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CAPÍTULO I 

DA NATUREZA 

 

1º. O laboratório interdisciplinar de Microbiologia, Saneamento, Qualidade da Água e           

Química, situado no piso inferior do bloco didática da UFC campus Crateús, é composto por               

duas salas didáticas.  

 

§ I. As salas didáticas caracterizam-se por serem laboratórios técnicos específicos de            

natureza didático-pedagógica, destinados ao desenvolvimento de atividades práticas        

vinculadas às disciplinas ofertadas pelos cursos ofertados pelo campus da UFC em Crateús.  

§ II. As salas didáticas dispõe de bancada de apoio técnico as quais são utilizadas para a                 

operacionalização do laboratório: preparo de soluções, lavação de vidrarias, planejamento e           

execução de experimentos, dentre outros.  

§ III. A sala didática 1, composta por bancadas centralizadas e capela, é destinada às               

disciplinas de química experimental, química analítica aplicada e físico-química.  

§ IV. A sala didática 2 é destinada às atividades práticas relacionadas às áreas de               

microbiologia, saneamento e qualidade da água, a pesquisa e a extensão. 

§ V. As atividades pedagógicas das disciplinas supracitadas são prioritárias às atividades de             

pesquisa e de extensão. 

Art 2º. O laboratório didático de química tem como finalidade possibilitar a realização de              

aulas práticas previstas na matriz curricular dos diferentes cursos de engenharia do campus             

da UFC em Crateús, promover, executar e apoiar projetos de pesquisas, de ensino e de               

extensão, consoante a demanda dos pesquisadores dessa instituição e de instituições           

parceiras e comunidades na área da abrangência da UFC – Campus Crateús. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º. O presente regulamento estabelece normas gerais para a utilização dos laboratórios             

da Área de Química, visando à organização e conservação da infraestrutura destes para o              

melhor aproveitamento por parte dos usuários.  

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 4º. O acesso e à execução de procedimentos nos laboratórios de Química e de               

Qualidade da Água serão permitidos apenas para:  

§I. Estudantes regularmente matriculados nas disciplinas constantes nos currículos dos          

cursos de Engenharia do campus da UFC em Crateús, nos horários de aula ofertados              

semestralmente e/ou em horários marcados, com antecedência, para reposição de aula ou            

revisão para provas experimentais sobre autorização do docente da disciplina, sob a            

anuência da coordenação do laboratório; 

 

§II. Docentes vinculados à Universidade Federal do Ceará - campus Crateús; 

 

§III. Estudantes vinculados a projetos de pesquisa e de extensão de posse do plano de               

trabalho aprovado pela coordenação do laboratório. 

 

§IV. Técnico de laboratório com formação adequada para as atividades de química. 

 

§V. Pessoas com autorização expressa do(a) coordenador(a) do Laboratório de Química. 

 

§VI. Estudantes vinculados a projetos de pesquisa e de extensão necessitam,           

obrigatoriamente, efetuar um treinamento prévio para exercerem suas atividades no          

laboratório. O treinamento será ministrado pelos técnicos em química e/ou saneamento e            

terá carga horário de 6 horas/aula. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

 

Art. 5º. O horário de utilização do laboratório interdisciplinar de microbiologia, saneamento,            

qualidade da água e química é de segunda a sexta-feira,conforme horários de            

funcionamento do campus. Aos sábados os laboratórios poderão ser disponibilizados para           

aulas de reposição, programadas e agendadas com antecedência, das 8 horas às 12 horas. 

Art. 6º. A utilização dos laboratórios por estudantes vinculados a projetos será permitida             

apenas mediante autorização formal do orientador e do coordenador do laboratório. 

Art. 7º. Os usuários têm o dever de cuidar e zelar de toda a infraestrutura dos laboratórios,                 

incluindo as instalações (paredes, chão, mobiliários dentre outros), os equipamentos e os            

acessórios dos laboratórios.  

