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REGULAMENTO CONCAMPUS/URUAÇU Nº xxx DE xx DE OUTUBRO DE 2018  

 

 

Este regulamento apresenta normas gerais, específicas e procedimentos operacionais 

para acesso e uso de espaços físicos do IFG Campus Uruaçu que devem ser respeitados por 

toda a comunidade acadêmica do Campus Uruaçu e comunidade externa e têm-se como 

objetivos: 

•  Informar à comunidade acadêmica, sobre a postura e os principais procedimentos a 

serem adotados em alguns ambientes, visando protegê-los de riscos de acidentes e 

uma melhor utilização desses ambientes. 

• Propiciar a comunidade acadêmica um melhor aproveitamento dos espaços do 

Campus. 

• Proporcionar melhorias no trabalho dos servidores do Instituto Federal de Goiás, 

Campus Uruaçu. 
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CAPÍTULO I 

DO ACESSO AO CAMPUS 

SEÇÃO I 

 DA ABRANGÊNCIA  

 

Art. 1 Ficam sujeitos as normas deste capítulo todos que de alguma forma adentrem nos 

espaços do Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu. 

 

SEÇÃO II 

 DO ACESSO 

 

Art. 2 Todos poderão ter acesso ao Campus, independentemente de sua categoria, desde 

que sejam devidamente identificados: 

§ 1º. Os alunos e servidores para terem acesso ao Campus deverão se identificar 

através de um sistema informatizado, através de Carteirinha, crachá, digital ou afins. 

§ 2º. Demais pessoas para adentrar no Campus será necessário um objeto de 

identificação, bem como justificar o motivo pelo qual está fazendo a visita. 

§ 3º. Em casos particulares como eventos, a CONCAMPUS terá autonomia para delibar 

sobre a forma de acesso e permanência no Campus. 

 

Art. 3 Nos finais de semana, feriados e em horários extra turno, o acesso e permanência 

dar-se á mediante liberação da direção ou chefia de Gabinete. 

 

CAPITULO II 

DO ACESSO E USO DOS ESPAÇOS DA BIBLIOTECA 

 

SEÇÃO I 

 DA ABRANGÊNCIA  
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Art. 4 Ficam sujeitos ao regulamento deste capítulo todos os usuários da Biblioteca do 

IFG Campus Uruaçu, independente da sua categoria. 

 

SEÇÃO II 

 DO ACESSO 

 

Art. 5 A unidade de informação Biblioteca Marisa dos Santos Pereira Araújo do Instituto 

Federal de Goiás, Campus Uruaçu, destina-se especialmente ao corpo discente e servidores do 

IFG, para apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 6 A Biblioteca do Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu está disponível à 

comunidade em geral unicamente para consulta interna. Ela oferece serviços e disponibiliza 

ambientes para estudo, regidos por normas que complementam este regulamento e atende em 

horários específicos. 

 

SEÇÃO III  

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 7 A Biblioteca funciona em horários pré-estabelecidos pela Coordenação da 

Biblioteca de acordo com as normas de funcionamento do Sistema Integrado de Bibliotecas do 

IFG, respeitando as necessidades informacionais de seus usuários. 

 

SEÇÃO IV 

DO CADASTRO 

 

Art. 8 O cadastro é condição obrigatória para que se possa fazer empréstimo domiciliar, 

implicando no compromisso de aceitar as normas estabelecidas pela biblioteca. 

 

Art. 9 Os usuários que possuírem vínculo com o IFG (usuários internos reais ou 

potenciais) terão seu cadastro inseridos no sistema de gerenciamento automaticamente no ato 

do registro de seu vínculo com o IFG. 
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Art. 10 O cadastro dos alunos será renovado automaticamente a cada período letivo. 

 

SEÇÃO V 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 11 Entende-se por usuários as pessoas que utilizam os espaços e serviços oferecidos 

pela biblioteca e são classificados em: 

§ 1º. Usuários Internos reais ou potenciais são aqueles que possuem vínculo com o 

Instituto Federal de Goiás e seu registro é feito automaticamente no sistema de 

gerenciamento da biblioteca e a qualquer tempo podem solicitar a sua atualização na 

Biblioteca por pertencerem a uma das categorias existentes na Unidade; 

§ 2º. Usuários Externos são representados pela comunidade em geral. 

 

Art. 12 São usuários reais ou potenciais da biblioteca Marisa dos Santos Pereira Araújo: 

§ 1º. Corpo discente; 

§ 2º. Servidores do Instituto Federal de Goiás. 

 

Art. 13 São usuários externos da biblioteca Marisa dos Santos Pereira Araújo a 

Comunidade em geral: 

Parágrafo único. O usuário externo terá direito a apenas um cadastro na biblioteca. 

 

Art. 14 O usuário que perder o vínculo institucional terá seu cadastro cancelado, com a 

emissão do “Comprovante de Nada Consta”, documento emitido pela biblioteca, sendo um dos 

requisitos para o deferimento dos processos de: 

I. conclusão do curso; 

II. trancamento de matrícula, abandono ou desligamento do curso; 

III.  transferência para outra instituição de ensino; 

IV. demissão ou exoneração; 

V. encerramento do contrato de servidores temporários. 

Parágrafo único. Fica a cargo do Setor de Registro Acadêmico do Campus exigir do 

usuário o “Comprovante de Nada Consta”. 
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Art. 15 São direitos dos usuários: 

§ 1º. utilizar as instalações e os serviços oferecidos pela Biblioteca dentro de sua 

categoria; 

§ 2º. fazer sugestões e reclamações de melhoria dos serviços prestados; 

§ 3º. sugerir materiais a serem adquiridos; 

§ 4º. solicitar Comprovante de Nada Consta junto à Biblioteca; 

§ 5º. locar livros conforme categoria de usuários; 

§ 6º. ter livre acesso ao acervo da biblioteca; 

§ 7º. efetuar reserva do livro que não estiver disponível para empréstimo; 

§ 8º. locar chaves para utilização do guarda-volumes. 

 

Art. 16 São deveres do usuário: 

§ 1º. apresentar a identificação atualizada e legível, sempre que solicitado; 

§ 2º. observar o silêncio, a ordem e disciplina no recinto da Biblioteca; 

§ 3º. obedecer aos prazos de empréstimos e devoluções; 

§ 4º. pagar as multas devidas, no caso de atraso na devolução; 

§ 5º. assumir total responsabilidade pelo extravio ou dano de qualquer material que estiver 

em seu poder; 

§ 6º. responsabilizar-se por móveis e equipamentos da Biblioteca, enquanto usuário dos 

mesmos; 

§ 7º. obedecer às normas de acesso à biblioteca; 

§ 8º. devolver a chave do armário do guarda-volumes dentro do prazo previsto; 

§ 9º. responsabilizar-se por seus objetos pessoais no recinto da Biblioteca. 

 

SEÇÃO VI 

DO ACERVO 

 

Art. 17 Para atender às necessidades informacionais dos cursos oferecidos no IFG 

Campus Uruaçu, a Biblioteca Marisa dos Santos Pereira Araújo oferece um acervo especializado 

e constituído por diferentes suportes de informação inerentes às áreas do conhecimento dos 

cursos oferecidos pelo Campus Uruaçu e nas áreas de interesse de suas demandas. O Acervo 

da Biblioteca é subdividido em: 
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I. Acervo Geral composto por: livros didáticos, técnicos, literários, literatura infantil, 

literatura goiana, acervo de histórias em quadrinhos; 

II. Acervo de Referência: dicionários, enciclopédias, normas técnicas (NBRs), entre 

outros; 

III.  Acervo de Consulta Local: composto pelos livros didáticos adotados no ano em curso; 

IV. Acervo Coleção de Reserva: a Coleção de Reserva é composta por obras de alta 

demanda, justificada por solicitação do professor. A permanência dessas obras nesta  

coleção é avaliada periodicamente. 

V. Acervo de Periódicos: composto por revistas científicas e de assuntos gerais e por 

jornais de circulação regional; 

VI. Acervo Especial: composto obras em pequenas encadernações, por multimeios e obras 

em braile; 

VII. Acervo de Coleção de Literatura Goiana; 

VIII. Acervo de literatura infantil. 

 

 

SEÇÃO VII 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 18 Internamente a Biblioteca do Instituto Federal de Goiás – Campus Uruaçu 

(Bib/IFG/Uru) está estruturada administrativamente em Setores e Seções oferecendo serviços 

especializados compatíveis com suas especificidades, criando meios que permitam à Biblioteca 

cumprir com sua finalidade. São eles: 

I. Coordenação de Biblioteca; 

II. setor de acervos; 

III.  Setor de Circulação; 

IV. Setor de Processamento Técnico e Desenvolvimento de Coleções. 

Parágrafo único. Todos os Setores e Seções da Biblioteca Marisa dos Santos Pereira 

Araújo são regidos por normas internas e manuais de serviço. 
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SEÇÃO VIII 

DA COORDENAÇÃO 

 

 

Art. 19 A Coordenação da Biblioteca é responsável pela administração e controle interno  

dos setores, das seções e dos serviços oferecidos pela biblioteca. A Coordenação fica a cargo 

de um bibliotecário devidamente qualificado e credenciado na área de Biblioteconomia e 

Documentação, e assumindo a função gratificada de “Coordenador da Biblioteca”. Compete ao 

Coordenador: 

I. Desenvolver o planejamento, a organização, o controle e a avaliação das atividades 

da 

II. Biblioteca; 

III.  promover e avaliar as políticas internas da biblioteca; 

IV. planejar e administrar as políticas de disposição de acervo bibliográfico da biblioteca; 

V. representar a biblioteca, inclusive no Conselho de Bibliotecas do SIB/IFG; 

VI. atuar cooperativamente com as demais Coordenações de Bibliotecas, visando 

atender aos 

VII. objetivos do Sistema Integrado de Bibliotecas do IFG; 

VIII. participar de reuniões de planejamento das coordenações de cursos ou chefias de 

IX. departamentos, com vistas a atualização de acervo; 

X. propor cursos de atualização e capacitação de servidores da biblioteca; 

XI. indicar o horário dos servidores, conforme necessidades da biblioteca; 

XII. determinar as prioridades dos serviços e as atribuições dos servidores lotados na 

biblioteca; 

XIII. Se necessário atuar como mediador em negociação de multas e perda de material 

bibliográfico; 

XIV. Elaborar relatórios e fornecer informações estatísticas sempre que necessário. 
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SEÇÃO IX 

DO SETOR DE PROCESSAMENTO TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

 

Art. 20 O Setor de Processamento técnico, Preservação e Desenvolvimento de coleções 

é responsável pelo planejamento administração aquisição e controle dos acervos da biblioteca. 

