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NORMATIVA INTERNA I'! 12

DO CONSELHO OE CAMPUS PETROLINA

DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

O Presidente do Conselho do CAMPUS PETROLINA do hrstituto Federal de Educação, Ciência

e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no uso da cotnpetência que lhe foi delegada pela

Resolução ne 2O/2O78, de t3/0612078,

RESOLVE,

Art. 1s. APROVAR, as Normas do uso dos Laboratórios dos Cursos Técnicos de Eletrotécnica
do Campus Petrolina.

Art. 2e Esta Normãtiva entra em vigor a partir desta data.

€

--1)
FABIANO DE ALMEIDA MARINHO

Diretor Geral

t;
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CANIPTIS P1]TROLINA

NORMAS DE USO DOS IÁBORATÓRIO DOS CURSOS TÉCNICOS DE ETETROTÉCNICA

DO CAMPUS PETROLINA

NORMATIVA Ne 12 DO CONSELHO DO CAMPUS PETRC'LINA, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Regulamento lnterno que estabelece os

Normos e Diretrizes do uso dos Loborotórios
do Curso de Técnico em Eletrotécnico no
Compus de Petrolino do lnstituto Federol do
Sertõo Pernombucano (lF Sertõo PE).

Petrolina-PE, 2018
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Art. 1e A estrutura física de ensino do Curso de Técnico em Eletrotécnica do

Campus de Petrolina é composta pelos seguintes laboratórios:

t.

ll.
il1.

tv.

vt.
vil.
vlll.

tx.

Sistemas Elétricos de Potência;

Espaço Energia;

Pesquisa em Energias Renováveis;

Máquinas Térmicas;
Automação lndustrial;
Máquinas e Medidas Elétricas;

Eletricidade e Eletrônica;
Comandos e Acionamentos Elétricos;
lnstalações Elétricas.

Art. 2e Os laboratórios têm como finalidade principal contribuir para as

atividades didáticas do curso de Técnico em Eletrotécnica e das disciplinas afins dos demais

cursos da lnstituição, bem como apoiar o desenvolvimento de atividades de pesquisa e

extensão.

Art.3e As atividades nos Laboratórios dos Cursos Técnicos em Eletrotécnica do

Campus Petrolina deverão atender regulamento específico.

Art. 4e Constituem princípios dos Laboratórros:

L Buscar a excelência em suas áreas de atuação;
ll. Aperfeiçoar continuemente o corpo técnico;
lll. Proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento de conhecimentos

científicos aos seus usuários atrâvés do exercício de suas habilidades, tais como: a

criatividade, a iniciativa, o raciocínio lógico, a síntese e os sensos de análise e

crítica.

CAPíTULO I

DA ESTRUTURA FíSI{:I'

CAPíTUTO II

OS OBJETIVOS

CAPíTULO III

DOS PRrruCíPrOS
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Art. 59 Os Laboratórios são gerenciados pelo professor Coordenador do Curso de

Técnico em Eletrotécnica com o auxílio dos demais professores do curso, estando

subordinado ao Chefe do Departamento de Ensino de Educação Básica e Técnico.

Art. 6e Competê à Coordenação do Curso de Técnico em Eletrotécnica
planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar as atividades e o patrimônio

existente nos laboratórios.
Art.7s São atribuições da Coordenação do Curso de Técnico em Eletrotécnica

no âmbito desse regulamento.

l. Zelar pelas dependências, equipamentos, acervo e bom funcionamento do

mesmo;
il.
il.
tv.

vt.
v[.

vilt.

tx.

X.

xt.

xil.

Acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos Laboratórios;

Representar os Laboratórios, quando solicitado;
Propor a contratação e a dispensa de funcionários;
Propor a criação de vagas para nronitoria €, pãrticipar no processo de inscrição

e seleção;

Controlar a ocupação das dependências dos Laboratórios;

Participar da elaboração do orçamento anual dos Laboratórios, em conjunto
com o corpo docente do curso;

Exercer o controle dos orçamentos espe<.íficos, das receitas, das despesas, das
prestações de conta ê dos estoques;

Analisar as solicitaçôes de empréstimo orr transferência de equipamentos e

materiais;
Prestar serviços à comunidade acadênrica e em geral nos limites de sua

competência, observando a evolução das inovações tecnológicas;

Buscar formas de atualização dos erluipamentos junto às instâncias

competentes;
Aplicar as normas inerentes aos laboratórios.