 



Art. 8º. As normas se aplicam a todos os usuários dos laboratórios (docentes, funcionários,              

estudantes de graduação, monitores, bolsistas de iniciação científica, assistentes,         

pesquisadores, coordenadores) e também àqueles que estejam ligados ao mesmo, mas que            

tenham acesso ou permanência autorizada. 

Art. 9º. Nas dependências do laboratório, os usuários ficam PROIBIDOS de:  

§ I. Utilizar aparelhos sonoros;  

 

§II. Comer, beber ou fumar;  

 

§III. Riscar ou danificar bancadas, cadeiras, paredes, interruptores, equipamentos,         

mobiliário, entre outros bens pertencentes ao laboratório;  

 

§IV. Abrir ou retirar qualquer tipo de equipamento pertencente ao laboratório sem prévia             

autorização;  

 

§V. Utilizar o laboratório para outros fins que não sejam acadêmicos ou de pesquisa;  

§VI. Permanecer e realizar experimentos desconsiderando os itens mínimos de          

segurança: calça comprida, calçado fechado e jaleco;  

 

§ VII. Perturbar a ordem e o andamento dos trabalhos durante as aulas ou horários de                

uso geral.  

 

Art. 10. O uso dos laboratórios durante as aulas e demais atividades pedagógicas deverá ser               

acompanhado pelo docente responsável, o qual tem a obrigação do cumprimento do            

presente regulamento, inclusive da fiscalização dos usuários por ele autorizado.  

Art. 11. Docentes vinculados à instituição que desejem usar os laboratórios para fins             

didáticos devem solicitar o uso deste por meio do formulário, disposto no ANEXO 1, enviado               

ao(à) coordenador(a) do laboratório, anexando os procedimentos de operação padrão          

(POP) do experimento, bem como os dias, os horários e as lista de estudantes que               

participarão da atividade solicitada.Além do formulário supracitado, será necessário assinar          

o formulário de recebimento, atestando as perfeitas condições de uso dos equipamentos,            

reagentes e vidrarias (ANEXO II). 

Art. 12. Os laboratórios podem ser utilizados fora do horário previsto mediante            

agendamento prévio e com a anuência do coordenador(a) do laboratório, conforme descrito            

no Art 4° item I. 

§ I. As atividades de pesquisa e de extensão desenvolvidas por estudantes vinculados outros              

laboratórios, grupos de pesquisa não cadastrados no campus de Crateús ou outras            

instituições devem ser realizadas por meio das fichas de Solicitação de Uso do Laboratório,              

contendo a indicação dos estudantes envolvidos, cronograma de atividades, equipamentos e           

consumíveis (indicando a procedência) e disposição de resíduos gerados pelo experimento. 

 



§ II. As atividades devem ser previamente agendadas, via Formulário de Reserva (Anexo 3),              

com prazo mínimo de uma semana e com a descrição da demanda de reagentes e de                

vidrarias. 

 

Art. 12. Cabe ao coordenador(a) organizar de forma inequívoca o agendamento dos usuários             

do laboratório e fazer–lhes ciência deste regimento e das regras de comportamento,            

mediante assinatura de um termo de aceitação das normas vigentes.  

 

Art. 13. A operação de equipamentos será permitida apenas para estudantes treinados,            

conforme disposto no inciso VI do Art. 4º.  

Art. 14. Caso o usuário detecte algum problema com qualquer equipamento do laboratório,             

este deverá efetuar o registro na Ficha de Ocorrências.  

§ I. Periodicamente, o técnico de laboratório da área de química verificará as fichas de               

ocorrência e, quando constatado algum registro de defeito, tomará as providências cabíveis. 

