
 
 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO LABORATÓRIO 
DE FÍSICA/ELETROTÉCNICA  

 

 

 

 

CRATÉUS



CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS DO LABORATÓRIO DE FÍSICA/ELETROTÉCNICA

Art. 1º: São objetioo do Laboratório de Fíoica/ Eletrotécnica:
I- Contribuir com formação técnica/experimental do aluno a partr da introdução de prátcao 
relacionadao ào diociplinao doo curooo ofertadoo pelo Campuo da UFC em Crateúo. 

II- Auxiliar alunoo e profeoooreo em ouao atiidadeo de peoquioao e atiidadeo curriculareo em 
diieroao áreao relacionadao ao laboratório.

CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO E FINALIDADES

Art. 2°: O Campuo da UFC em Crateúo pooouem 01 Laboratório de Fíoica/Eletrotécnica para uoo doo 
alunoo deiidamente matriculadoo, profeoooreo ou peoooao autorizadao por inotância ouperior.

Art. 3°: O uoo do Laboratório é para fno de atiidadeo curriculareo dao diociplinao doo curooo da UFC 
em Crateúo, oendo iedada a oua utlização para outrao fnalidadeo. 

Art. 4°: O uoo do Laboratório de Fíoica: é reotrito aoo curooo do Campuo, portanto, na neceooidade do 
uoo do recinto por outrao inottuiççeo, deierá oer encaminhada uma oolicitação, por eocrito, e 
encaminhado à coordenadoria de Engenhariao ou ao profeooor reoponoáiel, para análioe da 
poooibilidade de atendimento. Em caoo de atendimento é neceooária a preoença do profeooor, que fez 
a oolicitação, no momento da utlização do laboratório. 

PARÁGRAFO 1°: Ao normao determinam oo requioitoo báoicoo para a proteção da iida e da 
propriedade nao dependênciao doo laboratórioo. 

PARÁGRAFO 2°: Ao normao oe aplicam a todoo oo uouárioo doo laboratórioo (docenteo, funcionárioo, 

alunoo de graduação, monitoreo, boloiotao de iniciação cientfca, aooiotenteo, peoquioadoreo, 

coordenadoreo) e também àqueleo que eotejam ligadoo ao meomo, mao que tenham aceooo ou 

permanência autorizada. 

CAPÍTULO III - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 5°: O Laboratório permanecerá fechado e oerá aberto para ao atiidadeo preiiamente agendadao:
aulao prátcao e eotudo doo alunoo, oo quaio deierão agendar com o Técnico de Laboratório com um 
prazo mínimo de uma oemana. 

PARÁGRAFO 1°: Não oerá permitdo o uoo do Laboratório para oo alunoo oem a ouperiioão do Técnico 
e/ou profeoooreo. 

PARÁGRAFO 2°: O uoo do laboratório deierá oer regiotrado em planilha apropriada. 

PARÁGRAFO 3°: O controle dao chaieo doo laboratórioo oerá de reoponoabilidade doo guardao de 
aceooo, oendo que oomente com autorização do meomo, retradao e deioluççeo. Somente poderão 
fazer a retrada dao chaieo ào peoooao preiiamente autorizadao.   



Art. 6°: oo materiaio de laboratório oerão fornecidoo no interior doo meomoo, não oendo permitdo 
oeu empréotmo, ou retrada do local oem o deiido regiotro em planilha apropriada. 

Art. 7°: Oo alunoo e profeoooreo oó poderão frequentar o laboratório oe eotierem de acordo com ao 
Normao de Laboratório (Anexo 1) e Regrao de Laboratório (Anexo 2).

Art. 8°: Oo materiaio doo diocenteo, incluoiie boloao, deierão oer deixadoo embaixo dao meoao para 
não atrapalhar a deoenioltura dao prátcao técnicao. 

Art. 9°: Oo eotudoo no laboratório deierão oer preiiamente agendadoo, com prazo mínimo, de uma 
oemana, oendo oolicitado atraiéo do Formulário de Reoeria (Anexo 3). 

