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 1  OBJETIVO 

Apresentar medidas de segurança para o laboratório de Física da Universidade 

Federal do Paraná - UFPR Campus Avançado em Jandaia do Sul. 

 

 2  REFERENCIAS NORMATIVAS 

- Normas Regulamentadoras do M.T.E (6, 15, 23, 26). 

- NPT-21 CBMPR – Sistema Móvel – Extintores 

- NFPA 704 

 

 3  Finalidade, Aplicação e Definição dos Responsáveis e Corresponsáveis. 

 3.1  Este manual estabelece os requisitos básicos para a proteção da vida e da 

propriedade nas dependências do Laboratório de Física, onde são manuseados 

produtos e equipamentos que podem causar risco à integridade física dos usuários. 

 3.2  Essa norma se aplica a todas as pessoas alocadas no Laboratório de Física: 

docentes, técnicos, alunos de ensino médio, graduação, pós-graduação, bolsistas de 

iniciação científica, estagiários voluntários e pesquisadores e também àqueles que 

não estejam ligados ao mesmo, mas que tenham acesso ou permanência 

autorizada. 

 3.3   Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das regras de 

segurança, normas e procedimentos corretos para utilização e manuseio de 
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equipamentos, ferramentas, máquinas, utensílios, componentes, materiais e 

substâncias. 

 3.4  É dever do servidor técnico em laboratório, docente e aluno preservar sua 

segurança, a de seus companheiros e o patrimônio da universidade e ou de suas 

contratadas. 

 3.5  O descuido, a pressa e a ignorância de possíveis perigos são as causas 

principais de acidentes em laboratórios. Por isso, leia com atenção esta instrução e 

jamais brinque nestes ambientes. 

 3.6  Os responsáveis pelo Laboratório são os professores e/ou os Técnicos 

lotados nestas dependências e os corresponsáveis são os docentes servidores da 

UFPR – Campus Avançado Jandaia do Sul que ministram aula e/ou desenvolvem 

atividades de pesquisa e extensão no mesmo. 

 4  Atribuições e responsabilidades do responsável. 

 4.1  Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas neste regulamento, 

orientando os usuários sobre o uso correto dos recursos, e notificar imediatamente 

eventuais infrações ao docente responsável. 

 4.2  Ter acesso às chaves das dependências do laboratório de Física. 

 4.3  Manter o laboratório em condições adequadas de uso e funcionamento, 

zelando pela manutenção dos equipamentos, limpeza e organização do ambiente. 

 4.4  Manter o controle dos bens patrimoniais, zelando pelo seu uso adequado e 

sua conservação. 



 

 

  MANUAL OPERACIONAL 
Nº do Documento 

M.O- 002 

 Rev.: 00 

DATA: 11/2017 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM 

LABORATÓRIO 

 

Elaboração: 

 

 

Revisão:  
Ver Quadro de Revisores  

Aprovação:  
Direção UFPR-JA 

Página 4 de 21 

 4.5  Requisitar materiais e equipamentos necessários à execução das atividades 

pertinentes ao laboratório (consumo, material e equipamento, bem como a 

manutenção dos mesmos), fazendo registro de uso da entrada e/ou retirada dos 

equipamentos. 

 4.6  Autorizar empréstimos de materiais e equipamentos. 

 4.7  Solicitar reuniões para avaliar normas e andamento do laboratório. 

 4.8  Anotar nas planilhas destinadas ao controle do uso do equipamento as 

informações necessárias, assinando e registrando o horário de utilização dos 

mesmos, e caso o equipamento apresente alguma alteração, realizar anotações 

pertinentes. 

 4.9  Coibir o mau uso dos equipamentos, dependências e bens de consumo, bem 

como tomar as medidas cabíveis contra o discente que não estiver seguindo 

estritamente as normas internas do laboratório. 

 4.10  Manter atualizada e disponível no Mural do Laboratório a listagem com os 

corresponsáveis e discentes que tem autorização para utilizar as dependências do 

laboratório. 