Está subdividido em: 

I. Seção de Processamento Técnico; 

II. Seção de Desenvolvimento de Coleções. 

 

SEÇÃO X 

DO PROCESSAMENTO TÉCNICO 

 

Art. 21 A Seção de Processamento Técnico é responsável pelo controle sistemático das 

obras, inserindo-as no banco de dados da Biblioteca, Obedecendo códigos e normas de 

catalogação garantindo assim, um processo seguro e confiável na recuperação da informação. 

Esta Seção: 

I. Realiza o preparo mecânico das obras para fins de consulta e circulação, identificando 

a obra com carimbos, etiquetas e aplicação de recursos de segurança, obedecendo 

normas internas; 

II. Obedecer aos códigos de catalogação e classificação adotados pela instituição; 

III.  Atender às políticas internas da biblioteca Marisa dos Santos Pereira Araújo; 

IV. encaminhar ao Setor de Circulação o material processado para disponibilização no 

acervo; 

V. gerenciar as aquisições, desbastamentos e descartes de materiais da biblioteca; 

VI. realizar o controle estatístico dos serviços executados pelo setor; 

VII. apresentar relatórios pertinentes ao setor sempre que necessário ou solicitado. 

VIII. Adotar e controlar a política de disposição de acervo bibliográfico da biblioteca; 

IX. Alimentar a base de dados do Sistema de Gerenciamento da Biblioteca de maneira 

cooperativa com o SIB/IFG; 

X. realizar o Gerenciamento técnico biblioteconômico da base de dados do acervo,  

mantendo-a atualizada e preparada visando à inserção de novos campos e/ou 

documentos. 
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SEÇÃO XI 

DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES 

 

Art. 22 A Seção de Desenvolvimento de Coleções visa atender a demanda informacional  

dos cursos oferecidos no IFG Campus Uruaçu, por meio da aquisição de materiais bibliográficos, 

mantendo a atualização do acervo em consonância com os projetos de curso e com as 

demandas dos usuários. É responsável pela orientação das atividades de aquisição, através das 

assinaturas e renovação das coleções do acervo. As atribuições desta Seção são: 

I. análise das solicitações de compra verificando a sua real necessidade para o 

desenvolvimento do acervo; 

II. recebimento e avaliação de sugestões para a aquisição de materiais bibliográficos 

e/ou em outros suportes; 

III.  análise das bibliografias dos projetos de curso, quando solicitado; 

IV. acompanhamento de aquisição de obras, junto aos fornecedores e ao Setor 

Administrativo do IFG Campus Uruaçu; 

V. realização da conferência do material recebido; 

VI. comunicação ao Setor de Patrimônio do IFG Campus Uruaçu a chegada do material; 

VII. comunicação ao solicitante a impossibilidade de aquisição por ausência do item no 

mercado editorial; 

VIII. disponibilização de informações acerca do andamento do processo de aquisição, 

quando solicitado. 

 

SEÇÃO XII 

DO SETOR DE CIRCULAÇÃO 

 

Art. 23 O Setor de Circulação da Biblioteca Marisa dos Santos Pereira Araújo é 

responsável pelos serviços de: atendimento aos usuários na portaria (guarda volume), 

empréstimo, auxílio nos terminais de consulta, orientação aos usuários nos Acervos, serviços de 

referência, periódicos, Sala de Estudo Em Grupo, Sala de Estudo Individual, Sala Didática de 

Informática e Sala de Áudio e Vídeo. 
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SEÇÃO XIII 

DE EMPRÉSTIMO E DE REFERÊNCIA 

 

Art. 24 São Seções do Setor de Empréstimo da Biblioteca Marisa dos Santos Pereira 

Araújo: 

§ 1º. Seção de Empréstimo e de Referência; 

§ 2º. Seção de Estudo em Grupo; 

§ 3º. Seção de Estudo Individual; 

§ 4º. Sala Didática de Informática; 

§ 5º. Sala de Áudio e Vídeo; 

§ 6º. Seção de Guarda-Volumes. 

 

Art. 25 A Seção de Empréstimo e de Referência da Biblioteca Marisa dos Santos Pereira 

Araújo, na estrutura hoje existente, engloba os serviços inerentes ao empréstimo e referência,  

oferecendo os seguintes serviços seguir: 

§ 1º. empréstimo domiciliar; 

§ 2º. devolução e renovação via administrador do sistema; 

§ 3º. orientar o usuário quanto ao pagamento de multas; 

§ 4º. atualizar o cadastro de usuários; 

§ 5º. realizar o controle das obras reservadas; 

§ 6º. orientar o usuário no manuseio, busca e localização de obras no catálogo on-line; 

§ 7º. orientar o usuário para fazer renovação e reserva on-line; 

§ 8º. fornecer ao usuário o de Guia da Biblioteca atualizado; 

§ 9º. informar o usuário quanto aos serviços oferecidos pela biblioteca; 

§ 10º. preencher formulário de controle estatístico de uso da biblioteca; 

§ 11º. organizar os ambientes da biblioteca e dos acervos; 

§ 12º. dar acesso a periódicos científicos e de assuntos gerais e a jornais de circulação 

regional; 

§ 13º. receber sugestões para aquisição; 

§ 14º. orientar o usuário quanto as eventuais mudanças nas rotinas da Biblioteca; 

§ 15º. orientar o usuário quanto ao uso dos guarda-volumes; 

§ 16º. receber doações e preencher o termo de doação; 

§ 17º. realizar empréstimo e devolução de chaves do guarda-volumes; 
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§ 18º. monitorar o uso dos guarda-volumes. 

 

SEÇÃO XIV 

DE ESTUDO EM GRUPO 

 

Art. 26 Oferece ambiente coletivo para estudo e trabalho em grupos com interesses 

comuns e livre acesso ao acervo para consulta e pesquisa. O tom de voz baixo deve ser mantido 

de forma a não atrapalhar quem estiver no ambiente. 

 

SEÇÃO XV 

DE ESTUDO INDIVIDUAL 

 

Art. 27 Ambiente adequado para estudos que exijam concentração e silêncio. 

 

SEÇÃO XVI 

DE GUARDA VOLUMES 

 

Art. 28 Seção equipada com armários com chaves numeradas e cadastrados no sistema 

de gerenciamento da biblioteca e disponível para empréstimo ao usuário guardarem seus 

pertences para adentrarem à biblioteca. 

 

 

SEÇÃO XVII 

SALA DIDÁTICA DE INFORMÁTICA 

 

 

Art. 29 Esta seção se destina à realização de atividades didáticas que exijam o uso de 

microcomputadores, tendo como finalidade atender às demandas de ensino e pesquisa dos 

estudantes e servidores do IFG Campus Uruaçu. São oferecidos os seguintes serviços: 

§ 1º. Ambiente organizado para permitir o uso das bases de dados de acesso livre e de 

acesso restrito, com assinatura assegurada pelo IFG; 

§ 2º. Acesso ao catálogo on-line da biblioteca; 

§ 3º. Utilização individual dos microcomputadores para digitação de trabalhos acadêmicos; 

§ 4º. Disponibilidade para realizar atividades pedagógicas como aulas, palestras e cursos. 
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SEÇÃO XVIII 

SALA DE ÁUDIO E VÍDEO 

 

Art. 30 A Sala de Áudio e Vídeo representa um recurso educacional para atender às 

demandas de ensino e pesquisa dos estudantes e servidores do IFG Campus Uruaçu. Esta 

Seção poderá ser utilizada para exibição de filmes para um grupo de alunos que não ultrapasse  

a sua capacidade. As mídias exibidas deverão ser indicadas e monitoradas por professores e 

devem atender a atividades pedagógicas. 

 

SEÇÃO XIX 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 31 O usuário que não cumprir as normas estabelecidas neste capítulo ficará sujeito 

às sanções disciplinares previstas no Regimento do SIB/IFG. 

 

Art. 32 Ao atrasar a devolução do material emprestado, o usuário estará sujeito à 

penalidade de multa por dia de atraso e por material. 

 

Art. 33 O usuário em débito com a Biblioteca ou com empréstimo de material em atraso 

não poderá efetuar novo empréstimo ou realizar reserva de material. Tais procedimentos só 

poderão ser feitos depois que o usuário regularizar sua situação na biblioteca. 

 

Art. 34 O usuário que estiver extraviado (por qualquer motivo) uma ou mais obras retiradas 

por empréstimo deverá, imediatamente, comunicar o fato ao funcionário do Setor de Circulação. 

 

Art. 35 A obra emprestada é de inteira responsabilidade do usuário; se extraviada, deverá  

ser reposta com a mesmo: título, autor, editora e edição se for uma obra de edição esgotada o 

usuário poderá repor o material com uma edição mais recente. No caso de inexistência da 

mesma obra, o usuário deverá repor com obra similar ao tema e que a biblioteca indicar. 