Art. 8e São usuários dos Laboratórios do curso Técnico em

Eletrotécnica:
il
écnicos e Assistentes do laboratório;
lll Alunos do curso Técnico em Eletrotécnica;
lV Professores do curso Técnico em Eletrotécnica;

T

CAPíTL'LO IV

DA COOROENAçÃ0

CAPíTI.,LO V
DOS USUÁRIOS
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V Professores de outros cursos do lF Sertão PE que estejam desenvolvendo
pesquisas na área, mediante solicitâção por escrito à Coordenação do curso

Técnico em Eletrotécnica;
Vl Outras lnstituições de Ensino Médio, Profissionalizante ou Superior,

mediante solicitação por escrito à Coordenação do curso Técnico em

Eletrotécnica;
Vll Funcionários de outras lnstituições, mediante solicitação por escrito à

Coordenação do curso Técnico em Eletrotécnica.

CAPíTUtO VI
PAçÃO E DO TUNCION,\MENTC, OOS LABORATÓRIOS

Art. 9e A ocupação dos Laboratórios se dá, prioritariamente, para o

desenvolvimento das disciplinas, atividades de pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso

(rcc).
Parágrafo único. Os Laboratórios podem ser utilizados por outras instituições ou

grupos, desde que previamente solicitado oficialmente e agendado.

Art. 11 A utilização dos Laboratórios pode ser feita nos horários
preestabelecidos, nos turnos da manhã, tarde ou noite, de segundas a sextas- feiras, sábados

pela manhã ou tarde, e em outros horários com autorização prévia da Coordenação de

Eletrotécnica.

Art, 12 A ocupação dos Laboratórios por outros interessados depende da

disponibilidade de horário e desde que não prejudique o andamento das atividades do

Curso.

Art. 13 A ocupação dos Laboratórios por parte dos alunos em atividades extra
disciplinares deverá ser previamente agendada, e só será permitida mediante a presença de

um servidor autorizado, assistente ou técnico do laboratório, ou ainda, professor

responsável.

Art. 14 Todos os usuários dos laboratórios devem seguir as normas de utilização

e de segurança vigentes de cada laboratório.

DA

Art. 10 A lnstituição que desejar utilizar os Laboratórios devem oficializar o
pedido à Coordenação dos Laboratórios com, no mínimo, duas semanas de antecedência,

indicando horário e disciplina, com o(s) nome(s) de professor (es) ou responsável (eis) pelo

seu uso.
Parágrafo único. A utilização dos Laboratórios em condições especiais não

estabelecidas pelo coput deste artigo depende de aprovação prévia do Coordenador do

Curso de Eletrotécnica.
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Art. 15 O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve ser

feito através de formulário específico (ANEXO l), autorizado pela Coordenação de

Eletrotécnica.

CAPíTULO VII

ETÊNcrAs E ATRTBUtçÕEs DC) TÉcÍ\lrco Dos LABoRATóRtos

l. Zelar pelo funcionamento e pela organização dos Laboratórios;

ll. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimôniodos Laboratórios;

lll. Acompanhar as atividades realizadas por alunos que estejam desenvolvendo

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou proietos de pesquisa e extensão;
IV Oferecer suporte técnico às aulas práticas, na realização dos ensaios e

experimentos solicitados pelos professores, além de promover o auxílio aos

professores e aos alunos na montagem e no manuseio de equipamentos e
materiais;

Organizar o material para as aulas práticas, conforme o formulário de reserva

de aula;
Efetuãr testes prévios em experiências a serem demonstradas nas aulas

práticas, q uando necessário;
Analisar e interpretar resultados de ensaios e testes, com a supervisão do

coordenador ou professor da disciplina;
Efetuar o agendamento dos Laboratórios para aulas práticas;

Supêrvisionar e orientar o uso correto de equipamentos de segurança;

Auxiliar no controle do uso de materiais de consumo e estoque de material;
Respeitar as normas de utilização e de segurança fixadas na entrada dos

laboratórios (conforme ANEXO ll);
Responsabilizar-se pela organização do material solicitado e utilizado na

atividade prática, deixando o local organizado para a utilização do próximo

usuário;
Certificar-se de que os equipamentos, ao término do seu uso, foram

desligados, e quando for o caso, retirados da tomada;
lnformar ao Coordenador do Curso de Eletrotécnica qualquer anormalidade

ou situação especial;
Cumprir as determinações do presente Regulamento.