PARÁGRAFO ÚNICO: todoo oo materiaio utlizadoo, apóo ao prátcao no laboratório, deierão oer 
deixadoo oobre a meoa, e oerão limpoo e guardadoo pelo técnico do laboratório. 

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Art. 10°: São direitoo doo uouárioo: 

I - Utlizar o Laboratório para eotudoo oob ouperiioão do técnico e/ou profeoooreo. 

II - Utlizar doo materiaio do laboratório. 

Art. 11°: São deiereo doo uouárioo: 

I - Reopeitar a ordem e a diociplina no recinto do Laboratório; 

II - Reopeitar o Técnico de Laboratório. 

III - Reoponoabilizar-oe por danoo cauoadoo aoo materiaio e comunicar imediatamente ao Técnico 
reoponoáiel, para a deiida proiidência junto à coordenação adminiotratia de Patrimônio; 

IV - Agendar com antecedência ao atiidadeo a oerem realizadao no laboratório, atraiéo do 
Formulário de Reoeria (Anexo 3). 

V - Oboeriar ao Normao de Laboratório (Anexo 1) e Regrao de Laboratório (Anexo 2). 

VI - Não oerá permitda a entrada de aluno como acompanhante, que não faça parte do grupo de 
eotudoo, ou oeja, eotranho ao Campuo. 

VII - Realizar experimento prátco no laboratório junto ao docente ou/e ao Técnico. 

VIII - Reopeitar o técnico além do docente durante a execução dao prátcao. 

XIX - Não realizar conoultao em materiaio didátcoo no momento de aialiação, exceto quando 
permitdo. 

X - Cumprir e fazer cumprir eote regulamento. 

XI - É proibido o uoo de quaioquer aparelhoo eletrônico de oom, imagem ou iídeo, a não oer que
oo meomoo oejam liberadoo pelo profeooor da diociplina, iioto que qualquer dano cauoado noo 
meomoo a INSTITUIÇÃO e oeuo funcionárioo fcam ioentoo de iir a reparar o dano. 

XII – Oo uouárioo oerão reoponoabilizadoo por quaioquer comportamentoo negligenteo na 
utlização do material ou equipamento de que reoultem danoo ou acidenteo, bem como por oua 
repooição em caoo de inutlização ou aiaria. 



CAPÍTULO V - DOS DEVERES DOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO 

Art. 12°: Organizar e zelar por todo o laboratório, oeuo equipamentoo e materiaio.

Art. 13°: Organizar, ierifcar, repor e conoeriar o material. 

Art. 14°: Organizar e preparar oo materiaio para oo profeoooreo e alunoo. 

Art. 15°: Acompanhar oo profeoooreo e/ou alunoo nao prátcao no Laboratório, quando neceooário. 

Art. 16°: Aooiotr e auxiliar ao aulao teórico-prátcao, orientado pelo docente, quando neceooário. 

Art. 17°: Compete ainda ao Técnico: 

I - Orientar oo alunoo para o bom uoo doo materiaio. 

II - Preparar com antecedência oo materiaio oolicitadoo peloo profeoooreo e pelao prátcao de eotudo 
doo alunoo. 

III - Limpar e condicionar oo materiaio noo oeuo lugareo. 

IV - Fazer uma liota oemeotralmente de oolicitação de materiaio e entregar para a coordenação 
adminiotratia de Aquioição. 

V - Aiioar com antecedência, quando eotier faltando algum material para a prátca, para oua 
repooição anteo da compra menoal. 

VI – A identfcação de reagenteo e ooluççeo que oe encontrem dentro do laboratório deie oer 
identfcada com rótulo, tanto ao de uoo quanto ao de deocarteo, ao meomao feitao pelo técnico 
deierão conotar no caderno de controle de reagente, conotando nome da oolução, data de preparo
e de ialidade, concentração, reoponoáiel pelo preparo e rioco de contaminação, bem como o nome
do profeooor oolicitante pela oolução e período de aula. 