 

Art. 36 Até a reposição de material perdido ou extraviado, o usuário ficará bloqueado para 

empréstimos e reservas. 



                        MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  

   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 
                                                 CAMPUS URUAÇU 

 
 
 

 

CAPITULO II 

DO ACESSO E USO DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA 

SEÇÃO I 

 DA ABRANGÊNCIA  

 

Art. 37 Ficam sujeitos ao regulamento deste capítulo todos os usuários dos Laboratórios 

de Química do Instituto Federal de Goiás, Campus Uruaçu, independente da sua categoria. 

 

 

SEÇÃO II 

DO ACESSO 

 

Art. 38 Todas atividades de laboratório devem ser antecipadamente planejadas e 

agendadas com o técnico de laboratório com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, 

pessoalmente ou através do e-mail labquimuruacu@gmail.com. 

 

Art. 39 É proibido trabalhar sozinho nos laboratórios fora do horário de funcionamento e 

em finais de semana e feriados, em atividades que envolvam elevados riscos potenciais, salvo 

aquelas mediantes autorizações prévias, por escrito, pelo responsável. 

 

Art. 40 Os alunos em aula prática só poderão ter acesso e permanência ao laboratório 

com a presença do professor da disciplina ou do técnico de laboratório, durante o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Art. 41 O acesso à sala de reagentes e central de gases é restrito aos técnicos de 

laboratório, professores ou pessoas devidamente autorizadas. 

 

Art. 42 O controle das chaves dos laboratórios será de responsabilidade dos técnicos de 

laboratório. Somente poderão fazer a retirada das chaves as pessoas previamente autorizadas 

pelos técnicos ou professores responsáveis.  
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Parágrafo Único: É proibido ceder as chaves dos laboratórios a terceiros a qualquer 

pessoa não autorizada.  

 

Art. 43 É proibido o acesso e permanência de pessoas desvinculadas ao setor nas áreas 

internas dos laboratórios, incluindo sala de reagentes e central de gases. Os visitantes somente 

poderão ter acesso e permanência nas dependências dos laboratórios com a autorização do 

técnico ou professor responsável. 

 

Art. 44 Todos os itens descritos nesta norma são válidos para os visitantes, sendo que o 

acesso e permanência aos laboratórios somente poderão ser efetuados após receberem 

instrução de segurança dos responsáveis das respectivas áreas. 

 

SEÇÃO III 

DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

 

Art. 45 As normas presentes nesse regulamento apenas complementam as normas 

regulamentadoras de segurança e saúde no manuseio de agentes químicos constantes no 

documento do Ministério do Trabalho e Emprego, as quais sevem ser seguidas e estão 

disponíveis no seguinte endereço: 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR15/NR15-ANEXO11.pdf 

 

Art. 46 O laboratório deverá ser utilizado, exclusivamente, com atividades para o qual foi  

designado e é proibido o uso de aparelhos de som e imagem (rádios, televisões, aparelhos de 

MP3, reprodutores de CDs e DVDs, telefones celulares, entre outros) que possam desviar a 

atenção do trabalho que está sendo executado no laboratório. 

 

Art. 47 Quanto aos cuidados, proibições e usos do laboratório: 

§ 1º. É proibido fumar, usar medicamentos, aplicar cosméticos, manusear lentes de contato 

e consumir alimento ou bebida nas dependências dos laboratórios e sala de 

reagentes. 

§ 2º. É proibida a circulação de bicicletas, skates, patins e afins pelos corredores dos 

laboratórios e no seu interior. 
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§ 3º. Deve-se evitar trabalhar com roupas folgadas, fios, pulseiras ou outro tipo de adornos 

que coloquem em risco a segurança. 

§ 4º. Só será permitido ao usuário utilizar equipamentos e máquinas na presença e com 

orientação do professor ou técnico responsável. 

§ 5º. Toda atividade que envolver certo grau de periculosidade exigirá obrigatoriamente a 

utilização de EPIs adequados (luvas, óculos, máscaras, jalecos etc.). 

§ 6º. Os Equipamentos de Proteção Individual são de uso restrito às dependências do setor 

laboratorial e de uso obrigatório para todos no setor quando se fizerem necessários. 

§ 7º. Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificarem de que os 

equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em perfeita ordem, 

limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de forma organizada. 

§ 8º. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem 

ser dimensionados de forma que os usuários possam movimentar-se com segurança. 

§ 9º. Utilizar as tomadas elétricas exclusivamente para os fins a que se destinam, 

verificando se a tensão disponibilizada é compatível com aquela requerida pelos 

aparelhos que serão conectados. 

 

Art. 48. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de equipamentos somente poderão 

ser executados por pessoas autorizadas e com as máquinas desligadas (paradas), salvo se o 

movimento for indispensável à sua realização. 

 

Art. 49 Qualquer anomalia ou alteração percebida no interior do laboratório, deverá ser 

comunicada ao responsável e registrada no livro de ocorrência pelo professor ou pelo técnico. 

 

Art. 50 Os Laboratórios de Química devem estar equipados com Caixa com kit de 

primeiros socorros e Equipamentos de combate a incêndios. 

 

Art. 51 O professor (responsável pelo laboratório ou pela turma que estiver usando o 

laboratório) e/ou técnicos de laboratório tem total autonomia para remover do laboratório o 

usuário que não estiver seguindo estritamente as normas de utilização (gerais e/ou específicas).  

 

Art. 52 Em caso de acidente de trabalho: 

§ 1º. deve-se obrigatoriamente comunicar ao setor responsável. 
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§ 2º. grave, não remover a vítima. Entrar em contato com o serviço de emergência local. 

 

Art. 53 Todos os laboratórios de química deverão conter um exemplar desse regulamento 

com fácil acesso. Recomenda-se que o mesmo seja afixado em local visível. 

 

SEÇÃO IV 

DAS NORMAS GERAIS 

 

Art. 54 A preparação dos laboratórios para as aulas práticas é de responsabilidade dos 

técnicos de laboratório e as mesmas deverão ser agendadas previamente conforme artigo 38. 

 

Art. 55 É de caráter obrigatório: 

§ 1º. manutenção de áreas de trabalho, passagens e dispositivos de segurança livres e 

desimpedidos; 

§ 2º. que as saídas estejam desimpedidas; 

§ 3º. o conhecimento da localização dos extintores de incêndio (considerar e supervisionar 

datas de validade), dos conjuntos de chuveiro de emergência/lava-olhos, mangueiras 

de emergência e das saídas de emergência por parte dos usuários em suas 

respectivas áreas de trabalho; 

§ 4º. a inspeção periódica (quinzenal) dos conjuntos de chuveiro de emergência/lava-olhos, 

que são de responsabilidade dos técnicos de laboratório, e comunicação ao setor 

responsável de eventuais irregularidades; 

§ 5º. a inspeção periódica (trimestral) do estado de conservação dos frascos e embalagens 

de reagentes estocados nos laboratórios que é de responsabilidade dos técnicos de 

laboratório, dando ênfase aos frascos de metais alcalinos, fazendo a devida 

comunicação ao setor responsável de eventuais irregularidades, sendo que o acesso 

a essa sala é restrito a pessoas autorizadas: técnicos e professores de Química, 

estagiários de Química e demais somente acompanhados com os responsáveis 

autorizados; 

§ 6º. o uso de luvas e capela com exaustão para descarte e pré-lavagem de recipientes 

com produtos químicos; 
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§ 7º. a rotulagem de recipientes contendo produtos químicos, que deverá conter a 

classificação de riscos dos produtos químicos, de acordo com a norma específica 

(ABNT NBR 7500); 

§ 8º. 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); 

§ 9º. a comunicação de situações anormais, quer de mau funcionamento de equipamentos, 

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

insegura, ao setor responsável para imediata avaliação dos riscos. Esta avaliação 

deve ser registrada;  

§ 10º. o uso de pêras de borracha ou pipetadores na aspiração de líquidos por pipetagem; 

§ 11º. a sinalização de superfícies e objetos quentes nos laboratórios de química; 

§ 12º. 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; 

§ 13º. identificar soluções preparadas com: nome do reagente, data de preparo, 

concentração, nome do preparador e/ou fornecedor; 

§ 14º. que todas as amostras enviadas aos laboratórios estejam devidamente identificadas 

e contenham informações sobre seu risco e forma adequada de manuseio; 

§ 15º. a comunicação de qualquer acidente. Em caso de lesão corporal de qualquer 

natureza, encaminhar a vítima diretamente ao setor encarregado ou ligar para os 

bombeiros (193). 

 

Art. 56 É recomendado que, quando da realização de atividades de elevado risco, os 

demais membros do laboratório e os laboratórios vizinhos sejam notificados. 

 

Art. 57 É recomendado se manter a menor quantidade possível de produtos químicos nos 

laboratórios, para o armazenamento, o local mais adequado é a sala de reagentes; 

 

Art. 57 É proibido deixar acumular recipientes, contendo ou não produtos químicos, em 

bancadas, pias e capelas. 
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SEÇÃO V 

DAS NORMAS ESPECÍFICAS 

 

Art. 58 É de caráter obrigatório: 

§ 1º. o uso de jaleco (avental) de algodão, mangas longas e na altura dos joelhos, fechado 

sobre a roupa nos trabalhos realizados nos laboratórios didáticos e em laboratórios 

de pesquisa. 