VI

vI

x

xilt.

XIV.

XV

Art. 16 Compete ao técnico do laboratório, organizar e orientar os usuários:

Parágrafo único. O técnico de laboratório não poderá, ainda que eventualmente,
substituir o professor nas aulas práticas.



fi!
l!! "."-- **-. * ..*.çrqrr

Sl:RVlÇO PUBt-lCO I:EDERAI
MIN]STERIO DA EDUCAÇ,\O

sEcRfT^t{tA DE EDUC^ÇÀr ) TliCi.l( l.OütC,\
INSTITUTO FEI)ERAI, DE EDUCAÇAO, CIÊNClA E TECNOL('C.A DO SERTÀO PERNAMBIICANO

CANIP('S P}:TROLINA

CAPírulo vrrr
UçôES DOS PRO FESSORES Ei\tt,NOS USIJÁRIOS

Art, 17 São atribuições dos professores que utilizam os Laboratórios:

l. - Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino,
pesquisa e extensão desenvolvidas nos Laboratórios;

ll. - Utilizar os Laboratórios mediante reserva antecipada através de formulário
de reserva na Coordenação de Eletrotécnica, com as sêguintes providências:
a) Reservar o dia da aula prática com, no mínimo dois dias úteis, e no máximo
sete dias de antecedência, pãra os casos em que haja a necessidade do técnico
dos Laboratórios preparar materiais e êquipamentos para osensaios;
b) lnformar, no formulário de reserva de aula o roteiro da atividade e os

materiais necessários para as aulas;
lll. Utilizar e exigir, quando nêcessário, dos usuários dos Laboratórios o uso de

Equipamentos de Proteção lndividual - EPls e de Equipamentos de Proteção
Coletiva - EPCS;

lV. Comunicar irregularidades, aos técnicos e ao Coordenador do Curso de
Eletrotécnica;
al Zelar pelo patrimônio dos Laboratórios de Ensino;

V. Respeitar as normas de.utilização e .de seguranças afixadas na entrada dos
laboratórios seguindo as Normas de Segúrança do laboratório em uso;

Vl. Responsabilizar-se pela organização do material solicitado e utilizado na
atividadê prática, deixando o local organizado para a utilização do próximo
usuário;

Vll. Certificar-se de que os equipamentos, ao término do seu uso, foram
desligados, e quando for o caso, retirados da tomada;

Vlll. lnformar ao responsável pelos Laboratórios qualquer anormalidade ou
situação especial.

Art. 18 Cabe aos alunos em atividades de ensino, pesquisa ou extensão:

I

l. Zelar pelo patrimônio dos Laboratórios de Ensino;
ll. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPI's e coletiva - EPC's,
quando necessário;
lll. Comunicar irregularidades aos técnicos e ao Coordenadordos Laboratórios;
lV.Apresentar ao coordenador dos laboratórios, tendo a anuência do professor-
orientador, um cronograma de atividades a serem realizadas nos laboratórios
com a presença do técnico responsável ou professor orientador;
V. Solicitar ao coordenador dos laboratórios a autorização para a realização de
atividades práticas fora dos horários preestabelecidos, tendo a ciência junto ao
5eu respectivo professor da disciplina, ou orientador;
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Vl.Solicitar autorização, .iunto à Coordenação dos Laboratórios, nos casos em que
necessite realizar atividades além das que foram previstas em conjunto com os

técnicos dos laboratórios;
Vll. Respeitar as normas de utilização, e de segurança, afixadas na entrada
dos laboratórios;
Vlll. Responsabilizar-se pela organização do material utilizado na atividade
prática, deixando o local organizado para a utilização do próximo usuário;
lX. Certificar-se de que os equipamentos, ao término do seu uso, foram
desligados, e quando for o caso, retirados da tomada;
X. lnformar ao responsável pelo Laboratório qualquer anormalidade ou situação
especial.