CAPÍTULO VI - DOS DEVERES DOS PROFESSORES 

Art. 18°: Caberá aoo profeoooreo aiioar oo técnicoo com uma oemana de antecedência oo materiaio 
neceooárioo para a prátca da oemana oeguinte, para o bom andamento dao aulao prátcao. 

Art. 19°: Cabe ainda ao profeooor cumprir e fazer cumprir eote regulamento. 

CAPÍTULO VII - DE OUTRAS SANÇÕES 

Art. 20°: Ainda incorrerá em oanççeo reopectiao aplicáieio pela inottuição: 

I – Oo uouárioo que oubtraírem material do laboratório de forma irregular. 

II - Deoreopeitar oo profeoooreo e Técnico, em quaioquer oituaççeo. 

III - Comportar-oe de maneira inadequada durante a realização da prátca de laboratório. 

IV - Na realização de conoultao em materiaio didátcoo no momento da aialiação da prátca em 
laboratório, implicando interrupção imediata da proia e outrao oanççeo cabíieio ao docente 
reoponoáieio pela diociplina. 

V - Caooo omioooo deierão oer julgadoo pela Coordenadoria reoponoáiel em conjunto com o Técnico 
de Laboratório.



CAPÍTULO VIII - PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO 

Art.21º Identfcar o que eotá proiocando o incêndio ou o oeu progenitor 

PARÁGRAFO 1°: No laboratório de foica/eletrotécnica é utlizado equipamentoo que neceooitam de 
energia elétrica, equipamento para aquecimento de ooluççeo e oólidoo e com rarao exceççeo oão 
uoadao oubotânciao químicao que apreoente perigo. Caoo haja incêndio eote pode ter como princípio o
curto em algum equipamentoo e/ou tranoferência de calor para algum meio combuotiel com a 
madeira, papel, ioopor, entre outroo, que oe encontram nao bancadao. Neote caoo deie proceder do 
oeguinte modo: 

I- Manter oempre a calma. 

II- Quando o fogo atngir a roupa de uma peoooa, proceder da oeguinte maneira: 

a-) leiá-la para debaixo do chuieiro de emergência ou; 
b-) oe o acidentado correr, aumentando a combuotão, neote caoo, derrubá-lo e rolá-lo 
no chão até o fogo oer exterminado ou embrulhá-lo rapidamente em um cobertor para 
eote fm ou;  
c-) pode-oe também uoar o extntor de CO2, oe eote for o meio maio rápido. 

IV-Afaotar oo infamáieio de perto; 

V- Jamaio uoar água para apagar o fogo, uoar extntor de CO2 ou de pó químico; 

VI- Em materiaio de fácil combuotão e que deixa reoíduoo como: tecidoo, madeirao, papéio, fbrao. 
Combater utlizando água e eopuma, no caoo de material QUÍMICO utlizar extntoreo a baoe de 
eopuma, oe o fogo eotier no início utlize póo-químicoo oecoo ou gáo carbônico. 

VII- Em Equipamentoo elétricoo energizadoo, deoligar a chaie geral de eletricidade, e combater com 
gáo carbônico, póo-químicoo. 

VIII- Em produtoo que queimem oomente na ouperfcie como: iernizeo e oolienteo combater o 
incêndio com abafamento, póo-químicoo, gáo carbônico e eopuma. 

IX- Caoo o incêndio fugir ao controle, proceder da oeguinte maneira:  

1- Eiacuar o laboratório imediatamente; 
2- Eiacuar o prédio; 
3- Chamar a equipe de oegurança ou o Corpo de Bombeiro (Telefone:193), dando a exata 

localização do fogo.  

CAPÍTULO IX - ORIENTAÇÕES PARA RESERVA DAS SALAS DOS LABORATÓRIOS
DE FÍSICA/ELETROTÉCNICA.

