
NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS

• Acatar e cumprir as normas de acesso.
• O uso de guarda-pó ou avental adotado é obrigatório ao entrar e durante todo o 

período de permanência nos laboratórios, bem como o uso de sapatos fechados.
• Não se deve falar alto, bem como fazer algazarras nos corredores e laboratórios. 
• O aluno somente poderá estudar nos laboratórios fora do horário das aulas práticas,  

mediante a autorização da coordenação do curso.
• Os  acadêmicos  devem  seguir  as  orientações  dos  professores  e  responsáveis 

corretamente.
• Após a orientação do professor e/ou responsável, utilizar corretamente os materiais 

presentes nos laboratórios.
• No final de cada aula prática, o professor e ou responsável pelos laboratórios, farão 

uma vistoria e anotação se o aluno seguiu corretamente as normas de utilização.
• Caso ocorra algum dano devido ao uso incorreto dos aparelhos ou materiais,  o 

professor e o aluno serão imediatamente notificados.
• O  mau  uso  dos  equipamentos  e  materiais  pelo  aluno  acarretará  em  avaliação 

negativa nas aulas práticas.
• Em caso de danos,  o  aluno deverá  ressarcir  a  instituição em valores  atuais  do 

equipamento e/ou material, o qual deverá ser pago à coordenação ou direção.
• Nas aulas práticas de Enfermagem é expressamente proibido sentar nos leitos, e 

utilizar equipamentos para fins que não sejam os propostos pelo professor.
• Ao término de cada aula prática, o aluno deverá deixar em ordem todos os materiais 

e equipamento nas mesmas condições nas quais foram encontrados.
• Ninguém  está  autorizado  a  emprestar  equipamentos  para  estudo  fora  dos 

laboratórios, salvo os professores quando eles necessitarem pra levar em sala de 
aula.

• É expressamente proibido fumar,  comer ou beber dentro das dependências dos 
laboratórios.

• Nas aulas práticas com pacientes, os alunos deverão agir com ética e discrição, 
desta forma não colocando os mesmos em situações constrangedoras.

• Evitar  entrar  ou sair  dos laboratórios depois do início  da aula,  salvo  por  motivo 
relevante.

• Não será permitida a entrada e permanência nos laboratórios sem que haja a  
presença do professor e/ou responsável.