 4.11  Comunicar aos interessados antecipadamente quando de ausências por 

motivos médicos, cursos, gozo de férias ou outro que seja necessário o afastamento 

do (s) técnico (s) responsável (eis). 

 4.12  Gerenciar internamente o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual). 
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 4.13  Realizar a manutenção, alteração e revisão periódica destas normas, 

encaminhando-as para a aprovação dos conselhos e áreas adequadas. 

 4.14  Providenciar o tratamento, organização, controle, preenchimento de 

formulários e descarte dos rejeitos gerados nos respectivos laboratórios. 

 4.15  Auxiliar na programação, estabelecimento e desenvolvimento das aulas 

práticas agendadas neste laboratório. 

 5  Atribuições e responsabilidades do corresponsável. 

 5.1  Zelar pelo bom funcionamento do laboratório, pela segurança dos seus 

usuários e pela preservação do seu patrimônio. 

 5.2  Todas as atividades práticas de laboratório devem ser planejadas com 

antecedência e devem constar no Plano Individual de Trabalho - PIT/ementa da 

disciplina, que deverá ser entregue ao técnico responsável no início do período 

letivo. As aulas práticas não previstas no PIT/ementa deverão ser comunicadas ao 

técnico responsável pelo laboratório com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis. 

 5.3  Ser responsável pela execução de aulas práticas de sua disciplina, 

orientação e atitudes dos discentes do seu projeto/aula que tenham acesso a este 

laboratório. 

 5.4  Para execução de pesquisas e projetos, agendar previamente o uso das 

dependências junto ao técnico responsável. 
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 5.5  Providenciar o Termo de Responsabilidade por meio do formulário 001/2015 

em 02 vias, que trata sobre o uso das dependências do Laboratório de Física, seus 

equipamentos, bens de consumo e demais. 

 5.6  Fornecer previamente ao técnico responsável, discentes e orientados os 

protocolos de experiência, métodos e procedimentos para experiências que serão 

utilizados no componente curricular, bem como orientar sobre a separação, 

tratamento e descarte dos rejeitos gerados. 

 5.7  Orientar os alunos na primeira aula prática da disciplina usuária do 

laboratório, quanto às normas de utilização dos laboratórios (tanto as gerais quanto 

as específicas), e esclarecer dúvidas dos alunos em relação aos procedimentos de 

segurança que deverão ser adotados. 

 5.8  Tomar as medidas cabíveis contra o usuário que não estiver seguindo 

estritamente as normas internas do laboratório. Autorizar pedido de solicitação de 

material de consumo e/ou manutenção de equipamentos. 

 5.9  Anotar no mural o uso de equipamentos, assinando e registrando o horário 

de utilização do mesmo, e caso o equipamento apresente alguma alteração, realizar 

anotações pertinentes. 

 5.10  Comunicar antecipadamente quando da não possibilidade do uso do 

laboratório que já havia sido agendado, possibilitando assim, que o horário seja 

alocado a outro interessado. 

 5.11  A não comunicação antecipada acarretará na suspensão do uso do 

laboratório. 
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 5.12  Realizar a manutenção, alteração e revisão periódica destas normas, em 

conjunto com o Técnico responsáveis. 

 6  Atribuições e responsabilidades dos discentes e outros que façam uso do 

Laboratório 

 6.1  Os usuários serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na 

utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou acidentes, bem como por 

sua reposição em caso de inutilização ou avaria.  

 6.2  Providenciar junto ao coorientador ou professor corresponsável o Termo de 

Responsabilidade (F-001/2015) em 02 vias que trata sobre o uso das dependências do 

Laboratório de Física, seus equipamentos, bens de consumo e demais. 

 6.3  Discutir previamente com o professor corresponsável sobre o experimento que será 

realizado no laboratório. 

 6.4  Agendar previamente com o técnico responsável suas atividades no laboratório e 

sempre comunicar o tipo de experimento ou técnica que irá executar, após aval do professor 

corresponsável. 

