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ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NOS LABORATÓRIOS

- É proibido ao aluno, trabalhar sozinho nos laboratórios fora do horário em que não 
haja um professor ou responsável técnico, salvo necessidade comprovada e trabalho, 
pessoas autorizadas, descrição sumária do trabalho a ser desenvolvido e aviso desta 
atividade ao setor de Vigilância da Faculdade Católica;

- É proibido ao aluno trabalhar sozinho em atividades que envolvam elevados riscos 
potenciais, tais como: soluções alcalinas ou ácidas, altamente concentradas, 
destilações, manuseio de extratores em escala piloto utilizando solventes, quema de 
amostras para obtenção de cinzas e outras atividades que o responsável classificar de 
elevado risco potencial.

1. O Laboratório é um lugar de estudos e aprendizado, portanto, trabalhe com 

atenção, método e calma.
2. É OBRIGATÓRIO O USO DE JALECO EM AULAS PRÁTICAS DE QUALQUER 

ESPÉCIA.
3. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO FUMAR NOS LABORATÓRIOS E NOS 

CORREDORES DO BLOCO SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLES.
4. Evite fumar após as aulas práticas, onde tenha sido utilizados solventes 

orgânicos voláteis, pois estes podem impreguinar em suas roupas e causar 
um acidente.

5. É PROIBIDO ALIMENTAR-SE NOS LABORATÓRIOS.
6. Será proibida a entrada de alunos nos laboratórios trajando: short, camiseta 

cavada, bermudas, chinelos, mini-saia, mini-blusa e boné.
7. Caso seus cabelos sejam compridos, deverão estar amarrados.
8. Manusear somente equipamentos destinados à aula prática.
9. Não arrastar os equipamentos nas bancadas e não retira-los das tomadas.
10. Leia os rótulos dos frascos antes de usar as substâncias neles contidas.
11. Não tocar os produtos químicos com as mãos, a menos que o seu professor lhe 
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diga que pode fazê-lo.
12. Evite contato de reagentes com a pele ou com os olhos.
13. Se qualquer substâncias cair em sua pele ou olhos, AVISE IMEDIATAMENTE AO 

PROFESSOR.
14. Não prove um produto químico puro ou uma solução
15. É obrigatório o uso de peras de borracha ou pipetadores na aspiração de 

líquidos por pipetagem.
16. É obrigatória a utilização de luvas isolantes no manuseio de superfícies e 

objetos quentes.
17. É recomendado o uso de máscara com filtro apropriado no laboratório durante 

a pesagem de produtos tóxicos e/ou voláteis nas balanças analíticas.
18. É obrigatório que as saídas de emergência estejam desimpedidas.
19. É recomendado extremo cuidado na utilização de instrumentos que emitam 

raios X, laser, ultravioleta (capela de Fluxo laminar) e infravermelho no sentido 
de prevenir danos de radiação.

20. Ao testar o odor de um produto químico, nunca coloque o frasco sob o nariz. 
Caso não seja um produto tóxico, abane com a mão, para sua direção, os 
vapores que se desprendem do frasco.

21. Ao trabalhar com vidros, proceda com cuidado, para evitar quebras e cortes 
perigosos.

22. Ao aquecer um tubo de ensaio que contenha qualquer substância, nunca volte 
a extremidade aberta do tubo para si ou para outra pessoa.

23. Quando ocorrer acidente envolvendo derramamento de substâncias tóxicas do 
tipo: ácidos, bases, mercúrio e outro; AFASTE-SE DO LOCAL E COMUNIQUE AO 
PROFESSOR.

24. Use a capela ao realizar experiências nas quais ocorra a liberação de gases e 
se necessário máscara para gases.

25. Não deixe frascos contendo reagentes inflamáveis abertos ou prómixos à 
chama.

26. Nunca deixe frascos contendo reagentes inflamáveis abertos ou próximos à 
chama.

27. Nunca adicione água a ácidos. Sempre adicione o ácido, lentamente e sob 
agitação, sobre a água.

28. O material utilizado jamais deve ser devolvido ao frasco de origem para não 
contaminar os reagentes. Procure colocar sempre a quantidade a ser utilizada.

29. Terminada a experiência, faça a limpeza da bancada e da aparelhagem 
utilizada.

30. Não jogue material sólido dentro de pias.
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31. O resíduo gerado nas aulas práticas devem ser apresentados ao professor para 
o descarte.

