
 

 

 

REGULAMENTO PARA USO DOS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE SAÚDE 

 

 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. Os laboratórios destinam-se prioritariamente ao desenvolvimento das atividades de ensino 
das disciplinas da Faculdade da Cidade de Maceió – FACIMA, podendo ser utilizadas, ainda, para 
atividades de pesquisa e extensão do curso. 

 
Parágrafo único: Os materiais dos laboratórios devem ser utilizados somente nas dependências dos 
mesmos e exclusivamente para as atividades indicadas no caput deste artigo. 

 

Art. 2º. Não é permitida a retirada de peças e equipamentos dos laboratórios, devendo os 
equipamentos, após o uso, ser adequadamente higienizados, às expensas do curso, sob a 
supervisão do professor responsável pela disciplina. 

 
Parágrafo único. Logo após o uso, os materiais e equipamentos utilizados são revisados por pessoa 
indicada pela Coordenação do Curso, que deve organizá-los adequadamente. 

 
Art. 3º. Não é permitida a alteração na configuração funcional dos laboratórios sem a autorização 
da Coordenação do Curso. 

 
 

CAPITULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

 
Art. 5º. A indicação da Coordenação dos laboratórios (técnico) é de competência do Colegiado dos 
Cursos da área de Saúde. 
 
Art.6º. Compete à Coordenação dos Laboratórios (técnico) de ensino planejar, organizar, dirigir, 
coordenar e controlar as atividades dos mesmos. 

 

Art. 7º.  São atribuições do Coordenador (Técnico) dos laboratórios de ensino: 
 
I – responsabilizar-se pelo funcionamento e controle patrimonial dos bens pertencentes, bem como 

informar as transferências, empréstimos, obsolescências (materiais em desuso), consertar, 
furtos, ou danos desses bens ao Setor de Controle Patrimonial da FACIMA, de acordo com 
formulários próprios do Setor. 

 
II – propor a criação de vagas para monitoria e participar do processo de inscrição e 



 

 

seleção; III – acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos laboratórios; 
IV – representar os laboratórios, quando solicitado; 
V – controlar a ocupação das dependências dos laboratórios de ensino; 
VI – exercer o controle da execução de orçamentos específicos, das receitas e despesas, das 

prestações de conta e dos estoques; 
VII – elaborar o relatório anual das atividades dos laboratórios de ensino encaminhá-lo ao órgão 

competente; e 
VIII – analisar e dar o encaminhamento cabível às solicitações de empréstimos ou de transferência 

de equipamentos e materiais, de acordo com o que determina o presente Regulamento. 
 

Art. 8º. Os materiais de consumo utilizados pelos laboratórios, específicos das técnicas e atividades 
a serem desenvolvidas, é fornecido pelo curso aos alunos e registrado em livro patrimonial próprio. 

 
Parágrafo único: a reposição deste material é solicitada pelo auxiliar de laboratório responsável ao 
Técnico do Laboratório, com antecedência mínima de duas semanas da data em que deverá ser 
utilizado. 

 
Art. 9º. As portas das salas dos laboratórios devem ser chaveadas após a sua utilização e as chaves, 
entregues ao departamento cabível da Faculdade. 

 
 

CAPITULO III 
DA OCUPAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 

 
Art. 10. Os laboratórios são ocupados, prioritariamente, para o desenvolvimento das disciplinas dos 
Cursos da área de saúde da FACIMA nos diferentes semestres.; 

 

§ 1º. A Direção Geral pode requisitar o uso dos laboratórios para a realização de eventos de 
interesse da Faculdade. 

 
Art. 11. Os alunos da Faculdade só terão acesso aos laboratórios nos horários de aulas práticas e/ou 
acompanhados por técnico, auxiliar ou monitor de laboratório. 

§1º. Os alunos para terem acesso aos laboratórios, terão que estarem trajando roupas apropriadas 
para permanência dentro dos laboratórios (branco, jaleco e sapato fechado). 

 

§2º. A utilização dos laboratórios por outros cursos terá que ter a aprovação prévia dos Colegiados 
dos Cursos da área de saúde da FACIMA. 
 