 

CAPÍTULO V 

DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

 

Art. 15. Os usuários dos laboratórios devem seguir as seguintes Instruções de Segurança: 

§I. Não é recomendado o uso de lentes de contato no laboratório; 

 

§ II.Usar batas e jalecos abotoado, sapatos fechados e cabelos presos;  

 

§ III. Evitar batas e jalecos feito com tecido sintético;  

 

§ IV. Os materiais dos discentes, inclusive bolsas, deverão ser deixados dentro do guarda              

volumes disponível no laboratório para evitar acidentes e não atrapalhar a desenvoltura das             

práticas; 

 

 §V. Não pipetar produto algum com a boca; 

 

§VI. Não usar produto algum que não esteja devidamente rotulado;  

 

§VII. Não levar jamais as mãos à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos               

químicos;  

 

§VIII. Apresentar ao docente ou ao supervisor a experiência que será feita;  

 

§ IX. Jamais trabalhar sozinho;  

 

 



§ X. Procurar sempre discutir com o docente ou supervisor o local correto de descarte dos                

produtos tóxicos, inflamáveis, mau-cheirosos, lacrimogêneos, pouco biodegradáveis ou que         

reagem com a água;  

 

§ XI. Jamais comer ou beber em laboratório; 

 

§ XII. Produtos voláteis e/ ou tóxicos devem sempre ser manipulados na capela e em               

casos especiais, com máscaras de proteção adequadas a cada caso; 

 

§ XIII. Não realizar brincadeiras durante os procedimentos. A seriedade e atenção evitarão             

acidentes!  

 

§ XIV. Jamais acionar equipamentos de proteção coletiva como o chuveiro de emergência             

e extintores sem necessidade. 

 

Art. 16. As Instruções de Segurança devem estar presentes em cada laboratório e visíveis aos               

usuários. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO DE ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS 

 

Art. 17. A solicitação de empréstimos de reagente, de vidrarias e de equipamentos do              

laboratório deve ser realizada por meio do preenchimento de formulário de empréstimo            

enviado via SEI para o(a) coordenador(a) do laboratório. 

 

§ I. Para a retirada de equipamento, de vidraria, de acessório e/ou reagente do laboratório               

de química/qualidade da água, o requisitante deverá preencher o formulário de empréstimo            

com seus dados pessoais, docente responsável, especificar quais itens serão emprestados, o            

laboratório de destino e o tempo de utilização. A retirada do objeto só será permitida               

mediante assinatura do(a) coordenador(a) do laboratório. 

§ II. Na devolução do equipamento, vidraria, acessório e/ou reagente ao laboratório de             

química/qualidade da água, o usuário deve aguardar a conferência e baixa dos itens             

emprestados, solicitando ao técnico do laboratório o recibo de devolução. 

§ III. O técnico deverá comunicar ao(a) coordenador(a) do laboratório de química/qualidade            

da água a devolução do item emprestado. 

§ IV. Qualquer defeito ou problema encontrado em equipamento, vidraria, acessório e/ou            

reagente deve ser comunicado pelo requerente no ato de devolução para que a manutenção              

seja efetuada pela equipe técnica adequada.  

§ V. A prioridade para empréstimo segue a seguinte ordem: aulas práticas, docentes e              

demais estudantes. 

 

 



Art. 18. Não é permitido o empréstimo de equipamento, vidraria, acessório e/ou reagente a              

estudantes para utilização externa ao UFC campus Crateús, salvo os casos especiais            

autorizados pela coordenação do laboratório. 

Art. 19. Caso seja verificado, no ato da devolução do objeto emprestado, danos a              

equipamentos, vidrarias e/ou contaminação de reagente de forma proposital ou por uso            

inadequado, fica decidido que o docente responsável irá repor ou se responsabilizar pelo             

conserto do objeto.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 20. Os(as) estudantes que descumprirem qualquer uma das normas deste regulamento            

sofrerão: 

 

● Advertência oral;  

● Advertência escrita;  

● Suspensão;  

 

§ I. Compete ao docente autorizado a realizar a atividade, a advertência oral, quanto ao               

descumprimento deste regulamento e comunicar da reincidência ao(a) coordenador(a) do          

laboratório. 