32. É PROIBIDO AOS ALUNOS ADENTRAR NOS LABORATÓRIOS PORTANDO 
MOCHILAS, BOLSAS, SACOLAS, POCHETES, SACOS, CAPACETES OU QUALQUER 
OUTRO TIPO DE RECIPIENTE QUE NÃO SEJA NECESSÁRIO PARA AS AULAS 
PRÁTICAS.

33. No caso de ocorrer um acidente, por mais insignificante que possa parecer, 
comunique-o imediatamente ao responsável.

NORMATIVA DE SEGURANÇA PARA USO DE LABORATÓRIOS
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ACESSO E PERMANÊNCIA

- É proibido trabalhar sozinho nos laboratórios fora do horário em que não haja um 
professor ou responsável técnico, salvo necessidade comprovada e autorizada pelo 
responsável através de controle documentado quanto ao período de trabalho, pessoas 
autorizadas, descrição sumária do trabalho a ser desenvolvido e aviso desta atividade 
ao setor de Vigilância da Faculdade Católica;

- É proibido trabalhar sozinho em atividades que envolvam elevados riscos potenciais, 
tais como: soluções alcalinas ou ácidas altamente concentradas, destilações, manuseio 
de extratores em escala piloto utilizando solventes, queima de amostras para obtenção 
de cinzas e outras atividades que o responsável classificar de elevado risco potencial;

- É proibido o acesso e permanência de pessoas estranhas ao laboratório;

- Devem-se manter cadastros atualizados de todos os usuários em cada laboratório.

CONDUTA E ATITUDES

- É proibido o uso de aparelhos de som e quaisquer áreas que envolvam atividades de 
risco e quando a utilização deste aparelho prejudicar a percepção de ruídos devido a 
problemas em equipamentos e/ou instalações do local de trabalho;

- É proibido fumar nos laboratórios e plantas piloto;

- É proibida a ingestão de alimentos nos laboratórios. Quando houver esta necessidade 
as áreas devem adequar suas instalações de maneira a minimizar os riscos associados 
a esta atividade.

2. NORMATIVAS DE SEGURANÇA
EM LABORATÓRIO AOS
COLABORADORES

2.1

2.2
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TRABALHO EM LABORATÓRIOS

Finalidade

Tem por finalidade delinear procedimentos básicos de trabalho em laboratórios 
pertencentes ao Bloco São João Batista de La Salles.

Gerais

1. É obrigatória a manutenção de áreas de trabalho, passagens e dispositivos de 
segurança livres e desimpedidos.

2. É obrigatório que as saídas de emergência estejam desimpedidas.
3. É obrigatório o conhecimento da localização dos extintores de incêndio, dos 

conjuntos de chuveiro de emergência/lava-olhos, mangueiras de emergência e 
das saídas de emergência por parte dos colaboradores em suas respectivas 
áreas de trabalho.

4. É obrigatória a inspeção periódica (quinzenal) dos conjuntos de chuveiro de 
emergência/lava-olhos, que são de responsabilidade do técnico alocado no 
laboratório e comunicação ao responsável de eventuais irregularidades.

5. É obrigatória a inspeção periódica (trimestral) do estado de conservação dos 
frascos e embalagens de reagentes estocados no Almoxarifado que é de 
responsabilidade dos funcionários, dando ênfase aos frascos de metais alcalinos 
e comunicação ao responsável de eventuais irregularidades.

6. É recomendado, quando do desenvolvimento de tarefas nos laboratórios, fazer 
uma avaliação da necessidade de porte ou uso da máscara tipo Combitox.

7. É recomendado que, quando da realização de atividades de elevado risco, os 
demais membros do laboratório e os vizinhos sejam notificados.

8. É obrigatório o uso luvas e capela com exaustão para descarte e pré-lavagem 
de recipientes com produtos químicos. Em casos da não existência de capela, 
usar avental de PVC, protetor facial, e desenvolver a tarefa em local ventilado e 
seguro.

9. É obrigatória a rotulagem de recipientes contendo produtos químicos, que 
deverá conter a classificação de riscos dos produtos químicos, de acordo com a 
norma espicífica.