 6.5  Comunicar antecipadamente quando da não possibilidade do uso do laboratório que 

já havia sido agendado possibilitando assim, que o horário seja alocado a outro interessado. 

 6.6  A não comunicação antecipada pode acarretar suspensão do uso do laboratório. 

 6.7  Verificar antes de iniciar qualquer procedimento no laboratório se os EPI estão 

disponíveis para utilização. 

 6.8  Assumir postura e comportamento adequado ao bom funcionamento do laboratório, 

principalmente em relação às normas de segurança e organização do mesmo.  
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 6.9  Ficar atento aos avisos constantes no mural do laboratório, assim como solicitar a 

colocação de avisos quando a situação exigir. 

 6.10  Colaborar com o técnico responsável com a organização de material de consumo 

comunicando o término dos mesmos. 

 6.11  Comunicar ao técnico responsável o mau uso de equipamentos e qualquer 

alteração apresentada no funcionamento do mesmo, bem como qualquer tipo de acidente 

ou conduta de risco que ocorra nas dependências do laboratório. 

 6.12  Não utilizar equipamento para o qual não esteja treinado. Em caso de dúvidas, 

sempre requisitar o técnico responsável e ou professor.  

 6.13  Verificar antes de deixar o laboratório se bancadas e equipamentos estão 

devidamente limpos, organizados e se a torneira de gás está fechada. 

 6.14  Ao utilizar algum equipamento (com autorização) sempre estar atento aos avisos e 

anotações das planilhas destinadas ao controle do uso do equipamento e ou murais, não 

esquecendo também de assinar e registrar o horário que utilizou o mesmo, e caso o 

equipamento apresente alguma alteração, a mesma deve ser registrada no mural. 

 6.15  Para o caso do uso do(s) equipamento(s) por interessados que não sejam 

corresponsáveis, docente ou discente da UFPR Campus Avançado Jandaia do Sul, será 

necessária a solicitação de agendamento junto aos técnicos responsáveis pelo laboratório 

para o devido registro da atividade (formulário da Solicitação de Utilização do Laboratório 

Multidisciplinar II) e assinatura do Termo de Responsabilidade Laboratórios Acadêmicos 

assumindo os custos da(s) análise(s) requisitada(s). 

 7  Acesso, Permanência e Utilização. 

 7.1  O acesso à chave do laboratório de Física será restrito aos responsáveis 

relacionados. 
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 7.2  A utilização do espaço do laboratório fora do horário administrativo e/ou 

finais de semana é vetada, salvo mediante agendamento prévio pelo docente 

responsável. 

 7.3  A listagem de acesso às áreas do laboratório com a relação dos respectivos 

corresponsáveis e seus orientados deverá constar no sítio web do campus.  

 7.4  Só será permitido ao usuário utilizar equipamentos e máquinas na presença 

e com orientação do professor ou do técnico responsável. Exceções serão admitidas 

apenas mediante autorização por escrito do técnico responsável.   

 7.5  Os usuários só terão acesso às dependências do Laboratório após 

preenchimento do Termo de Responsabilidade (001-2015) em 02 vias que deve ser 

entregue ao técnico responsável. 

 8  Conduta e Atitudes.  

 8.1   As normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do Ministério do 

Trabalho e Emprego devem ser seguidas.  

 8.2  Os usuários serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na 

utilização do material ou equipamento de que resultem danos ou acidentes, bem como por 

sua reposição em caso de inutilização ou avaria. 

 8.3  O trabalho deve ser planejado. 

 8.4  Antes de iniciar o trabalho verificar as condições de aparelhagem. 

 8.5  O usuário deverá conhecer os riscos dos equipamentos que serão manuseados. 

 8.6  Deve-se estudar com atenção os experimentos antes de executá-los, a fim de que 

todas as etapas do procedimento indicado sejam assimiladas e compreendidas. Esta 
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conduta não apenas facilita o aprendizado, mas também a utilização mais racional do tempo 

destinado às aulas práticas. 