§ II. Compete ao coordenador do laboratório aplicar a advertência escrita ao estudante que              

reincidir no disposto nesse artigo;  

§ III. A sanção de Suspensão será aplicada na reincidência de Advertência Escrita;  

§ IV. Será assegurado ao usuário amplo direito de defesa na aplicação durante o Processo               

Disciplinar.  

 

Art. 21. O usuário que danificar as instalações dos laboratórios, equipamentos, vidrarias,            

acessório e/ou reagente por imperícia e/ou mal uso estará sujeito a indenizar a UFC,              

Campus Crateús, pelos danos. 

 

Art. 22. Os usuários que de má fé usarem equipamentos de proteção como chuveiro de               

emergência e extintores poderão sofrer processos administrativos, além de serem          

processados por dano do patrimônio Público. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE OUTRAS SANÇÕES 

Art. 23: Ainda incorrerá em sanções respectivas aplicáveis pela instituição: 

§ I.  Os usuários que subtraírem material do laboratório de forma irregular; 

§ II. Desrespeitarem os docentes e o Técnico de laboratório, em quaisquer situações;  

 



§ III. Comportar-se de maneira inadequada durante a realização da prática de laboratório; 

§ IV. Anulação da prova prova prática se detectado realização de consultas em materiais              

didáticos, implicando interrupção imediata da prova e outras sanções cabíveis ao docente            

responsável pela disciplina.  

 

CAPÍTULO IX 

 

DOS DEVERES DO TÉCNICO DO LABORATÓRIO 

 

Art. 24. Organizar, verificar, repor e conservar o material;  

Art. 25. Organizar e preparar os materiais para os docentes e estudantes;  

Art. 26. Acompanhar os docentes e/ou estudantes nas práticas no Laboratório;  

Art. 27. Assistir e auxiliar as aulas teórico-práticas, orientado pelo docente; 

Art. 28. Construir os procedimentos padrões de operação para todos os experimentos            

executados no laboratório. 

Art. 29. Reduzir, reutilizar e descartar de maneira apropriada os resíduos gerados. 

Art. 30. Compete ainda ao Responsável:  

 

§ I. Orientar os estudantes para o bom uso dos materiais; §Preparar com antecedência os               

materiais solicitados pelos docentes;  

§ II. Acondicionar os materiais nos seus lugares;  

§ III. Fazer solicitação mensal de materiais e entregar para a coordenação do Laboratório;  

§ IV. Informar ao coordenador e encaminhar para a manutenção equipamentos com            

defeitos.  

§ V. Limpar e condicionar os materiais nos seus lugares.  

§ VI. A identificação de reagentes e de soluções, tanto as de uso quanto as de descartes, e o                   

registro no caderno de controle de reagente, constando nome da solução, data de preparo e               

de validade, concentração, responsável pelo preparo e risco de contaminação, bem como o             

nome do docente solicitante. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DOS DEVERES DOS PROFESSORES 

 

Art. 31 Caberá aos docentes avisar os responsáveis com uma semana de antecedência os              

materiais necessários para a prática da semana seguinte, para o bom andamento das aulas              

práticas.  

Art. 32. Cabe ainda ao docente cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 



 

CAPÍTULO XI 

DOS DEVERES DO(A) COORDENADOR(A) DO LABORATÓRIO 

Art. 33. O(a) Coordenador(a) do laboratório será designado(a) pela direção do campus UFC             

Crateús e terá a atribuição de gerir, coordenar e supervisionar atividades desenvolvidas            

pelos estudantes, técnicos e docentes;  

Art. 34. Solicitar ao setor de compras a aquisição de equipamentos e reagentes. 

Art. 35. Solicitar ao setor de manutenção, e com base nas observações descrita no relatório               

mensal do técnico, a manutenção de estruturas físicas e instalações de equipamentos. 