 
Art.22º- Ao reoeriao doo laboratórioo deierão obedecer, primariamente, 3 condiççeo báoicao: 

a. Verifcar no horário oemanal a dioponibilidade de horário liire. A reoeria não poderá 
confrontar com horárioo de aula ou outrao atiidadeo que já tenham oolicitado o uoo 
do laboratório em queotão. Caoo haja confronto com a grade de horárioo, pré-
eotabelecida pelo Campuo, a reoeria oó terá efeito com declaração do profeooor e/ ou



reoponoáiel pela reoeria anterior (Anexo 4), abrindo mão da reoeria ou autorizando 
o uoo da oala no horário oolicitado; 

b. Preencher formulário de reoeria (Anexo 3), em 2 iiao, completamente e 
corretamente; 

c. Ser encaminhadao ao Laboratório de Fíoica e autorizadao pelo profooional 
reoponoáiel, incluindo oua aooinatura; 

Art.23º - Dúiidao poderão oer eoclarecidao a qualquer momento, tanto peloo técnicoo do 
laboratório como peloo docenteo reoponoáieio; 

Art.24º -Queotçeo que não tenham oido abordadao neote documento poderão oer reooliidao nao 
meomao condiççeo do Art.23 acima, aooim como poderão oer adicionadao pooteriormente neote 
documento. 



Anexo 1 

NORMAS DO LABORATÓRIO

1. Laiar ao mãoo anteo de iniciar o trabalho, apóo cada manipulação e também ao oe preparar para 
oair do laboratório. Muito cuidado com ao mãoo durante qualquer manipulação no laboratório. Elao 
podem conter reoíduoo de reagenteo, que cauoam irritação em parteo oenoíieio do corpo. 

2. Deixar ao bancadao, piao, balançao e materiaio uoadoo em perfeitao condiççeo de limpeza, apóo o 
término de cada trabalho. Para limpeza doo materiaio, taio como tuboo de enoaio, cadinho, béquer, 
etc. laiar com água e detergente, enxaguá-loo por trêo iezeo com água corrente e maio trêo iezeo 
com água deotlada. Deixá-loo eocorrer oobre a bancada coberta com papel abooriente ou um pano 
limpo. Conoeriar oo materiaio noo reopectioo armárioo, ao abrigo da poeira. 

3. É proibido oentar no chão ou nao bancadao. 

4. Utlizar a capela oempre que for trabalhar uma reação que libera iaporeo ou gaoeo tóxicoo, 
irritanteo ou com cheiro deoagradáiel.

 5. Improiioaççeo oão oo primeiroo paoooo em direção a um acidente. Uoar oempre o material 
adequado. 

6. Não trabalhar com material imperfeito, principalmente iidroo que tenham areotao cortanteo. 
Todo material quebrado deierá oer deocartado em local próprio. 

7. Adicionar oempre, ácidoo à água, e nunca água a ácidoo. 

8. Não manipular produtoo químicoo oem conhecer oua toxicidade tendo oempre o cuidado de ler 
cuidadooamente o rótulo doo fraocoo doo reagenteo anteo de oeriir-oe deleo. 

9. Não retornar oo reagenteo aoo fraocoo de origem, meomo que não tenham oido uoadoo; coloque 
oo oólidoo em um recipiente eopecial para refugoo químicoo. Oo líquidoo oerão deocartadoo, de 
acordo com oua natureza, em recipienteo apropriadoo. 

10. Lubrifcar oo tuboo de iidro, termômetroo e outroo, anteo de inoeri-loo numa rolha. Proteger ao 
mãoo com luiao apropriadao ou enrolar a peça de iidro em um pano groooo, neota operação. 

11. Eiitar qualquer contato com o produto oeja por inalação, ingeotão ou contato com a pele.

12. Nunca deixar oem atenção qualquer operação onde haja aquecimento ou que reaja 
iiolentamente. 

13. Não deixar iidro quente oobre a bancada, poio alguém pode pegá-loo inadiertdamente, 
ocaoionando queimadurao. Colocá-loo oobre um recipiente ou ouporte ideal. 

14. Não trabalhar com infamáieio nao proximidadeo de fonteo de ignição taio como bicoo de gáo, 
chapao de aquecimentoo ou reoiotênciao elétricao ligadao.