§ 2º. o uso de calçados fechados, que cubram todo o pé; 

§ 3º. que pessoas com cabelos compridos deverão prendê-los; 

§ 4º. o uso de calças compridas (exceto quando houver algum impedimento), entretanto tal 

responsabilidade deve ser assumida por quem autorizou a exceção; 

§ 5º. observar uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs (equipamentos 

de proteção coletiva) sempre que necessário; 

§ 6º. o manuseio de produtos químicos tóxicos e corrosivos em capela com exaustão 

ligada, e o uso de luvas e óculos de segurança (quando necessário); 

§ 7º. o uso de máscara com filtro apropriado no laboratório durante o manuseio de produtos 

tóxicos e/ou voláteis. Nos casos de produtos de maior toxicidade, o laboratório deverá 

ser evacuado até a conclusão da utilização; 

§ 8º. o uso de protetor facial e avental de PVC em operações que envolvam o manuseio de 

recipientes sob alto vácuo ou aqueles fortemente pressurizados. 

§ 9º. manter, no interior das casas de gases, somente cilindros presos às suas devidas 

cintas de segurança e observando a compatibilidade entre os gases armazenados. 

 

 

Art. 59 É de caráter proibitivo:  

§ 1º. a armazenagem de cilindros de gases no interior dos laboratórios, em particular 

aqueles de gases inflamáveis e GLP. Poderá ser permitido a armazenagem de 

cilindros de gases no interior dos laboratórios somente em casos excepcionais e para 

gases não inflamáveis, observando todos os itens descritos a seguir: 

I.  manter o cilindro fixado por meio de correntes, isto é, com cinta de segurança; 

II.  não manusear cilindros de gases comprimidos utilizando a válvula como ponto 

de apoio; 
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III.   utilizar o procedimento de rolagem de cilindros somente para pequenos ajustes 

de posição. 

Nos demais casos, utilizar os carrinhos apropriados; 

§ 2º. o uso de mistura sulfocrômica em todos os laboratórios; 

§ 3º. se alimentar, fumar, aplicar cosméticos nas dependências dos laboratórios; 

§ 4º. misturar material de laboratório com pertences, os mesmos deverão ser mantidos em 

local adequado, longe das bancadas ou local de armazenagem de equipamentos e 

substâncias; 

§ 5º. levar mãos a boca ou aos olhos durante procedimento no laboratório; 

§ 6º. utilizar vidraria de laboratório como utensílio doméstico; 

 

Art. 60 É recomendado: 

§ 1º. extremo cuidado na utilização de instrumentos que emitam raios-X, laser, ultravioleta 

e infravermelho no sentido de se prevenir danos de radiação; 

§ 2º. o cuidado com a utilização de lentes de contato no laboratório, pois, estas podem ser 

danificadas por vapores de solventes; 

§ 3º. em caso de derramamento de líquidos inflamáveis, produtos tóxicos ou corrosivos, o 

trabalho seja interrompido, e as pessoas próximas sejam advertidas sobre o ocorrido, 

e seja solicitada ou efetuada a limpeza imediata do local, alertando o responsável,  

verificando e corrigindo a causa do problema; 

§ 4º. extremo cuidado quando da utilização de material de vidro:  

§ 5º. não utilizar material de vidro trincado ou quebrado; 

§ 6º. todo material de vidro inservível (vidrarias trincadas, lascadas ou quebradas) deve ser 

descartado no local identificado para este fim e o técnico ou responsável deve ser 

avisado não podendo ser descartada em lixo comum; 

§ 7º. proteger as mãos quando for necessário manipular peças de vidro que estejam 

quentes ou quebradas; 

§ 8º. não deixar frascos quentes sem proteção sobre as bancadas do laboratório (coloque-

os sobre placas isolantes); 

§ 9º. ter cuidado ao aquecer recipiente de vidro com chama direta; 

§ 10º. não pressurizar recipientes de vidro sem conhecer a resistência dos mesmos; 
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§ 11º. usar luvas grossas e óculos de proteção sempre que: atravessar ou remover tubos de 

vidro ou termômetros em rolhas de borracha ou cortiça; remover tampas de vidro 

emperradas e remover cacos de vidro de superfícies (usar pá de lixo e vassoura). 

 

Art. 61 Para a utilização do bico de gás, observar se não estão sendo utilizadas 

substâncias orgânicas voláteis, como solventes. Os vapores de solventes voláteis podem se 

deslocar por longas distâncias e se inflamam com facilidade. 

 

Art. 62 Buscar noções básicas dos riscos oferecidos pelas substâncias. Estas podem ser 

obtidas através de rótulos e embalagens, fichas de segurança ou com o responsável pelo 

laboratório. 

 

Art. 63 Comunicar imediatamente todo e qualquer acidente ocorrido. 

 

SEÇÃO VI 

DO USO DE EQUIPAMENTOS 

 

Art. 64 É obrigatório ao utilizar equipamentos ler atentamente às instruções sobre a 

operação do equipamento antes de iniciar o trabalho, como por exemplo, para se certificar de 

que a voltagem requerida pelo mesmo seja compatível com aquela disponibilizada pela tomada, 

e saber sempre o que fazer em caso de emergência, como por exemplo, em situações de falta 

de energia elétrica ou de água. 

 

Art. 65 É obrigatório ao utilizar equipamentos elétricos: 

§ 1º. Somente operar o equipamento quando os fios, tomadas e plugs estiverem em 

perfeitas condições, o fio terra estiver ligado e tiver certeza da voltagem correta entre 

equipamentos e circuitos; 

§ 2º. Não instalar, nem operar equipamentos elétricos sobre superfícies úmidas; 

§ 3º. Verificar periodicamente a temperatura do conjunto plug-tomada, caso esteja quente, 

desligar o equipamento e comunicar ao responsável; 

§ 4º. Não deixar equipamentos elétricos ligados no laboratório, fora do expediente, sem 

comunicar ao responsável; 
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§ 5º. Remover frascos inflamáveis das proximidades do local onde será utilizado  

equipamento elétrico e enxugar qualquer líquido derramado no chão antes de operar 

o equipamento. 

 

Art. 66 É obrigatório ao utilizar chapas ou mantas de aquecimento: 

§ 1º. Não as deixar ligadas sem o aviso “Ligada”; 

§ 2º. Usar sempre chapas ou mantas de aquecimento, para evaporação ou refluxo, dentro 

da capela; 

§ 3º. Não ligar chapas ou mantas de aquecimento que tenham resíduos aderidos sobre a 

sua superfície; 

 

Art. 67 É obrigatório ao se utilizar a mufla: 

§ 1º. Não a deixar em operação sem o aviso “Ligada”; 

§ 2º. Desligar a mufla ou não a utilizar se o termostato não indicar a temperatura ou se a 

temperatura ultrapassar a programada; 

§ 3º. Não abrir bruscamente a porta da mufla quando estiver aquecida; 

§ 4º. Não tentar remover ou introduzir material na mufla sem utilizar pinças adequadas, 

protetor facial e luvas de amianto; 

§ 5º. Não evaporar líquidos na mufla; 

§ 6º. Empregar para calcinação somente cadinhos ou cápsulas de material resistente à 

temperatura de trabalho. 

 

Art. 68 É obrigatório ao utilizar chama no laboratório: 

§ 1º. Que seja usada preferencialmente na capela de exaustão de gases e somente nos 

laboratórios onde for permitido; 

§ 2º. Não acender o bico de Bunsen sem antes verificar e eliminar os seguintes problemas: 

vazamentos; dobra no tubo de gás; ajuste inadequado entre o tubo de gás e suas 

conexões; existência de materiais ou produtos inflamáveis ao redor do bico; 

§ 3º. Nunca acender o bico de Bunsen com a válvula de gás muito aberta. 

 

Art. 69 É obrigatório ao utilizar sistemas a vácuo: 

§ 1º. Operar somente usando uma proteção frontal no rosto; 
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§ 2º. Não fazer vácuo rapidamente em equipamentos de vidro; 

§ 3º. Recobrir com fita de amianto qualquer equipamento de vidro sobre o qual haja dúvida 

quanto à resistência ao vácuo operacional; 

§ 4º. Utilizar frascos de segurança em sistemas a vácuo e verificá-los periodicamente. 

 

Art. 70 É obrigatório ao utilizar a capela de exaustão de gases: 

§ 1º. Utilizá-la adequadamente para que esta ofereça a proteção desejada; 

§ 2º. Nunca iniciar um trabalho sem verificar se: o sistema de exaustão está funcionando; 

o piso e a janela da capela estejam limpos e se as janelas da capela estejam 

funcionando perfeitamente; 

§ 3º. Nunca iniciar um trabalho que exija aquecimento sem antes remover os produtos 

inflamáveis da capela; 

§ 4º. Deixar na capela apenas o material (equipamentos e reagentes) que será 

efetivamente utilizado; 

§ 5º. Remover todo e qualquer material desnecessário, principalmente produtos químicos; 

§ 6º. Manter as janelas da capela com o mínimo possível de abertura e usar, sempre que 

possível, um anteparo resistente entre você e o equipamento, para maior segurança; 

§ 7º. Nunca colocar o rosto dentro da capela; 

§ 8º. Sempre instalar equipamentos ou abrir frascos de reagentes a pelo menos 20 (vinte) 

centímetros da janela da capela; 

§ 9º. Em caso de paralisação do exaustor, tomar as seguintes providências: interromper o 

trabalho imediatamente; fechar ao máximo a janela da capela; colocar máscara de 

proteção adequada, quando a toxidez for considerada alta; avisar ao responsável pelo 

laboratório o que ocorreu; colocar uma sinalização de defeito na janela da capela, 

como por exemplo, “Janela com defeito, não use”; verificar a causa do problema, 

corrigi-lo ou procurar o setor de manutenção para que o façam. Somente reinicie o 

trabalho no mínimo 5 (cinco) minutos depois da normalização do sistema de exaustão; 

 

 

SEÇÃO VII 

DA MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
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Art. 71 Substâncias químicas, mesmo que inofensivas não devem ser provadas ou 

inaladas diretamente. Os vapores devem ser abanados em direção ao nariz, enquanto se segura 

o frasco com a outra mão. 