Art. 36. Revisar ou solicitar revisão do regimento sempre que achar necessário. 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

Art. 37. As disposições dos resíduos químicos produzidos pelo laboratório devem obedecer            

aos seguintes itens: 

§ I. Os resíduos de solventes de reações e de evaporadores rotativos devem ser colocados               

em frascos apropriados para descarte, devidamente rotulados. Deve-se evitar misturar os           

solventes. Sugere-se a seguinte separação: Solventes clorados, Hidrocarbonetos, Álcoois e          

Cetonas, Éteres e Ésteres, Acetatos e Aldeídos. Sempre que possível indicar também os             

componentes percentuais aproximados, pois este tipo de resíduo costuma ser incinerado           

por empresas especializadas que exigem uma descrição minuciosa do material que recebem.            

Verificar se é viável recuperar estes resíduos no seu laboratório.  

§ II. Os resíduos aquosos ácidos ou básicos devem ser neutralizados e só então descartados.               

Para o descarte de metais pesados, metais alcalinos e de outros resíduos, consulte             

antecipadamente a bibliografia adequada.  

§ III. O uso de solução sulfocrômica para limpeza vem sendo proibido na maioria dos               

laboratórios. Caso precise utilizá-la, nunca faça o descarte diretamente na pia. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTE 

Art. 38. Os procedimentos a serem executados em caso de acidentes podem ser descritos a               

seguir: 

§ I. Qualquer acidente deve ser comunicado ao docente. 

 



§ II. Cortes ou ferimentos mesmo leves, devem ser desinfetados e cobertos.  

§ III. Queimaduras com fogo ou material quente, devem ser tratadas com pomada de              

PICRATO DE BUNTENSIN ou com solução de ÁCIDO PÍCRICO 1 %.  

§ IV. Queimaduras com ácidos diluídos devem ser lavadas com muita água e solução de               

BICARBONATO DE SÓDIO.  

§ V. Queimaduras com ácidos concentrados, deve-se SECAR o local atingido, lavar com             

bastante ÁGUA e neutralizar com BICARBONATO DE SÓDIO.  

§ VI. Queimaduras com bases, devem ser lavadas com muita água e solução de ÁCIDO               

ACÉTICO OU BÓRICO A 2 %.  

§ VII. Substâncias estranhas nos olhos: lavar os olhos com bastante água (de preferência no               

lava-olhos), ou soro fisiológico e depois com água boricada ou ácido bórico a 2 %. 

 

CAPÍTULO XIV 

DOS CASOS OMISSOS 

Art. 39. Os casos omissos serão apreciados pelo(a) Coordenador(a) do laboratório e, caso             

necessário, serão levados às instâncias superiores. 

Art. 40. Os procedimentos não previstos neste regulamento devem ser consultados no            

Manual do Laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

Formulário de Solicitação de Aula Experimental 

 
(Este formulário deverá ser enviado devidamente preenchido para o e-mail: eng.ambiental@crateus.ufc.br, com            

pelo menos 03 dias úteis – 72 HORAS úteis – antes da atividade prática). 
 

 

1. Identificação 

 

Docente: 

Data Pedido:  Data da aula:  Número de Páginas:  

Horário:  

Manhã:                    às 

Equipes:     (por bancada) 

Horário:  

Tarde:                        às 

Equipes:          (por bancada) 

Horário: 

Noite:           às 

Equipes:     (por bancada) 

Curso:  Período:  

Disciplina:  

Título da Prática:  
 

Prática n°:  

 

2. Laboratórios 

 

Laboratório:  _________________________________________  

 

3. Reagentes/Soluções  

Reagente/Solução (quantidade total para todos os grupos, verificar 

quantidade para não haver desperdício – sobra de reagentes serão 

remanejadas) 

Qtdade. Total 

(g ou mL) 

Concentração Obs. 

    

    

    

    

    

    

    

    

Aumentar o número de linhas o quanto for necessário    

 

4. Equipamentos 

Equipamento Quantidade Opções Obs. 

    

    

    

Aumentar o número de linhas o quanto for necessário    

 

5. Materiais 

Materiais/Vidrarias/EPI´s (quantidade por grupo – 1 grupo, 

será considerada a quantidade descrita abaixo multiplicado 

pelo número total de grupos) (de outra cor: o que for para 

Quantidade Opções Obs. 

