
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Câmpus Caxias do Sul

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 07 DE ABRIL DE 2015 

Dispõe sobre as  normas  de funcionamento
dos laboratórios dos Blocos D e F do IFRS –
Câmpus Caxias do Sul.

Art. 1º.  As chaves dos laboratórios encontram-se em poder dos Técnicos de Laboratório, e
serão cedidas aos servidores para a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão,
com o compromisso de devolução após a utilização. As chaves devem ser retiradas na sala F-
101 mediante preenchimento de planilha de controle.

Art.  2º.  A utilização dos laboratórios para atividades de ensino, pesquisa e extensão   está
condicionada à  reserva  dos  mesmos  pelo  servidor  responsável  (docente  ou orientador).  A
reserva deve ser agendada com no mínimo 7 (sete) dias de antecedência, através dos e-mails
laboratorio.metalmec@caxias.ifrs.edu.br ou laboratorio.plasticos@caxias.ifrs.edu.br,
 contendo as seguintes informações:
-Laboratório (sala);
-Equipamentos que serão utilizados na realização da atividade;
-Insumos necessários para realização da atividade;
-Ferramentas necessárias para a realização da atividade;
-Horário de entrada e saída.

Parágrafo Primeiro: Além das informações no caput desse artigo, para atividades de aula
prática deve ser informado:
- Curso/Turma/Disciplina/Número de alunos.

Parágrafo Segundo: Além das informações no caput desse artigo, para demais atividades de
ensino (TCC, monitorias e outras) ou atividades de pesquisa e extensão, deve ser informado:
- Atividade;
- Nome(s) do(s) aluno(s) envolvidos.

Parágrafo  terceiro:  Antes  de  realizar  o  agendamento,  verificar  se  o  laboratório  está
disponível através da agenda compartilhada no  Google Agenda. Há uma agenda para cada
laboratório (sala).
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Art. 3º. Para realização de atividades de ensino que não sejam aulas práticas, bem como para
atividades de pesquisa e extensão, compete ao orientador acompanhar o aluno na fase de
aprendizado dos métodos necessários à realização dos trabalhos, até a verificação de aptidão
do aluno para conduzir os trabalhos individualmente.

Parágrafo Único: Quando o aluno estiver apto a conduzir os trabalhos individualmente, o
orientador  deverá  informar  aos  Técnicos  de  Laboratório,  autorizando  o  aluno  a  trabalhar
sozinho.

Art. 4º. Os procedimentos necessários para realização das atividades de ensino que não sejam
aulas práticas, bem como nas atividades de pesquisa e extensão deverão ser providenciadas
pelo orientador.

Art. 5º. Fica sob responsabilidade do docente, durante as aulas práticas, orientar os alunos em
relação ao conteúdo das normas de utilização do laboratório, esclarecer eventuais dúvidas em
relação aos  procedimentos  de  segurança  que  deverão  ser  adotados  e  garantir  a  utilização
correta do equipamento de proteção individual (EPI).

Art.  6º.  Nos  momentos  em  que  o  laboratório  estiver  sendo  utilizado  para  aulas,  não  é
permitida a presença nem a utilização de materiais e equipamentos para realização de outras
atividades de ensino, pesquisa ou extensão.

Art. 7º. Ao sair do laboratório, certificar-se de que os equipamentos, bancadas, ferramentas e
utensílios utilizados estejam limpos e armazenados em seus devidos lugares.

Art. 8º. É responsabilidade do usuário fechar janelas e portas ao término da atividade.

Art.  9º.  O usuário  deve  informar  aos  técnicos  de  laboratório  todo  e  qualquer  problema
constatado em equipamentos do laboratório utilizado.

Art. 10º  O material individual, como mochilas e pastas, deve ser deixado no local indicado
pelo técnico de laboratório.
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INSTRUÇÕES GERAIS

Art.  11º  A entrada  e/ou  permanência  nos  Laboratórios  está  condicionada  às  normas  de
segurança estabelecidas pela equipe Técnica do Laboratório.

Art.  12º  Respeitar  sempre  as  instruções  quanto  à  utilização do equipamento  de  proteção
individual (EPI). Ele será solicitado sempre que for necessário.

Art.  13º  Ao entrar  no  laboratório,  é  imprescindível  o  uso  de  calça  comprida  e calçados
fechados, sendo proibido o acesso de alunos que estejam usando anéis, pulseiras, bermuda,
roupa larga, sandálias abertas ou chinelos.

Art. 14º Usuários de cabelos longos devem mantê-los presos ou utilizar toucas.

Art. 15º Não é permitida a entrada nos laboratórios com nenhum tipo de comida e/ou bebida.

Art. 16º Não é permitida a utilização de telefone celular e fones de ouvido nos laboratórios.

Art. 17º Não mexer ou manusear os equipamentos e/ou instrumentos sobre a bancada, sem a
autorização do professor e/ou técnico, mesmo que saiba fazê-lo.

Caxias do Sul, 07 de abril de 2015.

Tatiana Weber,
Diretora-geral Pro Tempore

Câmpus Caxias do Sul
Portaria 484/2011.
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