente na utilização do material e/ou equipamento, produzindo 

qualquer dano ou acidentes. 

 

Art. 17. Os usuários deverão conhecer as regras de segurança, presentes nesse 

regulamento e também na legislação vigente. 

 

Art. 18. Os usuários deverão utilizar roupas adequadas, evitando vestimentas e acessórios 

que possam ocasionar acidentes e/ou colocar em risco a integridade física dos usuários. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 19. A transferência, retirada ou empréstimos de equipamentos de materiais, 

equipamentos, deve ser feito por meio de formulário específico, sendo autorizado pela 

coordenação do laboratório, salvo quando houver procedimento específico.  



 

Art. 20. É vedado aos usuários o consumo de alimentos no interior dos laboratórios.  

 

Art. 21. Casos omissos serão avaliados pelos coordenadores dos laboratórios, pelos 

coordenadores de curso e pela direção do IFSC - Câmpus Itajaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



ANEXO 1 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA – IFSC 

CAMPUS ITAJAÍ 
 

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DO LABORATÓRIO  
(Este formulário deverá ser entregue devidamente preenchido aos coordenadores dos 

laboratórios de Física e/ou Química com antecedência mínima de quarenta e oito horas 

antes da utilização do laboratório) 
Docente:  

Disciplina/Curso:  

Título da Prática/Descrever o que será realizado:  

 

 

 

Data da aula:  Horário:  Laboratório:  

 

Observações:__________________________________________________________________________ 

Quantidade 

do reagente  
Reagentes / soluções (concentração – 

evitar fórmulas) 
Quantidade 

por equipe  

Equipamentos / materiais / 

vidrarias / EPI´s 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ATENÇÃO:  
- Considerar na aula experimental o tempo necessário para que o aluno possa lavar/descartar o material por ele utilizado.  
- Caso haja na aula material, reagente ou resíduo a ser armazenado, identifique-o corretamente com descrição, nome do 

responsável e data.  

_________________________ 

Assinatura do Docente 

 

 

 

 

 Para uso exclusivo do(s) coordenadores dos Laboratórios: 
 Data de recebimento da solicitação: ___/____/____    
 Observações: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  (   ) Deferida a solicitação     (   ) Indeferida a solicitação 

                                                     Data: ___/____/____                 _________________________________ 
Assinatura do Coordenador do 

Laboratório 
 