 

Art. 72 Nunca despejar água em ácido, mas sim o ácido sobre a água. O ácido deve ser 

acrescentado lentamente, sob agitação constante. 

 

Art. 73 Carregar os reagentes com o máximo cuidado; evitando acidentes. 

 

Art. 74 É obrigatório ao manusear líquidos inflamáveis: 

§ 1º. Manter distância de fontes de ignição (aparelhos que gerem calor, tomadas, 

interruptores, lâmpadas, etc.); 

§ 2º. Utilizar a capela de exaustão de gases para procedimentos que exijam aquecimento; 

§ 3º. Utilizar protetor facial e luvas de couro quando for necessária a agitação de frascos 

fechados contendo líquidos inflamáveis e/ou extremamente voláteis; 

§ 4º. Nunca jogar líquidos inflamáveis na pia, guardá-los em recipientes adequados para 

resíduos inflamáveis; 

§ 5º. Deve-se ainda redobrar a atenção quando da manipulação de combustíveis com 

ponto de fulgor > 70°C, pois estes quando aquecidos acima do ponto de fulgor se 

comportam como inflamáveis. 

 

Art. 75 É obrigatório durante manuseio de sólidos tóxicos: 

§ 1º. Procurar informações toxicológicas (toxidez e via de ingresso no organismo) sobre 

todos os produtos que serão utilizados e/ou formados no procedimento a ser 

executado; 

§ 2º. Nunca descartar na pia os resíduos de produtos tóxicos, estes devem ser tratados 

(neutralizados e diluídos) antes de enviados para o setor de descarte; 

§ 3º. Não descartar no lixo, material contaminado com produtos tóxicos (papel de filtro,  

papel toalha, outros); 

§ 4º. Interromper o trabalho imediatamente, caso sinta algum sintoma, como dor de cabeça, 

náuseas, tonturas, etc.; 

§ 5º. Diluir soluções concentradas de produtos corrosivos sempre acrescentando o produto 

concentrado sobre o diluente. Por exemplo: ácido sulfúrico sobre a água; 
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§ 6º. Lembrar sempre que produtos corrosivos, substâncias químicas com características  

ácido/base pronunciadas, podem ocasionar queimaduras de alto grau por ação 

química sobre os tecidos vivos e podem também ocasionar incêndios, quando 

colocados em contato com material orgânico (madeira) ou outros produtos químicos. 

 

Art. 76 É recomendado na manipulação de cilindros com gases comprimidos: 

§ 1º. Não instalar cilindros com gases comprimidos no interior dos laboratórios; 

§ 2º. Manter os cilindros sempre presos com correntes e ao abrigo de calor; 

§ 3º. Nunca retirar o protetor da válvula do cilindro; 

§ 4º. Utilizar carrinhos apropriados para o transporte de cilindros; 

§ 5º. Quando fora de uso, conservar os cilindros com o capacete de proteção; 

§ 6º. Não abrir a válvula principal sem antes ter certeza de que a válvula redutora está 

fechada; 

§ 7º. Abrir aos poucos e nunca totalmente a válvula principal do cilindro. 

 

 

SEÇÃO VIII 

DA ESTOCAGEM E REJEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

 

Esta seção tem por finalidade delinear procedimentos básicos de estocagem de produtos 

químicos e materiais nos laboratórios de química. 

 

Art. 77 Procedimentos para estocagem de produtos químicos: 

§ 1º. É obrigatório que os produtos estocados estejam divididos de acordo com as 

classificações de risco. Observar o armazenamento dos reagentes, eles podem reagir 

entre si; 

§ 2º. É obrigatória a manutenção de inventário atualizado dos produtos químicos 

estocados; 

§ 3º. É recomendado que a estocagem e manuseio de produtos químicos ocorra somente 

após leitura e conhecimento das Fichas de Informação de Segurança de Produtos 

Químicos (FISPQ); 

§ 4º. Manter os frascos bem fechados. 
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Art. 78 Procedimentos para os rejeitos das atividades e produtos químicos: 

§ 1º. É obrigatória a observação das regras de compatibilidade nas separações dos rejeitos 

líquidos dos laboratórios (solventes orgânicos clorados separados de não clorados); 

§ 2º. É recomendado não estocar rejeitos nos Laboratórios; 

§ 3º. É obrigatória a identificação completa dos recipientes contendo rejeitos. Os rótulos  

devem conter informações de todos os rejeitos adicionados ao recipiente. 

 

Art. 79 Procedimentos para materiais diversos: 

§ 1º. É proibido acumular materiais sobre bancadas e pias. Todo material que não estiver 

em uso deve ser guardado limpo, em lugar apropriado; 

§ 2º. É obrigatório solicitar imediatamente o conserto dos materiais danificados. Materiais 

sem condição de reaproveitamento deverão ser descartados imediatamente, 

respeitando-se as regras aplicáveis ao Patrimônio da Instituição; 

§ 3º. É obrigatória a manutenção de inventário de materiais nos almoxarifados; 

§ 4º. É obrigatório que os vidros quebrados, que não possam ser reaproveitados, e os 

frascos de solvente descartados sejam colocados em tambores específicos, situados 

em local seguro; 

 
 

SEÇÃO IX 

DO DESCARTES DE RESÍDUOS 

 

Art. 80 Disposições gerais: 

§ 1º. As espécies químicas podem causar prejuízos ao ambiente. Por isso, devem ser 

descartadas com cuidado, incluindo procedimentos que minimizem os efeitos dos 

resíduos no ambiente; 

§ 2º. É obrigatório que os rejeitos oriundos dos laboratórios estejam devidamente  

identificados e acompanhados da Ficha de Informação de Rejeitos, cuja 

responsabilidade é do técnico; 

§ 3º. Resíduos quimicamente incompatíveis não devem ser misturados. Cada frasco 

deverá ser etiquetado indicando espécie, quantidade, toxicidade, inflamabilidade, 

reatividade, corrosividade, data, nome do responsável; 
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§ 4º. É obrigatório que os métodos de tratamento e descarte dos rejeitos oriundos das 

disciplinas experimentais sejam fornecidos previamente; 

§ 5º. É obrigatório manter organizados os rejeitos estocados provisoriamente nos 

laboratórios. 

 

Art. 81 Cuidados ao descartar rejeitos químicos, sólidos ou líquidos: 

§ 1º. É recomendado que resíduos sólidos não-tóxicos como: açúcares, amido, 

aminoácidos e sais que ocorrem em organismos vivos, ácidos lático e cítrico e seus 

sais de Na+, NH4+, K+,Mg2+ e Ca2+; nitratos, cloretos, sulfatos e fosfatos de: Al3+, Ca2+, 

Fe3+, NH4+, Na+, Mg2+ e Zn2+, possam ser descartados na pia; 

§ 2º. É proibido o descarte de resíduos sólidos de metais tóxicos. Estes resíduos devem 

ser precipitados como hidróxidos usando hidróxido de sódio comercial, e descartados 

nos frascos de resíduos de metais caso a solução seja aquosa. Se a solução for 

orgânica o resíduo deve ser descartado como solvente orgânico; 

§ 3º. É recomendado que resíduos líquidos como solventes orgânicos sejam separados em 

clorados e não clorados e armazenados em local apropriado segundo as 

características de toxicidade, inflamabilidade e outras do produto; 

§ 4º. As soluções despejadas em pias devem ser diluídas com água corrente; 

§ 5º. Resíduos de alto grau de contaminação devem ser guardados e despejados em 

aterros apropriados; 

§ 6º. Os resíduos devem ser tratados, diminuindo os riscos de contaminação, e quando 

possível, recuperados para serem reutilizados. 

 

SEÇÃO X 

PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES 

 

Art. 82 Procedimentos gerais em caso de acidente sem vítimas: 

§ 1º. É obrigatório em caso de derramamento de produto químico limpar o local o mais 

rápido possível, ventilá-lo (abrir portas e janelas) e descartar os resíduos da limpeza, 

papel ou materiais impregnados, como resíduos químicos. Caso o produto seja 

extremamente tóxico deve-se evacuar o local e usar máscara adequada na operação 

de limpeza do local; 
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§ 2º. É obrigatório em caso de princípio de incêndio manter a calma, não tentar resolver o 

problema se não tiver instrução adequada, desligar o quadro de energia elétrica, usar 

o extintor, caso saiba manuseá-lo, chamar ajuda imediatamente (Bombeiros – 193), 

auxiliar na evacuação do local. 

 

Art. 83 Procedimentos gerais em caso de acidente com vítimas: 

§ 1º. Em caso de respingo de produto químico na região dos olhos: lavar a região afetada 

abundantemente no lava-olhos, por pelo menos 15 (quinze) minutos. Manter os olhos 

da vítima abertos e encaminhar imediatamente ao médico; 

§ 2º. Em caso de respingo em qualquer região do corpo: retirar a roupa que recobre o local 

atingido, lavar abundantemente com água, na pia ou no chuveiro de emergência, 

dependendo da área atingida, por pelo menos 15 (quinze) minutos e encaminhar ao 

médico, dependendo da gravidade; 

§ 3º. Em caso de queimaduras: lavar o local com cuidado, cobrir a área afetada com uma 

fina camada de vaselina estéril. Não utilizar nenhum outro tipo de produto, pois apesar 

de recomendado o picrato de utesin é carcinogênico. Encaminhar a vítima ao hospital 

mais próximo; 

§ 4º. Em caso de cortes: lavar o local com água, abundantemente, cobrir o ferimento com 

gaze e atadura de crepe e encaminhar a vítima imediatamente à emergência do 

hospital mais próximo; 

§ 5º. Em caso de outros acidentes: recorrer a procedimentos de primeiros socorros e 

encaminhar a vítima à emergência do hospital mais próximo ou chamar o resgate. 