CAPíTULO IX

I)O E'ESCARTE DE JtESú)[tOs

Art. 19 O descarte dos resíduos sólidos (plásticos, papel/papelão, metais, vidros e
madeiras) deve ser feito êm lixeiras, separados por tipo de material, nas suas respectivas
cores.

Art. 20 O descarte de produto químico líquido não deve ser feito diretamente na
pia. Este deve ser realizado conforme a sua natureza e destinado em frascos individuais com
identificação, sendo encaminhados à central de materiais da universidade que fará o
encaminhamento do resíduo para o tratamento devido.

Art.21 O descarte de pilhas e baterias deve ser realizado conforme a sua natureza
e armazenados em lixeiras apropriadas e devidamente identificadas.

Parágrafo único, lnÍorme-sê com os técnicos dos laboratórios e/ou o professor
sobre onde se encontram os frascos destinados ao descarte de cada tipo de produto; ácidos
e bases, solventes não clorados, solventes clorados e etc. conforme a sua natureza, prepare-o
para descarte, conforme orientações do técnico e/ ou professor.

CAPíTULO IX

DAS NORMAS DE SEGUÍII NçA

Att. 22 A todos os usuários é obrigatório o cumprimento das normas de
utilização e de segurança afixados nas portas de entrada de cada laboratório.

Art. 23 Os usuários devem ter conhecimento prévio da utilização e manuseio dos
equipamentos, componentes eletro- eletrônicos e ferramentas.

Art. 24 Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar
trabalhar com roupas largas em bancadas, pulseiras, colares, cabelos soltos e lenços

T
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próximos a máquinas giíantes, calçados abertos, relógios, ou outros tipos de adornos que
coloquem em risco a segurança.

Art, 25 Todos os usuários dos laboratórios deverão seguir as orientaçôes abaixo:

l. - Conhecer a localização das saídas de emergência;
ll. - Conhecer a localização e o funcionamento de extintores de incêndio, caixa
de primeiros socorros e equipamentos de proteção;
lll.- Evitar a realização de atividades sozinho nos laboratórios. É conveniente
fazê- lo durante o período de aula ou na presênça dos técnicos, coordenador dos
laboratórios ou proÍessor;
lV.- Utilizar os equipamentos de proteção individual (óculos de proteção, luvas,
touca, máscara, etc) de acordo com a orientação do professor, e/ou técnico;
V. - Não é permitido beber, comer e fumãr no laboratório;
Vl.- Todos os recipientes que contenham produtos devem estar devidamente
rotulados;
Vll. - Caso utilize, conhecer as propriedades físicas e a toxicidade dos
produtos antes de iniciar uma experiência;

Vlll. - Não deixar frascos de produtos abertos;
lX.- Cuidar da limpeza adequada dos equipamentos e da área no entorno;
X. - Acondicionar resíduos, quando houver, dos ensaios e experimentos em
recipientes adequados, conforme o orientado no capítulo lX;
Xl. - Finalizado o trabalho experimental, verificar se os equipamentos, luminárias
e condicionadores de ar, chave geral (de equipamentos especiais) foram
desligados e se o pisô está isento de materiais que obstruam a circulação;
Xll. - Em caso de acidente, por mais insignificante que pareça, comunicar
imediatamente ao professor responsável, técnico ou coordenador dos
laboratórios.

Art. 26 Em caso de emergência, utilizar os telefones úteis para os tais casos, afixados
em avisos nas portas das salas dos laboratórios:

l. -SAMU:192;
ll. - Corpo de Bombeiros: 193;
lll. - Setor de Segurança

Art.27 Na ocorrência de qualquer acidente ou incidente avise imediatamente o
coordenador e/ou técnico responsável pelo laboratório.

Parágrafo único. A segurança no laboratório é uma responsabilidade que deve
ser assumida por todos os usuários, tal como professores, técnicos e alunos.
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Art. 28 A responsabilidade por danos ao patrimônio dos Laboratórios é de todos os
usuários, estando o infrator obrigado ao ressarcimento.