15. Não dirigir a abertura do tubo de enoaio para oi ou para oo outroo, durante um aquecimento. 

16. Não aquecer reagenteo em oiotemao fechadoo. 



17. Ligar exauotoreo toda iez que houier eocape de iaporeo ou gaoeo no laboratório. Oboeriação: O 
preoente laboratório não apreoenta Capela, caoo neceooário recomenda-oe utlizar a exiotente no 
laboratório de Química.

18. Não pipetar nenhum tpo de líquido com a boca; uoar a pêra de oegurança. 

19. Não colocar ao tampao doo fraocoo de reagenteo com a boca ioltada para a bancada. 

20. Ler atenciooamente o procedimento do experimento procurando entender o que oerá feito: iooo 
eiitará riocoo. 

21. Não leiar à boca qualquer reagente químico, meomo que inofenoiio. 

22. Manter oempre limpo o local de trabalho, eiitando obotáculoo inúteio que poooam difcultar ao 
análioeo. 

23. Se o líquido contdo num fraoco infamar acidentalmente, cobrir a boca do fraoco com iidro de 
relógio ou tela de amianto para impedir a entrada de ar. 

24. Comunicar o Profeooor ou ao Técnico de Laboratório, qualquer ocorrência anormal durante o 
tranocorrer da aula, taio como acidenteo peoooaio, quebra de material, derramamento ou perda de 
reagenteo, indiopooição foica, iazamentoo e outroo.

25. Ao uoar balançao eletrônicao analítcao ou oemianalítcao ter cuidado durante a peoageno tendo 
em conta a capacidade de cada balança.

26. Só opere equipamentoo elétricoo quando foo, tomadao e “plugo” eotierem em perfeitao 
condiççeo e com o fo terra ligado.

27. Garantr a ioltagem compatiel entre equipamentoo e circuitoo e não uoar equipamentoo 
elétricoo oem identfcação de ioltagem.

28. Não inotalar nem operar equipamentoo elétricoo oobre ouperfcieo úmidao.

29. Não deixar equipamentoo elétricoo ligadoo no laboratório, fora do expediente normal, oalio 
quando o meomo eotier oendo utlizado em alguma prátca que aooim neceooite, para tanto deie 
oer fxado cartazeo e/ou placao informátcao.

30. Remoier fraocoo de infamáieio do local onde irá uoar equipamentoo elétricoo ou fonte de calor.

Obo. “A DESOBEDIÊNCIA IMPLICARÁ NO AFASTAMENTO DO ALUNO DO LABORATÓRIO”



Anexo 2 

REGRAS DE LABORATÓRIO 

1. Somente poderão partcipar dao aulao de laboratório oo alunoo que eotierem com ieotmenta 
adequada, camioa de manga curtao e calça comprida. Sendo que em deiidao prátcao oeja obrigatório 
uoo do aiental de manga longa limpo, abotoado e em condiççeo de trabalho. Eiite roupao de tecido 
ointétco ou outro material facilmente infamáiel.

2. Não é permitdo o uoo de oandáliao, chineloo ou oapatoo abertoo, além de ieotmentao inadequadao
que coloquem em rioco a oegurança do aluno.  

3. É expreooamente proibido o uoo de lenteo de contato durante oo trabalhoo de laboratório. 

4. É proibido uoar joiao (braceleteo, anéio, colareo, correnteo, etc...) que poooam atrapalhar e cauoar 
acidente. 

5. Manter o cabelo preoo, ao unhao cortadao e ao mãoo limpao. 

6. Não é permitdo o uoo de celulareo e outroo tpoo de equipamentoo eletrônicoo no ambiente 
laboratorial, taio equipamentoo deierão permanecer deoligadoo, exceto quando permitdo. 

7. Não é permitdo trabalhar oozinho no laboratório. É neceooária a preoença de, pelo menoo, maio 
um elemento. 

8. É proibido fumar, comer, beber ou maocar chicleteo no laboratório. 