 8.7  Deve-se trabalhar com seriedade, evitando qualquer tipo de brincadeira, pois a 

presença de substâncias inflamáveis, explosivas, material de vidro e equipamentos, muitas 

vezes de alto custo, exigem uma perfeita disciplina no laboratório. 

 8.8   É proibido o uso de qualquer aparelho de som e imagem, tais como rádios, 

televisões, aparelhos de MP3, reprodutores de CDs e DVDs e telefones celulares, entre 

outros, salvo em caso de uso pedagógico orientado pelo professor. 

 8.9   É proibido fumar no laboratório.  

 8.10  É proibido entrar no laboratório sob efeito de álcool e/ou substâncias entorpecentes. 

 8.11  É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida nas dependências do 

laboratório. 

 8.12  É proibido o uso de medicamentos e a aplicação de cosméticos nas dependências 

do laboratório. 

 8.13  É proibido o manuseio de lentes de contato nas dependências do laboratório. Em 

qualquer caso, deve-se usar óculos de proteção caso a atividade necessite. 

 8.14  É proibida a circulação de bicicletas, skates, patins e afins nas dependências do 

laboratório. 

 8.15  É proibido falar alto e usar linguagem inadequada ou desrespeitosa com colegas, 

professores e/ou técnicos. 

 8.16  Os Equipamentos de Proteção Individual são de uso restrito às dependências do 

setor laboratorial e de uso obrigatório para todos no setor. 
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 8.17  Toda e qualquer alteração percebida no interior do laboratório, deverá ser 

comunicada ao técnico responsável. 

 8.18  Todo o material deve ser mantido no melhor estado de conservação possível. 

 8.19  Imediatamente após a execução de cada atividade, o aluno deverá registrar no seu 

caderno de atividades tudo o que observou durante a mesma.  

 8.20  Em casos de cabelos compridos, prendê-los para evitar qualquer tipo de acidente. 

 8.21  Não usar joias, anéis, enfeites, etc. 

 8.22  Usar calçados fechados sendo expressamente proibido o uso chinelos e sapatilhas 

abertas. 

 8.23  Não se expor às radiações ultravioleta, infravermelha, etc. 

 8.24  Manter as bancadas sempre limpas e livres de materiais estranhos ao trabalho. 

 8.25  Saber de antemão o que fazer em uma situação de emergência. Para tanto leia o 

Manual Operacional nº 003 - Guia Prático de Primeiros Socorros, disponível em: 

jandaiadosul.ufpr.br/unidades/u-s-o-a/. 

 8.26  Os técnicos responsáveis pelo Laboratório de Física não irão se responsabilizar por 

qualquer material de projeto ou pessoal deixado neste laboratório após o término da análise, 

sem a devida identificação.  

 8.27  Os materiais que porventura sejam encontrados e tidos como perdidos serão 

guardados em local adequado por 30 dias, até que os mesmos sejam reclamados pelo 

possível dono e que este comprove ser o responsável. Tratando- se de livros ou apostilas, o 

material será doado à biblioteca local. Sendo material de uso comum ou pessoal, destinado 

ao setor de alunos para que, se possível, seja aproveitado e doado a quem necessite. 
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 8.28  Dependendo da demanda de cada equipamento, a utilização do mesmo deverá ser 

previamente agendada com o mínimo de 05 dias úteis junto ao técnico responsável deste 

laboratório. 

 8.29  É obrigatório o registro de utilização de todos os equipamentos deste laboratório, 

que será feito junto com o técnico responsável, mediante preenchimento da Planilha de 

Registro próprio para cada equipamento. Este item não se aplica para os equipamentos 

utilizados durante as aulas práticas pelas turmas discentes, que estarão sendo 

acompanhados pelo professor responsável pela Turma/Pesquisa/Projeto. 

