NORMAS GERAIS

LABORATÓRIOS DE
ENSINO E PESQUISA
Alguns equipamentos e substâncias utilizados nos laboratórios podem oferecer riscos (físico, químico, biológico,
ergonômico e de acidentes) que podem ser evitados ou minimizados pelo uso correto de equipamentos de proteção
individual (EPIs) e coletivos (EPCs) e vestimentas adequadas.
De acordo com as Boas Práticas de Laboratório (BPLs) e em consonância com a NR 6 da Portaria Nº 3.214 de 1978, é
obrigatório o uso de EPIs nos Laboratórios de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário São Camilo e seus usuários são
responsáveis pela guarda e conservação dos mesmos.
OBRIGATÓRIO
• Avental longo de mangas compridas, fechado nas costas, totalmente abotoado na frente e, de preferência, de puro algodão;
• Pés devidamente protegidos por calçados totalmente fechados, sem saltos e, preferencialmente, com solas antiderrapantes;
• Calças compridas, saias ou vestidos longos que cubram parcialmente os calçados;
• Quando houver produção de alimentos nas cozinhas pedagógicas, paramentação com dólmã, calça comprida, sapato
		 técnico e touca.
OBS: A permanência no laboratório ou cozinha sem a paramentação descrita acima só será permitida se justificada pelo
escopo da prática e mediante autorização do docente responsável pela atividade.
Além destes, outros EPIs (óculos de proteção, máscaras faciais, luvas, sapatos técnicos, toucas, etc.) poderão ser
solicitados em função das características específicas da atividade a ser realizada, cabendo ao docente responsável determinar.
PROIBIDO
• Calçados com qualquer tipo de abertura (sandálias, chinelos, papetes, sapatilhas, etc.);
• Bonés ou chapéus;
• Alimentos e bebidas (não se aplica às cozinhas pedagógicas);
• Objetos pessoais como bolsas, mochilas, malas, capacetes, instrumentos musicais, entre outros.
OBS: Os alunos deverão trazer cadeado próprio para guarda de seus pertences nos armários próximos aos laboratórios.
O setor não se responsabiliza por furto ou extravio de pertences pessoais.
IMPORTANTE
É expressamente PROIBIDO o registro fotográfico e filmagens nos laboratórios de ANATOMIA. Para os demais laboratórios,
estas ações só serão permitidas para registro de dados da aula e mediante autorização do docente responsável pela atividade.
OUTRAS RECOMENDAÇÕES
Não é recomendada a utilização de adornos (brincos, anéis, piercings) e cabelos soltos em atividades laboratoriais.
Caberá ao docente avaliar a viabilidade de utilização destes e, portanto, responsabilizar-se por eventuais acidentes que
ocorram relacionados ao não cumprimento da recomendação.
Não é recomendado o uso de lentes de contato em atividades que envolvam manipulação de reagentes químicos ou
agentes físicos como calor, por exemplo, sendo o usuário o responsável pelos danos que as mesmas podem lhe causar.
Não é recomendado o uso de aparelhos eletrônicos (celulares, tablets, notebooks) em ambiente laboratorial,
especialmente, próximo a reagentes químicos e materiais microbiológicos, sendo o proprietário o responsável por
eventuais danos ao equipamento.
A entrada nos laboratórios, bem como a retirada, transferência ou alteração posicional de materiais e equipamentos
está condicionada à autorização da equipe técnica do setor.