Art.29 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação dos
laboratórios.

Parágrafo único. Os casos mais graves serão encaminhados para o Coordenador do
Curso de Eletrotécnica para deliberação ou providências cabíveis, de acordo com o
Regimento lnterno do Campus.

Art. 309. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação
pelo Conselho de Campus.

CAPíTUtG xI
DAs DISPOSTCÕES GERlirS



inst ferramentas e materiais diversos

E

GItttII Hir'.",1H:j:itirfi?-...-. 
ffi

st,RvrÇo PúBt-rco r,EDI,RAr-
MINIS'TERIO DA EDUCÁÇ,\O

INsrruro FEDrR^r, r.'-;t#.{êXliSBi?i^'l$3"'à'triÍ],(á?nrÀo oEnNnru,guco}uo
CÂ:IIPTIS Pf,TROLINA

Lista de

OBS:

Data Solicitaçãot _) _J _

Assinatura do Solicita nte

Data de Autorizaçáo: I I

Assinatura do servidor
que autorizou

Data de Devolução:

Assinatura do servidor no
momento da devolução

ANEXO I

EMPRÉSTIMo DÊ MATERIAIS - tABoiiATÓRIos; DE ELETBoTÉcNIcA

Item Quant.(un.) Material Recebido
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ATENçÃO
O choque elétrico, seia por contato direto ou indireto, é um dos

acídentes mais perigosos. Uma corrente elétrica de 10 mA pode paralisar uma
pessoa, enquanto que uma corrente da ordem de 100 mA pode ser fatal.
Além do risco de choque elétrico, máquinas em movimento podem causar
acidentes traumáticos. A seguir apÍesentam-se algumas regras e sugestões
que devem ser adotadas para evitar acidentes durante a aula no laboratório.

oRtENTAçÕES GERATS

. Respeitar os horários de abertura e fechamento dos laboratórios, bem como
os horários de reserva/age nda m e ntos;
. Deve-se zelar pela ordem e limpeza, durante e após a utílização dos
laboratórios e manter o alimento livre de bebidas, alimentos e materiais não
pertinentes às atividades;
. Usar do bom senso (evitar brincadeiras; na dúvida sempre perguntar ao
professor) e estar atento às atividades do iaboratório (não trabalhar
sonolento);
. Será obrigatório o uso de um calçado (tênis ou sapato) com sola de borracha.
Chinelos e sandálias não serão permitidos;
. Não usar roupa molhada;
. Usar de preferência camisas com mangas curtas;
. Manter sempre o cabelo preso e evitar o uso de correntinhas, pulseiras,
gravatas ou qualquer acessório que possa enroscar nas máquinas em
movimento e provoca r acidentes;
. Ligar carregadores de telefone celular, notebooks ou quaisquer outros
aparelhos eletrônicos só é permitido com a anuência do professor ou
responsável;
. Não serão permitidos o porte e o uso de líquidos e materiais inflamáveis;
. Não é permitido usar qualquer ferramenta ou material trazido pelo
estudante sem a d evida a uto rização do proíessor responsável pela atividade;
. Utilizar equipamentos eletrônicos como rneio de consulta, trabalho e
pesquisa alheios às atividades de laboratório só e permitido com a anuência do
professor ou responsável.

ANEXO II

NORMAS DE SEGU RANçA E CONDIJTA NO LABORATÓRIO
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Tenha sempre em mente que o laboratório é um local de trabalho com risco
potencial para acidentes, na maioria das vezes causadas por atos inseguros. O

trabalho em laboratório exige concentração e bom desempenho, para tanto, o
aluno precisa seguir as recomendações e instruções fornecidas pelos
professores.

ORIENTAçõES DE SEGURANçA
o Nunca energizar o circuito sem a autorização do professor;
. Antes de tocar no circuito, verifique sempre s,e o mesmo está desenergizado;
o Verificar se a tensão clo equipamento é compatível com a tensão disponível

na ba ncada;
o Sempre ter em mente a localização dos disjuntores a ser desligado em caso

de emergência;
. Manter o acesso aos disjuntores desobstruídos;
. Após o término da aula, guardar os instrurnrentos e os equípamentos,
deixando a bancada limpa e organizada.