 8.30  Fica vedado o empréstimo de qualquer material seja ele equipamento, coleta, 

vidrarias e soluções, sem o devido registro de controle adequado. O mesmo se aplica à 

aquisição de materiais de outros laboratórios, que não podem entrar sem o devido registro 

de controle. A unidade de Patrimônio possui um formulário próprio para a responsabilidade 

de equipamentos que deve ser preenchido e assinado no referido setor. 

 8.31  Os equipamentos devem ser guardados/desligados nas mesmas condições em que 

foram encontrados e caso haja algum problema ou dano detectado, o mesmo deverá ser 

relatado aos corresponsáveis que deverão solicitar a manutenção por escrito ao Técnico 

responsável. Estes, por sua vez, deverão elaborar um documento enviando o equipamento 

para manutenção. Caso seja verificado que a avaria foi causada pelo mau uso, o Relatório 

irá conter custo de manutenção dentre outras despesas possíveis referentes ao conserto do 

equipamento e encaminhada aos setores responsáveis para que se efetue a cobrança. 

 8.32  Após realização dos experimentos, o usuário deverá retirar todo seu material, além 

de deixar os equipamentos em boas condições para serem reutilizados por outro 

pesquisador, seguindo o protocolo de uso do equipamento. 

 8.33  É obrigatório manter todo o material devidamente identificado, a exemplo de 

materiais que porventura sejam deixados nas bancadas por estarem em uso. 
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 8.34  Recomenda-se utilizar um equipamento de cada vez para evitar a sobrecarga 

elétrica e desvio de atenção do manipulador. 

 8.35  Informar ao responsável técnico sobre a ocorrência de qualquer acidente, mesmo 

que seja um dano de pequena importância. Os acidentes de trabalho ocorridos nas 

dependências do laboratório devem ser obrigatoriamente comunicados a USOA. 

 8.36  Casos não previstos pelas presentes normas serão analisados e julgados pelo 

Gabinete da Direção, Seção Laboratório Acadêmico dos Cursos – SLAC  e quando 

pertinente a Unidade de Saúde Ocupacional e Acessibilidade USOA. 

 9  Normas Específicas. 

 9.1  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).  

 9.2  É obrigatório que os materiais/equipamentos enviados para manutenção sejam 

limpos em seus locais de origem pelo solicitante do serviço. 

 9.3  É obrigatória a manutenção de inventário de materiais no laboratório, mantendo 

uma lista atualizada de entrada e saída e de bens inservíveis. 

 9.4  É obrigatório o uso de luvas isolantes e frascos apropriados no transporte de 

nitrogênio líquido.  

 9.5  Avisar a todos no laboratório quando estiver realizando qualquer procedimento que 

utilize líquidos ou gases combustíveis ou inflamáveis. 

 9.6  Nunca trabalhar com material imperfeito, principalmente vidros que tenham arestas 

cortantes. Todo material quebrado deve ser desprezado em local apropriado 
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 9.7  É proibida a armazenagem de cilindros de gases no interior do laboratório, em 

particular aqueles de gases inflamáveis e GLP. Poderá ser permitido somente em casos 

excepcionais, observando todos os itens descritos a seguir: 

- Manter o cilindro fixado por meio de correntes, isto é, com cinta de segurança. 

- Não manusear cilindros de gases comprimidos utilizando a válvula como ponto de apoio. 

- Utilizar o procedimento de rolagem de cilindros somente para pequenos ajustes de 

posição. Nos demais casos, utilizar os carrinhos apropriados. 

 9.8  É proibido misturar material de laboratório com pertences.  

 9.9  Cuidados na utilização do multímetro: 

- Observe a ligação em paralelo, para medidas de tensão, e em série, para medidas de 

corrente. Medições de corrente inadequadas queimam o aparelho. 

- Observe o código de cores: vermelho para positivo e preto para negativo e verifique a 

polaridade da fonte ou se a tensão é alternada.  

9.8     Só ligar fontes, equipamentos ou instrumentos após confirmação com o professor ou 

monitor. Para desfazer conexões, puxe os pinos ou tomadas, nunca pelos fios. 