 

mailto:eng.ambiental@crateus.ufc.br


a turma toda, uma única unidade para a aula toda, será 

colocado na bancada do professor) 

    

    

    

 

6. Informações 

Informações (utilize este espaço para descrever como a aula deve ser montada: aula em grupo ou individual,                 

cuidados especiais e outras informações que julgar necessário). 

EXEMPLO: 

Preparar 5 bancadas com as mesmas vidrarias. 

Sendo, 3 para a primeira turma e 3 para a segunda turma. 

 

 

7. Resíduos 

RESÍDUOS (INFORMAR A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS; SOLICITAR RECIPIENTE PARA DESCARTE; ORIENTAR            

O ALUNO PARA REALIZAR O DESCARTE NO FINAL DA ATIVIDADE NO RECIPIENTE DISPONIBILIZADO). 

 

ATENÇÃO:  
- Considerar na aula experimental o tempo necessário para que o aluno possa lavar o material por ele                  

utilizado, as vidrarias podem ser deixadas no escorredor ou em bandejas brancas; As pipetas podem ser                

deixadas de molho em recipiente disponibilizado no laboratório dentro da pia de lavagem, com a ponta virada                 

para cima, não é necessário lavar as pipetas; As pipetas de Pasteur podem ser deixadas dentro da bacia da pia,                    

não é necessário lavar as pipetas de pasteur; As bancadas do centro devem ficar totalmente livres após a                  

conclusão das aulas, pois outra turma poderá utilizar na sequência, os materiais podem ser deixados nas                

bacias brancas disponibilizadas pelos laboratoristas no espaço reservado para alocar materiais de pré e pós-aula               

prática. 

- A utilização de reagentes (puros) fora desta solicitação para o atendimento das aulas práticas não é proibida,                  

no entanto, informe a massa ou volume consumido ao laboratorista ou anote a quantidade utilizada na folha de                  

consumo de reagentes. O reagente pode ser deixado no espaço reservado para alocar materiais de pré e                 

pós-aula prática. 

- Para o bom andamento das aulas práticas, é proibido retirar ou adicionar materiais as bandejas brancas com                  

bilhetes de reserva. Ressalvo quando for a sua reserva para a data reservada. Caso haja necessidade de maior                  

quantidade de material, não requisitado previamente, por favor retirar do interior dos armários. 

- As regras estão em conformidade com reunião realizada pela coordenação do laboratório. 

 

 

 

___________________________ 

Assinatura Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CRATEÚS  

 

 

FORMULÁRIO - Termo de Responsabilidade de Utilização/Empréstimo/Devolução de        

Materiais, Reagentes e Equipamentos dos laboratórios de Interdisciplinar de Microbiologia,          

Saneamento, Qualidade da Água e Química. 

 

 

Solicitante: Contato: 

Área:  

 

Dados do equipamento 

Nº Patrimônio Descrição Equipamento Modelo 

   

   

   

   

   

 

Dados do material/reagente  

Item Descrição do Material/Reagente 

  

  

  

  

  

 

Data empréstimo/utilização: 

 

Data devolução: 

 

Finalidade: 

 

 

Docente/Orientador Responsável 

Docente/Orientador: Contato: 

Área:  

 

Declaro assumir total responsabilidade por extravio ou danos verificados após a           

utilização/retirada do(s) bem(s) acima descrito(s). Responsabilizo-me também, no caso de          

 



empréstimo, pelo transporte adequado do(s) item(s) emprestado(s) e estou ciente dos riscos            

e danos físicos que podem causar na pessoa que estiver transportando de forma inadequada              

os materiais, principalmente materiais frágeis, cortantes e reagentes químicos. 

 

Nome do Orientador responsável:_______________________________________________ 

 

Data:____/___/____ 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura 

 

( ) Deferido         ( ) Indeferido  

Nome__________________________ Assinatura________________________ Data____/___/____ 

 

 

 


