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REGULAMENTO INTERNO DOS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE
ELETROELETRÔNICA DO CAMPUS ITAJAÍ 

Este regulamento tem por objetivo regulamentar o uso, a segurança 
e o funcionamento dos laboratórios dos cursos da área de Eletroele-
trônica.

CAPÍTULO I – DO ACESSO ÀS INSTALAÇÕES E AGENDAMENTO

Terão acesso aos laboratórios:

Art. 1o – Os professores que ministram unidades curriculares, cujo plano de curso contem-
ple a utilização dos laboratórios em atividades ou tarefas a serem desenvolvidas no pro-
cesso de ensino e aprendizagem.

Art. 2o – Os alunos matriculados nas unidades curriculares ou que façam parte de projetos
de pesquisa ou de extensão ou projetos integradores relacionados à utilização dos labora-
tórios, desde que acompanhados pelo professor e ou responsável, respeitando os horá-
rios preestabelecidos e agendados.

Art. 3o – Os servidores, técnicos administrativos e de laboratório, que colaboram com as
atividades das unidades curriculares.

Art. 4o – Os visitantes, em circunstâncias excepcionais, desde que a visita seja agendada
e acompanhada por um professor.

Art. 5o – Nos finais de semana não é permitido o acesso nas dependências dos laborató-
rios, salvo com autorização prévia da direção ou coordenação da área, respeitando o dis-
posto no Art. 2o.

Art. 6o – O agendamento, bem como o pedido de materiais deverá ser feito ao apoio técni-
co com no mínimo dois dias (48h) de antecedência pelo e-mail: almox.ee.itj@gmail.com. 

Parágrafo único – Será permitido o acesso de alunos de outras áreas, desde que seja so-
licitado pelo professor através do envio de e-mail ao coordenador da área, com o nome
dos alunos, data e período da utilização, ficando estes responsáveis pelos equipamentos
e materiais
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CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

Art. 7o – Ao entrar e enquanto permanecer no laboratório, o professor deverá verificar se
este encontra-se em perfeitas condições e caso verifique alguma anormalidade, deverá
comunicar o apoio técnico.

Art. 8o – Durante a aula, deverão permanecer sobre as bancadas apenas os materiais e
equipamentos estritamente necessários à realização das atividades ou tarefas.

Art. 9o – Nenhuma montagem, circuito ou equipamento deverá ser ligado ou utilizado sem
a restrita autorização do professor.

Art. 10 – Havendo qualquer divergência na devolução dos materiais, o servidor, aluno, ou
grupo de alunos que ocupou o laboratório ficará responsável pela reposição, de acordo
com a legislação vigente, garantida a ampla defesa e contraditório.

Art. 11 – É obrigatório o uso de óculos de proteção para experimentos onde haja risco de
explosão de componentes.

CAPÍTULO III – DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Art. 12 – Em trabalhos com duração superior a uma aula, admite-se que as montagens
possam ser guardadas em armário próprio, devidamente identificadas com os nomes dos
alunos, turma e respectiva unidade curricular, desde que não seja prejudicado outras ativi -
dades no uso do laboratório.

Art. 13 – Os armários dos laboratórios que servem para guardar trabalhos de alunos, de -
vem manter-se fechados durante as aulas. As chaves destes armários ficam sob a res-
ponsabilidade do aluno por período de tempo em que durar a atividade.

Art. 14 – Aproximadamente quinze minutos antes do término das aulas práticas, o profes-
sor responsável deverá encerrar as atividades, quando os alunos deverão realizar a orga-
nização dos equipamentos e dos materiais emprestados pelo almoxarifado.

CAPÍTULO IV – REGRAS DE CONDUTA NO INTERIOR DOS LABORATÓRIOS
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Art. 15 – É proibida a utilização do laboratório para efetuar trabalhos de natureza particu -
lar.

Art. 16 – É proibido consumir alimentos e/ou bebidas nas dependências dos laboratórios.

Art. 17 – É proibido retirar qualquer equipamento do laboratório sem autorização por escri-
to do responsável.

Art. 18 –Durante a execução das atividades ou tarefas, o aluno deverá manter o posto de
trabalho limpo e organizado.

Art. 19 – É obrigatório o uso de avisos simples e objetivos para sinalização de condição
anormal como superfície quente ou equipamento energizado.

Art. 20 – Em caso de acidente que comprometa a saúde, deve-se providenciar o chamado
da SAMU – 192 ou do Corpo de Bombeiros – 193, para encaminhamento da vítima ao
Hospital. O chamado da SAMU deverá ser feito por um servidor do Campus.

Art. 21 – É obrigatório aos usuários dos laboratórios com cabelos longos mantê-los presos
durante as atividades de laboratório.

Art. 22 – A fim de evitar acidentes, as vestimentas nos laboratórios deverão estar de acor-
do com as atividades a serem realizadas, não sendo permitido nas aulas práticas aos
usuários do laboratório trajar bermudas, chinelos, cachecol, mantas, ou qualquer acessó-
rio que esteja solto ou em suspensão.

Art. 23 – No início de cada aula prática, o professor orientará os alunos sobre segurança,
proteção, prevenção de acidentes e a conduta a ser adotada em caso de acidente.

Art. 24 – É proibido o uso de qualquer aparelho sonoro ou de entretenimento no interior
dos laboratórios.

Art. 25 – O professor deverá manter o laboratório fechado nos períodos de intervalos das
aulas ou na ausência de um responsável.

Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação.