9.9     Se a montagem não funcionar, teste os elementos do circuito separadamente. 

9.10 Nunca utilizar materiais com vidro trincados ou com bordas quebradas. 

9.11 Materiais de vidro inservível devem ser colocados em local identificado como 

“sucata de vidro”. Não jogar cacos de vidro no lixo comum. 

9.12 Utilizar luvas ou pinças apropriadas para manusear peças de vidro aquecidas 

9.13 Utilizar tela termo isolante ou placa de vidro cerâmica no aquecimento com chama. 
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9.14 Somente utilizar recipientes de vidro de resistência comprovada em trabalhos 

especiais. IMPORTANTE: dar tempo suficiente para que um vidro quente esfrie. Lembre-

se que o vidro quente apresenta o mesmo aspecto de um vidro frio. Não o abandonar 

sobre a mesa, mas sim, sobre uma tela de amianto usando cartazes e avisos para 

indicar o perigo. 

 9.10  Usar chama na capela ou nos locais onde for permitido. 

 9.11  Ao trabalhar com chama, não fique próximo a solventes e inflamáveis e a 

equipamentos que possam gerar faíscas.  

 10  Uso das Balanças eletrônicas analíticas e/ou semianalíticas: 

 10.1  Deverão ser ligadas 30 (trinta) minutos antes do uso para estabilização. 

 10.2  Deverá ser obedecida sua capacidade. 

 10.3  Evitar pesar materiais corrosivos na balança analítica. 

 10.4  Evitar pesar materiais aquecidos, utilizando o dessecador para aguardar que 

esfriem sem comprometer as experiências em andamento. 

 10.5  Cabe ao técnico realizar a calibração das balanças anotando em planilha própria. 

Caso o equipamento seja calibrado pelo INMETRO, não há necessidade de calibragem. 

 11  Uso de máquinas, ferramentas e utensílios: 

 11.1  Usar somente ferramentas e equipamentos apropriados para cada serviço, 

verificando sempre se está em boas condições. 

 11.2  Não jogar as ferramentas no chão nem atirar para outras pessoas, isso pode 

resultar em quebra ou ferimentos. Não colocar as ferramentas nos bolsos de qualquer 

vestimenta. Estas devem ser acondicionadas e transportadas em bolsas, maletas ou porta-

ferramentas apropriadas. 
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 12  Uso de equipamentos elétricos: 

 12.1  Só opere equipamentos elétricos quando: 

- Fios, tomadas e “plugs” estiverem em perfeitas condições. 

- Fio terra estiver ligado. 

- Tiver certeza da voltagem compatível entre equipamentos e circuitos. 

 12.2  Não instalar nem operar equipamentos elétricos sobre superfícies úmidas. 

 12.3  Verificar periodicamente a temperatura do conjunto plug-tomada. Caso esteja 

anormal desligue-o e comunique ao professor ou técnico responsável. 

 12.4  Não usar equipamentos elétricos sem identificação de voltagem. Solicitar ao 

departamento competente que faça a identificação. 

 12.5  Não confiar completamente no controle automático de equipamentos elétricos. 

Inspecioná-los quando em operação. 

 12.6  Não deixar equipamentos elétricos ligados no laboratório, fora do expediente 

normal, sem avisar a supervisão de turno e colocar aviso.  

 12.7  Remover frascos de inflamáveis do local onde irá usar equipamentos elétricos ou 

fonte de calor. 

 12.8  Enxugar qualquer líquido derramado no chão antes de operar com equipamentos 

elétricos. 

 13  Recomendações Gerais de Segurança. 

 13.1  Usar óculos de proteção nas atividades pertinentes, conforme orientação do 

professor, técnico em laboratório, manuais de equipamentos, programas e diretrizes. 
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 13.2  É obrigatório o uso de óculos de segurança durante os experimentos onde haja 

lançamento de projéteis ou risco de projeção de partículas. 