10. É recomendado se manter a menor quantidade possível de produtos químicos 
nos laboratórios.

11. É proibido deixar acumular recipientes, contendo ou não produtos químicos, em 
bancadas, pias e capelas.

2.3

2.3.1

2.3.2
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12. É obrigatório o uso de avisos simples e objetivos para sinalização de condição 
anormal (ex.: obras no local, rejeitos esperando descarte, instalação de 
equipamentos, manutenção periódica ou preventiva).

13. É obrigatória a comunicação de qualquer acidente à Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). Em caso de lesão corporal de qualquer natureza, 
encaminhar a vítima diretamente ao Pronto Socorro.

14. É obrigatória a comunicação de situações anormais, quer de mau 
funcionamento de equipamentos, vazamento de produtos, falha de iluminação, 
ventilação ou qualquer condição insegura, aos responsáveis pelo setor para 
imediata avaliação dos riscos. Esta avaliação deve ser registrada em documento 
apropriado.

15. É obrigatório o uso de máscara contra pó no manuseio de sólidos pulverizados 
nos laboratórios ou Almoxarifado.

16.É obrigatório o uso de peras de borracha na aspiração de líquidos por 
pipetagem.

17. É obrigatória a sinalização de superfícies e objetos quentes nos laboratórios.
18. É obrigatória a utilização de luvas isolantes no manuseio de superfícies e 

objetos quentes e luvas de raspa de couro no manuseio de ferramentas 
cortantes e pesadas.

19. É obrigatório que os materiais/equipamentos enviados para manutenção 
sejam descontaminados em seus locais de origem pelo solicitante do serviço.

20. É obrigatório que todas as amostras enviadas aos laboratórios estejam 
devidamente identificadas e contenham informações sobre seu risco e forma 
adequada de manuseio.

Específicas

1. Laboratórios
2. É obrigatório o uso de avental longo de algodão fechado sobre a roupa, o uso 

de óculos de segurança, de qualquer calçado fechado e de calça comprida nos 
trabalhos realizados nos laboratórios didáticos. É recomendado o uso dos 
mesmos em laboratórios de pesquisa. O critério de cada responsável por 
laboratório de pesquisa, essa recomendação poderá ser transformada em 
obrigatoriedade.

3. É obrigatório o manuseio de produtos químicos tóxicos e corrosivos em capela 
com exaustão ligada, e o uso de luvas.

2.3.3
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4. É recomendado o uso de máscara com filtro apropriado no laboratório durante 
a pesagem de produtos tóxicos e/ou voláteis nas balanças analíticas. Nos casos 
de produtos de maior toxicidade, o laboratório deverá ser evacuado até a 
conclusão de pesagem.

5. É obrigatório o uso de luvas isolantes e frascos apropriados no transporte de 
Nitrogênio líquido nos laboratórios.

6. É proibida a armazenagem de cilindros de gases no interior dos laboratórios, 
em particular aqueles de gases inflamáveis e GLP. Poderá ser permitido somente 
em casos excepcionais, observando todos os itens descritos a seguir.

7. Manter o cilindro fixado por meio de correntes, isto é, com cinta de segurança.
8. É recomendado extremo cuidado na utilização de instrumentos que emitam 

raios X, laser, ultravioleta (capela de Fluxo laminar) e infravermelho no sentido 
de se prevenir danos de radiação.

9. É obrigatório o uso de protetor facial e avental de PVC em operações que 
envolvam o manuseio de recipientes sob alto vácuo ou aqueles fortemente 
pressurizados.

10. É proibido o uso de mistura sulfocrômica em todos os laboratórios de Ensino. 
Poderão ser estabelecidas algumsa exceções, mediante parecer da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

11. É obrigatório o cumprimento das Normas de Segurança específicas que serão 
definidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), antes de 
todo trabalho que ofereça risco.

NORMATIVA DE SEGURANÇA PARA USO DE LABORATÓRIOS
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Missão

Visão do Futuro

Potencializar a formação integral do cidadão, por meio da geração e 
transferência de conhecimento e da educação evangelizadora, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável.

Ser Centro Universitário de referência na Região reconhecido pela 
excelência dos processos de ensino e aprendizagem e da transferência 
de conhecimento caracterizada pela pastoralidade, pertinência, 
inovação, empreendedorismo e sustentabilidade.