 

SEÇÃO XII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 84 A perda ou dano apresentado em equipamentos ou partes dos equipamentos, 

incluída a instrumentação acessória, devido a uso não autorizado, descuido ou imprudência 

durante a utilização dos equipamentos serão imputados ao grupo que leve a cabo a prática, salvo 

que se detecte o responsável direto, e serão cobradas as despesas de reparação ou reposição 

que couberem além das penalidades previstas em regulamentos do IFG específico para sua 

categoria. 
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Art. 85 O estudante que incorrer em faltas contra o regulamento do laboratório será 

advertido e, caso repita as faltas, será sancionado com a suspensão temporária do uso do 

laboratório, por um período estabelecido pelo Coordenador do Laboratório específico, em acordo 

com corpo técnico, podendo o período de suspensão ser de até um semestre acadêmico. 

 

Art. 86 Desta forma é de responsabilidade de todo o pessoal alocado nos Laboratórios 

cumprir e fazer cumprir os itens previstos nestas normas e regras. 
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CAPITULO IV 

DO ACESSO E USO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

SEÇÃO I 

DA ABRANGÊNCIA  

 

Art. 87 O regulamento descrito nesse capítulo abrange os Laboratórios de Informática 

101, 102, 103, 104, 105 e 106 do Bloco 300 do Instituto Federal de Goiás, Câmpus Uruaçu. 

 

SEÇÃO II 

DO ACESSO 

 

Art. 88 O acesso para servidores fora dos horários de aula programados, se dará 

mediante reserva dos Laboratórios que  deverá ser feita com antecedência mínima de 2 dias 

úteis, via Sistema SUAP e deferida, conforme disponibilidade, pelo Departamento de Áreas 

Acadêmicas. No caso de estudante o uso deverá ser autorizado e ter o acompanhamento do 

Técnico de Laboratório, professor, monitor, ou estagiário responsável. O Uso dos laboratórios 

pela comunidade externa, deverá ser avaliada pela direção do Câmpus. 

 

 

SEÇÃO III 

DAS NORMAS DE USO 

 

 

Art. 89 É proibida a entrada com lanches e/ou bebidas nos laboratórios; 

 

Art. 90 Todos os sites acessados e operações efetuadas através da rede dos laboratórios 

são monitoradas e registradas.  

 

Art. 91   A pedido do responsável pelo uso do laboratório poderá ser desativado o acesso 

à rede / internet. Também poderá ser solicitado que os equipamentos permaneçam desligados. 
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Art. 92 Das proibições: 

§ 1º. É proibida a instalação de qualquer tipo de software nos equipamentos de laboratórios 

por parte dos usuários. A solicitação de instalação deverá ser realizada via suporte no 

site suporte.ifg.edu.br, pelo professor responsável, onde deverão ser anexados os 

softwares ou links com antecedência mínima de 4 dias uteis; 

§ 2º. É proibida a utilização de arquivos portáteis de qualquer software que não tenha prévia 

e expressa autorização do Técnico de Laboratório para serem utilizados; 

§ 3º. É proibido criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas ou 

outros dados pessoais de outros usuários; 

§ 4º. É proibido utilizar jogos, sejam instalados, portáteis, online ou de qualquer outra 

natureza. Exceto para fins pedagógicos com acompanhamento do professor 

responsável. 

§ 5º. É proibido fazer transferências de arquivos extensos via internet; 

§ 6º. É proibido download / upload de qualquer software sem licenciamento (Pirata); 

§ 7º. É proibido fazer uso de softwares portáteis ou instaláveis sem licença de uso habilitada 

(Pirata); 

§ 8º. É proibido publicar ou enviar produto de trabalho de outras pessoas, violando os 

direitos autorais; 

§ 9º. É proibido utilizar aparelho celular; Exceto para fins pedagógicos com 

acompanhamento do professor responsável. 

§ 10º. É proibido alterar instalações elétricas (desligar computadores da tomada, desligar 

disjuntores, etc.) sem o devido desligamento; 

 

Art. 93 As estações são voltadas para fins acadêmicos, dessa forma não se orienta a abrir 

contas bancárias, e-mails, chats (bate papos) ou qualquer outro tipo de conta pessoal de 

qualquer natureza. 

 

Art. 94   Todas as estações poderão sofrer acesso remoto sem prévio consentimento do 

usuário, todas as sessões poderão ser monitoradas e gravadas. 

 

Art. 95 O usuário é responsável pela segurança e integridade de suas informações 

armazenadas durante a utilização no computador da instituição, esta não se responsabiliza por 

quaisquer arquivos e senhas armazenados em seus equipamentos. 
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Art. 96   O IFG campus Uruaçu não se responsabiliza por qualquer software/arquivo que 

seja excluído e/ou perdido de mídias removíveis de qualquer natureza, sistemas farão a 

verificação e análise sistemática de qualquer periférico conectado a estações. 

 

Art. 97 Os usuários devem preservar o patrimônio dos laboratórios, não sendo permitida 

a movimentação/remoção de quaisquer componentes dos computadores, nem mesmo cabos, 

mouses, teclados, entre outros, sem a devida autorização. Não é permitido alterar a configuração 

dos equipamentos. Não é permitida a alteração bem com a exclusão de softwares ou arquivos 

ou atalhos da área de trabalho das estações. Não é permitido abertura de gabinetes sem prévia 

autorização do Técnico de Laboratório. 

 

Art. 98 Os usuários têm a responsabilidade de manter o ambiente integro, limpo e 

organizado após o término do uso, conferindo ausência de periféricos (teclado/mouse), deixando 

cadeiras organizadas, bem como proceder o devido desligamento do equipamento (realizando o 

procedimento de desligamento de forma correta em cada computador de modo a não acarretar 

danos aos equipamentos e/ou softwares). 

 

Art. 99 Os usuários devem respeitar professores, técnicos, monitores e estagiários dos 

laboratórios e demais usuários mantendo a ordem, disciplina e silêncio no recinto. 

 

Art. 100 O usuário que desrespeitar este regulamento ficará sujeito às penalidades 

determinadas pela instituição. 

 

Art. 101 O responsável pelo horário deverá comunicar ao Técnico de Laboratório, via 

“Caderno de Registros” ou “Planilha de Controle do Laboratório” conforme a disponibilização em 

cada laboratório. No caso da “Planilha de Controle do Laboratório” deverão ser assinaladas no 

campo correspondente, as estações utilizadas durante o período, caso apresente problema 

(hardware/software), extravio de periféricos ou anormalidade. Esta também deverá ser 

preenchida com data e horário da utilização, bem como assinada pelo responsável do período 

utilizado. 
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SEÇÃO IV 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DOS TÉCNICOS DE LABORATÓRIO 

 

Art. 102   O Técnico de Laboratório é o responsável pelo suporte e manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos dos Laboratórios de Informática. 

 

Art. 103 A manutenção preventiva é realizada semanalmente. Este procedimento é 

realizado tanto no hardware como no software com periodicidade de uma a duas vezes 

semanais. Estas devem ser ajustadas e acontecer nos horários livres de uso dos Laboratórios, 

devendo ser elaborado um relatório com a descrição das atividades realizadas. 

 

Art. 104 A manutenção corretiva deve acontecer mais breve possível após sua 

comunicação. 

 

SEÇÃO V 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Art. 105 É dever dos estagiários: 

§ 1º. Auxiliar o Técnico de Laboratório e Professores. 
§ 2º. Responsabilizar-se pelo uso adequado dos equipamentos e materiais 
§ 3º. Utilizar recursos de informática e executar outras tarefas de mesma natureza e nível 

de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

§ 4º. Cumprir e zelar pelo cumprimento deste regulamento. 

 

Art. 106 Sob supervisão do Técnico de Laboratório: 
§ 1º. Auxiliar o Técnico responsável pelo Laboratório em suas funções; 

§ 2º. Organizar planilhas e formulários referentes ao uso dos laboratórios. 
§ 3º. Manter a organização e controle de entrada e saída de usuários e materiais. 

§ 4º. Disponibilizar equipamentos, previamente agendados, para aulas práticas, 
monitorias, pesquisas e auto estudo. 

§ 5º. Realizar manutenção nos equipamentos, conforme “Caderno de Registros”. 

§ 6º. Supervisionar a limpeza dos laboratórios. 
§ 7º. Orientar os alunos para o uso correto de equipamentos. 

§ 8º. Controlar o uso dos equipamentos, proibindo a sua utilização para fins de 

entretenimento ou finalidade comercial. 
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SEÇÃO VI 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 107   A perda ou dano apresentado em equipamentos ou partes dos equipamentos, 

incluída a instrumentação acessória, devido a uso não autorizado, descuido ou imprudência 

durante a utilização dos equipamentos serão imputados ao grupo que leve a cabo a prática, salvo 

que se detecte o responsável direto, e serão cobradas as despesas de reparação ou reposição 

que couberem. 

 

Art. 108 É passível de penalidade, conforme Regulamento Discente (Res. 27/2014) e 

Regulamento de Política de Segurança da Informação e das Comunicações (Res.07/2013) do 

IFG, o acesso a sites impróprios como: pornografia, jogos, vídeos, redes sociais de qualquer 

natureza entre outros; 

 

Art. 109     O estudante que incorrer em faltas contra o regulamento do laboratório será 

advertido e, caso repita as faltas, será sancionado com a suspensão temporária do uso do 

laboratório, por um período estabelecido pelo Coordenador do Laboratório específico, em acordo 

com corpo técnico, podendo o período de suspensão ser de até um semestre acadêmico. 