Art. 12. A utilização dos laboratórios pode ser feita nos horários preestabelecidos, nos turnos da 
manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira, e em outras ocasiões com autorização prévia das 
Coordenações dos Cursos, ouvido os Colegiados dos Cursos, dependendo da disponibilidade de 
horário e desde que não  prejudique o andamento das atividades do curso. 

 



 

 

§ 1º. O ajuste à ocupação dos laboratórios deve ser feito mediante agendamento prévio junto aos 
técnicos dos respectivos laboratórios. 

 

§2º. A ocupação dos laboratórios por parte dos alunos só é permitida mediante a presença e 
supervisão do técnico do laboratório, ou de algum professor, ou de alguém responsável indicado 
pelo curso. 

 
Art. 13. Todos os funcionários, professores, alunos e monitores, bolsistas e estagiários, devem 
seguir as normas de segurança vigentes no prédio, acatando as determinações do Serviço de 
Especialização de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT -, da Brigada de Incêndio e da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. 

 
Art. 14. Os laboratórios de ensino dos Cursos da área de saúde da FACIMA possibilitam o 
desenvolvimento das atividades dos estagiários e bolsistas durante o horário de expediente. 

 

Parágrafo único. É expressamente proibido ao estagiário desempenhar suas atividades sem o 
acompanhamento do professor orientador ou do monitor dos laboratórios. 

 
Art. 15. São atribuições dos professores usuários dos laboratórios de ensino dos Cursos da área de 
saúde da FACIMA. 
 
 I –  Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão que  
são desenvolvidas nos laboratórios de ensino e salas especiais; 

 
II –Utilizar os laboratórios de ensino e salas especiais mediante reserva antecipada através de 

formulário de reserva, observando as seguintes providências: 
 

a) reservar a aula prática com uma semana de antecedência nos casos em que haja 
necessidade de testagem dos métodos de trabalho; 

b) informar no formulário de reserva de aula a necessidade ou não de um operador para 
equipamentos específicos; 

c) reservar materiais de uso comum existentes no estoque com antecedência de 48horas. 
d) solicitar com uma semana de antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos 

laboratórios e salas especiais; 
 
III – orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização da aula prática, não 

permitindo a liberação de substâncias agressivas ao meio ambiente na rede de esgotos, 
devendo encaminhá-los para catalogação e acondicionamento, de acordo com normas definidas pela 
Instituição; 

IV – utilizar e exigir o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, quando necessário, e 
o uso de roupa branca com o jaleco. 

V – comunicar irregularidades, em primeira instância, ao técnico dos laboratórios de ensino e, 
dependendo das circunstâncias, em segunda instância, aos Colegiados Cursos da área de saúde da 

FACIMA que, por sua vez, dá os encaminhamentos cabíveis de acordo com o Regimento Geral da 



 

 

FACIMA. 
 
Art. 16. São atribuições dos Monitores e auxiliares de Laboratórios: 

 
I – Organizar, juntamente com o professor orientador e com o responsável pelos laboratórios, um 

cronograma de atividades; 
II – Informar diariamente o início e o término das atividades ao 
responsável; III –Zelar pelo patrimônio dos laboratórios de ensino; 
IV– Utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI´s – e coletiva – EPC´s – de roupa branca e 

jaleco quando necessário, e seguir rigorosamente as regras de segurança do prédio; 
V – Não colocar resíduos líquidos e/ou sólidos agressivos ao meio ambiente junto à rede de 
esgotos; VI – Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade 
prática; 
VII– Informar ao responsável pelos laboratórios de ensino e a conclusão do estágio, fazendo a 

devida devolução do material utilizado; 
VII – cumprir as determinações do presente Regulamento. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17. As responsabilidades por danos ao patrimônio dos laboratórios são dos acadêmicos e dos 
Professores dos Cursos da área de saúde e da entidade, equipe (representada por um responsável) 
ou do indivíduo que os promover, estando o infrator obrigado ao ressarcimento, de acordo com o 
Regimento Geral da Universidade, independentemente de responsabilidade jurídica específica. 

 
Art. 18. Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos pela Coordenação dos Cursos da área 
de saúde da FACIMA. 
 
Art. 19. Este  Regulamento  entrou  em  vigor  na  data  de  sua  aprovação  em  2016,  pelo NDE e 
Colegiado, instâncias superiores que regem Cursos da área de saúde da FACIMA. 