 13.3  Não usar roupas de tecido sintético, facilmente inflamáveis. 

 13.4  Os usuários devem se habituar ao material de segurança e saídas de emergência. 

 13.5  Os seguintes equipamentos de segurança devem estar ao alcance de todos: 

- Luvas e aventais. 

- Protetores faciais. 

- Óculos de segurança. 

-Extintores de Incêndio. 

 13.6  Em caso de situações anormais como mau funcionamento de equipamentos, 

vazamento de produtos, falha de iluminação, ventilação ou qualquer condição insegura, 

comunicar aos responsáveis pelo setor para imediata avaliação dos riscos. 

 13.7  As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem 

ser dimensionados de forma que o material, os usuários e os transportadores mecanizados 

possam movimentar-se com segurança. 

 13.8  Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de equipamentos somente poderão 

ser executados por pessoas autorizadas e com as máquinas paradas, salvo se o movimento 

for indispensável à sua realização. 

 13.9  Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer apenas o 

operador e as pessoas autorizadas 
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 14  PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES E USUÁRIOS EM 

LABORATÓRIOS 

 14.1  Considera-se Equipamento de Proteção Individual- EPI, todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

 14.2  Os equipamentos de proteção individual (EPI) deverão ser utilizados pelos 

servidores e usuários do laboratório, conforme orientações estabelecidas neste 

manual, programas, diretrizes e demais legislações vigentes. 

 14.3  Responsabilidade do servidor/discente com relação ao EPI: 

 14.3.1  Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. 

 14.3.2  Responsabilizar-se pelo armazenamento e conservação. 

 14.3.3  Comunicar a instituição qualquer alteração que o torne impróprio para uso. 

 14.3.4  Cumprir as determinações da instituição sobre o uso adequado. 

 15   SINALIZAÇÃO 

 15.1  A sinalização do laboratório deverá abranger às recomendações de 

segurança, tais como: equipamentos elétricos, proibido fumar, etc.  

 16  TREINAMENTO 

 16.1  É recomendado que todo servidor que realiza atividades no laboratório 

receba treinamento sobre uso correto de EPIs, extintores e esteja ciente sobre os 

procedimentos estabelecidos neste M.O e demais instruções do âmbito da 

universidade e legislação vigente. 
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 16.1.1  O treinamento poderá ser realizado por meio eletrônico. 

 16.2  Os discentes deverão estar cientes sobre as recomendações, e obrigações 

contidas nesse Manual Operacional antes de fazer uso do laboratório. 

 17  SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

- Inspire confiança. Evite pânico. 

- Ligue imediatamente para o SAMU (192) e ou Defesa Civil (199) 

- Avise com urgência a Unidade de Saúde Ocupacional. 

- Não tente salvar objetos, primeiro tente salvar sua vida. 

- Recorra aos equipamentos de segurança que estão a sua disposição. 

- Mais informações sobre medidas de primeiros socorros, consultar Manual 

Operacional nº 004- Guia Prático de Primeiros Socorros. 

 18   TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 18.1  É obrigatório a todos que desempenharão atividades no laboratório a 

assinatura do termo de responsabilidade. 

 18.2  Termo deverá ser entregue à seção dos laboratórios acadêmicos para 

validação e posterior encaminhamento. 

 

Dúvidas, críticas, elogios e sugestões encaminhar para usoa@ufpr.br 
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ANEXO I 

LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DE ENSINO 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu, _______________________________________________________, 

matricula n° ________________________ declaro conhecer as normas de trabalho 

dos laboratórios de ensino da Universidade Federação do Paraná – Campus 

Avançado de Jandaia do Sul, e ter sido orientado(a) para utilizar os equipamentos e 

a infraestrutura de forma correta, estando, portanto, ciente dos danos que o uso 

incorreto de equipamentos e materiais do laboratório podem acarretar à minha 

saúde. 

Comprometo-me a zelar pelas suas instalações e equipamentos, assim como 

cumprir o seu regulamento. 

 

 

Jandaia do Sul, .........de ............................de 20..... 

 

 

…......................................... 

Assinatura 