 

Art. 110 Desta forma é de responsabilidade de todo o pessoal alocado nos Laboratórios 

cumprir e fazer cumprir os itens previstos nestas normas e regras. 
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CAPITULO V 

DO ACESSO E USO DOS LABORÁTORIOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

SEÇÃO I 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 111   O regulamento descrito nesse capítulo abrange os laboratórios de Construção 

Civil do Instituto Federal de Goiás, Câmpus Uruaçu. 

 

SEÇÃO II 

DO ACESSO 

 

Art. 112 O acesso para servidores fora dos horários de aula programados, se dará 

mediante reserva dos Laboratórios que  deverá ser feita com antecedência mínima de 2 dias 

úteis, via Sistema SUAP e deferida, conforme disponibilidade, pelo Departamento de Áreas 

Acadêmicas. No caso de estudante o uso deverá ser autorizado e ter o acompanhamento do 

Técnico de Laboratório, professor, monitor, ou estagiário responsável. O Uso dos laboratórios 

pela comunidade externa, deverá ser avaliada pela direção do Câmpus. 

 

SEÇÃO III 

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

 

Art. 113 Todo o operador, se possível, deve usar um guarda-pó. 

 

Art. 114 Somente será permitida a entrada e permanência do usuário que estiver 

utilizando calças compridas e tênis ou sapatos fechados. 

 

Art. 115 Deve-se evitar trabalhar com roupas folgadas, fios, pulseiras ou outro tipo de 

adornos que coloquem em risco a segurança. 
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Art. 116 Toda atividade que envolver certo grau de periculosidade exigirá 

obrigatoriamente a utilização de EPIs adequados (luvas, óculos, máscaras, jalecos, mangotes 

etc.). 

 

Art. 117 Os equipamentos de proteção individual não devem ser considerados como o 

único meio de proteção dos técnicos, professores e alunos, devendo também ser criteriosamente 

observados os procedimentos operacionais utilizados nas práticas. 

 

Art. 118 O equipamento de proteção individual deve ser utilizado por todo aquele que 

tenha acesso ao laboratório, e não apenas pelos que estiverem trabalhando no momento. 

 

Art. 119 É obrigatório quando utilizar equipamentos elétricos ler atentamente às 

instruções sobre a operação do equipamento antes de iniciar o trabalho, como por exemplo, para 

se certificar de que a voltagem requerida pelo mesmo seja compatível com aquela disponibilizada 

pela tomada, e saber sempre o que fazer em caso de emergência, como por exemplo, em 

situações de falta de energia elétrica ou de água. 

 

Art. 120 Somente operar o equipamento quando os fios, tomadas e plugs estiverem em 

perfeitas condições, o fio terra estiver ligado e tiver certeza da voltagem correta entre 

equipamentos e circuitos. 

 

Art. 121 Não deixar equipamentos elétricos ligados no laboratório, fora do expediente, 

sem comunicar ao responsável. 

 

Art. 122 Remover frascos inflamáveis das proximidades do local onde será utilizado  

equipamento elétrico e enxugar qualquer líquido derramado no chão antes de operar o 

equipamento. 

 

Art. 123 Não utilizar chapas ou mantas de aquecimento que tenham resíduos aderidos 

sobre a sua superfície e não as deixas ligadas sem o aviso de “ligada”. 
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Art. 124 Ao manipular compostos tóxicos ou irritantes à pele, deve-se usar luvas de 

borracha e máscara. 

 

SEÇÃO IV 

DO USO DE EQUIPAMENTOS 

 

Art. 125 Os equipamentos e/ou ferramentas pertencentes aos laboratórios de edificações 

são de uso exclusivo das pesquisas e aulas práticas realizadas nesses laboratórios e serão 

gerenciados pelo coordenador do laboratório ou pelo técnico. O seu uso por usuários de outros 

laboratórios será permitido mediante autorização prévia do coordenador ou do técnico do 

laboratório específico onde o equipamento e/ou ferramenta está instalado. Não é permitida a 

movimentação de equipamentos e/ou ferramentas entre laboratórios sem a prévia autorização 

do coordenador ou do técnico do laboratório específico onde o equipamento está instalado. 

 

Art. 126 As autorizações de acesso são exclusivamente pessoais e não podem ser 

transferidas para terceiros, mesmo que temporariamente. O controle das chaves dos laboratórios 

de edificações será de responsabilidade do técnico ou do coordenador e, na ausência destes, as 

chaves ficarão sob a responsabilidade da chefia de departamento, registrando em livro específico 

as retiradas e devoluções. 

 

SEÇÃO IV 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

 

Art. 127 A manutenção dos equipamentos e/ou ferramentas de cada laboratório específico  

será de responsabilidade do coordenador ou do técnico do laboratório em questão. 

 

Art. 128 A manutenção do espaço físico dos laboratórios será gerenciada pelo 

coordenador ou do técnico em comum acordo. 

 

Art. 129 A limpeza dos laboratórios de edificações, será supervisionada pelo técnico ou 

pelo coordenador. O coordenador e o técnico zelarão para que a limpeza dos laboratórios não 
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interfira no andamento das pesquisas e nem nos experimentos das aulas práticas tomando 

medidas específicas durante a limpeza do laboratório. 

 

SEÇÃO V 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 130 A perda ou dano apresentado em equipamentos ou partes dos equipamentos, 

incluída a instrumentação acessória, devido a uso não autorizado, descuido ou imprudência 

durante a utilização dos equipamentos serão imputados ao grupo que leve a cabo a prática, salvo 

que se detecte o responsável direto, e serão cobradas as despesas de reparação ou reposição 

que couberem. 

 

Art. 131 O estudante que incorrer em faltas contra o regulamento do laboratório será 

advertido e, caso repita as faltas, será sancionado com a suspensão temporária do uso do 

laboratório, por um período estabelecido pelo Coordenador do Laboratório específico, em acordo 

com corpo técnico, podendo o período de suspensão ser de até um semestre acadêmico. 

 

Art. 132 Desta forma é de responsabilidade de todo o pessoal alocado nos Laboratórios 

cumprir e fazer cumprir os itens previstos nestas normas e regras. 
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CAPITULO VI 

DO ACESSO E USO DO AUDITÓRIO 

SEÇÃO I  

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 133 Ficam sujeitos ao regulamento deste capítulo todos os usuários do auditório, 

independente da sua categoria. 

 

SEÇÃO II  

DO ACESSO 

 

Art. 134 O Auditório Elizete Soares de Sena possui ambiente climatizado e capacidade 

para 90 pessoas. Nele poderão ser realizados eventos oficiais do IFG, como formaturas e 

colações de grau, atividades administrativas, acadêmicas e de ensino, como conferências, 

debates e palestras, assim como eventos culturais promovidos pela Instituição ou em parceria 

com a comunidade. 

 

Art. 135 O Setor de Audiovisual é responsável pela implementação técnica das atividades 

realizadas no Auditório. 

 

Art. 136 A preferência de reserva na utilização do auditório é sempre para as atividades 

promovidas pela comunidade acadêmica do IFG – Campus Uruaçu, e em caráter excepcional, a 

outras instituições públicas ou privadas. 

 

Art. 137 A previsão estimada de público para reserva deve ser de no mínimo 30% da 

capacidade total, ou seja, 27 pessoas. 

 

Art. 138 O IFG – Campus Uruaçu não disponibiliza pessoal para transporte de qualquer 

material e/ou equipamento para os eventos de outras unidades acadêmicas e/ou externos. 
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Art. 139 A exposição de materiais publicitários e a montagem de “stands” em espaços 

adjacentes ao auditório estão sujeitas à autorização prévia. O controle e a retirada desses 

materiais são de responsabilidade do organizador do evento, devendo ser providenciados 

imediatamente após o término da atividade. 

 

Art. 140 Todas as alterações nos programas dos eventos já agendados, que impliquem 

alterações em relação aos equipamentos ou serviço de apoio, deverão ser comunicados ao IFG 

– Campus Uruaçu, com 2 dias úteis de antecedência à data da realização do evento, para que 

se proceda, se possível, os ajustes necessários. 

 

Art. 141 Para a verificação das condições do auditório, o solicitante terá acesso ao local 

sempre acompanhado de pessoal indicado pela Direção do IFG, mediante marcação prévia. 

 

Art. 142 O solicitante deve comunicar ao IFG sobre todos os problemas ou deficiências 

que detectarem no auditório, a fim de que o IFG busque suprir as inconveniências no mais breve 

espaço de tempo possível. 

 

SEÇÃO III 

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

 

Art. 143 A utilização do espaço deve ser aquela destinada com fim específico para o 

qual o espaço foi cedido. 

 

Art. 144 É permitido ao usuário colocar arranjos na mesa de honra. 

 

Art. 145 Todo e qualquer material ou equipamento que for trazido para o auditório do IFG 

– Campus Uruaçu pelos organizadores ou participantes do evento ficará sob a inteira 

responsabilidade de quem os trouxer. A Direção do IFG – Campus Uruaçu não se responsabiliza 

por perdas ou danos desses materiais, os quais deverão ser retirados, imediatamente, após o 

término do evento. 

 

Art. 146 O IFG Campus Uruaçu não se responsabiliza pelas reservas e pelas solicitações 

de utilização que não estejam em consonância com estas normas. 

 

Art. 147   É de caráter proibitivo no auditório: 

§ 1º. Subir no mobiliário (poltronas e mesas). 
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§ 2º. Apoiar os pés nos encostos das poltronas ou quaisquer outras ações que causem má 

conservação da limpeza, do mobiliário, das instalações físicas e equipamentos do 

auditório. 

§ 3º. Sentar em qualquer lugar que impeça a circulação e/ou evacuação de pessoas em 

qualquer circunstância. 

§ 4º. Serviços de “coffee-break” e outras recepções na parte interna do auditório. 

§ 5º. Transportar qualquer tipo de bebida e/ou alimentos para o seu interior, assim como 

objetos que pela sua configuração possam danificar o equipamento e/ou instalações 

físicas do ambiente, bem como pôr em risco a segurança das pessoas e dos bens 

patrimoniais. 

§ 6º. Se alimentar dentro das dependências internas do Auditório. 

§ 7º. Fumar, utilizar materiais explosivos, inflamáveis, tóxicos, nocivos ou qualquer material 

que possa danificar a decoração e a estrutura do espaço, seu interior ou suas áreas 

adjacentes. 

§ 8º. Permitir a presença de animais, exceto cães-guia. 

§ 9º. Afixar balões, alfinetes, faixas e avisos, perfurar, pregar, colar, alterar seja de que 

maneira forem as paredes ou palco, assim como fazer qualquer alteração sobre 

estruturas das instalações cedidas, sem prévio consentimento, por escrito, da 

Direção-Geral do Campus. 

§ 10º. Arremessar confetes, papéis picados, serpentinas e/ou materiais correlatos. 

§ 11º. Colocar fitas adesivas (durex, dupla face ou similar) nas dependências internas e 

externas do auditório. 

§ 12º. Utilizar o Auditório sem a presença de servidor responsável pela reserva ou outro 

servidor aprovado e/ou indicado pela Direção-Geral do IFG – Campus Uruaçu, quando 

houver reserva para público externo. 

§ 13º. Utilizar o Auditório para os fins a que se destina, com público inferior a 30% de sua 

capacidade total. 

§ 14º. Utilizar o Auditório sem a presença do técnico responsável e/ou pessoa indicada pela 

Direção do IFG – Campus Uruaçu, sempre que houver a necessidade de montagem 

e/ou manuseio de equipamentos audiovisuais que requeiram conhecimento técnico, 

bem como a utilização de equipamentos eletrônicos para gravação e afins. 

 

SEÇÃO IV 

DAS RESERVAS 

 

Art. 148 Os pedidos de pré-reserva deverão ser enviados para o Setor Audiovisual do IFG 

– Campus Uruaçu, através de formulário eletrônico próprio, disponível na página SUAP do IFG  

(http://www.suap.ifg.edu.br), seção “ADMINISTRAÇÃO → RESERVA DE SALAS”, contendo os 

seguintes dados: 

http://www.suap.ifg.edu.br/
http://www.suap.ifg.edu.br/
http://www.suap.ifg.edu.br/
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• Nome do responsável; 

• Telefone para contato; 

• Breve Descrição do Evento (palestra, reunião, exibição de filme, teatro, etc.); 

• Estimativa de público; 

• Se haverá Coffee-Break; 

• Observações referentes a equipamentos, serviços ou solicitações diversas. 

 

Art. 149 A disposição padrão de mobiliários e equipamentos será disponibilizado, quando 

houver observação a respeito. Os equipamentos disponíveis no auditório para uso padrão são: 

I. – 1 projetor com cabos HDMI e VGA; 

II. – Sistema de som; 

III.  – 2 microfones com fio; 

IV. – Cabo de áudio (modelo P2) para conexão ao sistema de som. 

 

Art. 150 Especificar no momento da reserva se houver necessidade de mais algum 

equipamento ou serviço. Antes de utilizar a reserva o solicitante deve verificar se os 

equipamentos estão conforme descritos e na divergência de algum, comunicar imediatamente 

ao IFG. 

 

Art. 151 Os pedidos do público interno deverão ser feitos com no mínimo 3 (três) dias e 

máximo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do evento pretendido, para que haja 

compatibilização da agenda de reservas. 

 

Art. 152 Os pedidos do público externo deverão ser feitos com no mínimo 30 (trinta) dias 

e máximo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do evento pretendido, para que haja 

compatibilização da agenda de reservas. 

 

Art. 153 Tempo de Reserva: O agendamento poderá ser realizado por um período máximo 

e ininterrupto de até 5 (cinco) dias úteis. Para eventos com a duração maior que 1 (um) dia, a 

programação deverá ser informada no momento da reserva. 

 

Art. 154 O IFG – Campus Uruaçu terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para dar 

resposta ao pedido de reserva. 

 

Art. 155 A aprovação da solicitação dependerá da disponibilidade da agenda do auditório, 

da prioridade e cronologia das demandas. Os usuários receberão e-mails sobre a confirmação 

de seu evento. 
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Art. 156 O pedido de cancelamento ou remarcação de reserva do auditório deverá ser 

feito pelo sistema SUAP preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência 

da data do evento. 

 

Art. 157 A programação deverá iniciar e terminar nos horários previstos e informados no 

momento da reserva. 

 

Art. 158 O solicitante deverá assinar o termo de responsabilidade e compromisso (anexo 

I), realizar vistoria antes e após o evento (anexo II), assegurando a correta utilização e 

preservação. 

 

SEÇÃO V 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 159 O IFG – Campus Uruaçu pode suspender ou proibir o direito de uso daqueles 

solicitantes que fizeram má utilização do espaço. 

 

Art. 160 Ocorrendo danos ao mobiliário ou equipamento, por imperícia, imprudência ou 

negligência, o responsável terá de repor com itens de mesma especificação e valor bem como 

responder penalidades previstas nos regulamentos do IFG. 
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CAPITULO VII 

DO ACESSO E USO DA QUADRA DE ESPORTES 

SEÇÃO I  

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 161 Ficam submetidos ao regulamento desse Capítulo todo usuário da quadra de 

esportes, independente da sua categoria. 

 

 

SEÇÃO II  

DO ACESSO 

 

Art. 162 A quadra poliesportiva do campus Uruaçu, localizada no citado Câmpus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de Goiás (IFG) é infraestrutura típica e 

laboratorial para uso de atividades de ensino, pesquisa, extensão da instituição supracitada e 

para uso de lazer da comunidade do IFG - Campus Uruaçu.  

 

Art. 163 O acesso a quadra dar-se a preferencialmente a alunos e servidores do IFG-

Uruaçu desde que respeitadas as normas deste documento. 

 

SEÇÃO III 

DAS NORMAS DE USO 

 

Art. 164 O Uso da quadra se dá preferencialmente para atividades oficiais de ensino, 

pesquisa e extensão dos professores da área de educação física e outros professores/servidores 

do IFG- Uruaçu, os quais organizam, internamente e junto ao departamento de Áreas 

Acadêmicas (DAA) os horários das atividades de ensino, pesquisa e extensão que necessitarão 

do uso da mesma. 
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Art. 165 A quadra pode ser utilizada para atividades de lazer por alunos, servidores do 

IFG-Uruaçu desde que respeitadas as preferencias supracitadas, além das demais políticas e 

normas deste documento. 

 

SEÇÃO IV 

DAS RESERVAS 

 

Art. 166 Nos horários estabelecidos pelo Departamento das Áreas Acadêmicas para as 

aulas de Educação Física considera-se a quadra reservada para o ensino desta disciplina. 

 

Art. 167 Para uso deste espaço para atividades de ensino, pesquisa, extensão ou lazer 

que não correspondem a atividades regulares supracitadas no artigo anterior, o servidor deverá 

efetuar a reserva via SUAP com antecedência máxima de uma semana e mínima de 2 dias uteis. 

 

  Art. 168 Para uso enquanto atividade de lazer por alunos, observar-se-á: 

§ 1º. Será de responsabilidade apenas dos indivíduos usuários. 

§ 2º. Deverá realizar a reserva no Departamento de Áreas Acadêmicas. 

§ 3º. Estas reservas devem ser feitas com no máximo uma semana para o dia da eventual 

atividade, respeitando as diferentes modalidades esportivas praticadas no Campus. 

§ 4º. O responsável pela reserva tem a responsabilidade apenas com o espaço físico em 

questão. 

 

Art. 169 O horário disponível para o desenvolvimento de atividades dar-se á no período 

das 7:00h às 22:30h. 

 

Art. 170 O uso da quadra em finais de semana (sábados ou domingos) ou feriados será 

efetivado apenas com autorização da direção geral do campus e seguindo as mesmas regras e 

politicas desse documento. 

 

Art. 171 O uso da quadra por terceiros e convidados (comunidade externa) que não se 

realiza por atividades oficiais de ensino, pesquisa e extensão será efetivada apenas com a 

autorização da direção do campus e seguindo as regras e politicas desse documento. 
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Art. 172 As atividades de lazer que serão realizadas durante horários de aula que 

atrapalhem o bom andamento da instituição poderão ser suspensas e os responsáveis pela 

reserva poderão ficar proibidos de efetuar novas reservas. 

 

SEÇÃO IV 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 173 Danos apresentados neste espaço físico (não inclui materiais), descuido ou 

imprudência durante a utilização do mesmo e que se detectado o(s) responsável(is) direto(s), 

este(s) serão cobradas as despesas de reparação ou reposição que couberem além das 

penalidades previstas em regulamentos do IFG específico para sua categoria. 

 

Art. 174 Desta forma é de responsabilidade de toda comunidade acadêmica o cumprir e 

aplicar os itens previstos nestas normas e regras. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 175 Casos omissos a estas orientações serão tratados pelos respectivos setores 

responsáveis em consonância com a Direção Geral do Campus. 

 

Art. 176 Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.  

 

 