9. Todoo oo alunoo deiem eotar em oeuo reopectioo locaio de trabalho, com o material neceooário, no 
início da aula. 

10. Durante ao aulao prátcao oo alunoo não poderão entrar ou dela oair oem autorização do Profeooor 
ou do Técnico de Laboratório. 

11. Toda quebra ou deoaparecimento de um material deierá oer comunicado imediatamente ao 
Profeooor ou ao Técnico de Laboratório, que fará a anotação da ocorrência. 

12. A permanência de alunoo noo laboratórioo, fora do horário de aula, oomente poderá ocorrer 
eotando preoente o Profeooor ou ao Técnico de Laboratório, que oe reoponoabilizaram peloo materiaio 
utlizadoo e pela oegurança doo alunoo. 

13. Oo alunoo não poderão manuoear aparelhoo para oo quaio não tenham recebido inotruççeo 
eopecífcao. 

14. A conduta, partcipação, pontualidade, aooiduidade, técnica de trabalho, cuidado no uoo do 
material, limpeza, bem como precioão e exatdão doo reoultadoo obtdoo, oerão uoadoo como critérioo 
de aialiação. 

15. Utlizar oo EPI (Equipamentoo de Proteção Indiiidual) oempre que neceooárioo; em caoo de 
dúiidao oriente-oe com o Profeooor ou ao Técnico de Laboratório. 

16. Anteo de qualquer trabalho prátco, informar-oe oobre a periculooidade e a toxicidade dao 
oubotânciao que irá manipular. 



17. Eoteja oempre atento a localização e como utlizar oo equipamentoo de combate e preienção de 
acidenteo.

Obo. “A DESOBEDIÊNCIA IMPLICARÁ NO AFASTAMENTO DO ALUNO DO LABORATÓRIO”



Anexo 3

FORMULÁRIO PARA RESERVA DO LABORATÓRIO DE FÍSICA/ELETROTÉCNICA. 

  
Dados do solicitante
Nome do 
solicitante:__________________________________________________________________________  

SIAPE/Matrícula: ______________  Telefone: ____________  Email:_________________________________

Função: [   ] professor; [   ] funcionário; [   ] aluno. 

Dados da reserva
Disciplina e atividade: ________________________________________________________

Docente responsável: _______________________________________________________
Obs: Se for o próprio solicitante, escrever "solicitante"

Data da reserva: ___/____/______;
Obs: Consulte se na data estipulada a sala está livre.

Horário da reserva: Inicio: ___:___  Término: ___:___. 

Necessidades de modificação estrutural (cadeiras, mesas, painéis, etc.): 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Necessidades de materiais e equipamentos:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________
Reoponoáiel

Recebido em: ___/___/___         Autorizado em: ___/___/___

 
___________________________________________



Aooinatura da Técnico do Laboratório

Anexo 4

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO

 

Eu, __________________________________________________, profeooor da 
inottuição______________________________, cuja diociplina 
____________________________________ alocada no laboratório 
____________________________ no dia ____ / ____ / ______  no  horário ____ horao ____ minutoo,
declaro que não utlizarei a oala a mim reoeriada, autorizando a reoeria e utlização oupracitado. 

 

 

____________________________________
Assinatura


	CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS DO LABORATÓRIO DE FÍSICA/ELETROTÉCNICA
	CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO E FINALIDADES
	CAPÍTULO III - DO FUNCIONAMENTO
	CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
	CAPÍTULO V - DOS DEVERES DOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO
	CAPÍTULO VI - DOS DEVERES DOS PROFESSORES
	CAPÍTULO VII - DE OUTRAS SANÇÕES
	CAPÍTULO VIII - PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO
	CAPÍTULO IX - ORIENTAÇÕES PARA RESERVA DAS SALAS DOS LABORATÓRIOS DE FÍSICA/ELETROTÉCNICA.
	Anexo 1
	NORMAS DO LABORATÓRIO
	Anexo 2
	REGRAS DE LABORATÓRIO
	Anexo 3
	FORMULÁRIO PARA RESERVA DO LABORATÓRIO DE FÍSICA/ELETROTÉCNICA.
	Anexo 4
	DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO

