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REGULAMENTO PARA USO DOS LABORATÓRIOS 

DIDÁTICOS DA UNIFESP CAMPUS DIADEMA 
 

1. Planejamento das grades horárias práticas da graduação 

 

Todo o planejamento de aulas é realizado em Câmara de Graduação. Ao final do 

semestre letivo são realizadas diversas reuniões para fechar o planejamento do semestre 

seguinte. A primeira etapa do processo consiste no envio da proposta de grade dos 10 

cursos do campus para a Divisão de Assuntos Educacionais e NATEP. Com as grades, 

os dois setores avaliam a ocupação dos espaços nos dias e horários propostos e sugerem 

alterações caso haja conflitos de unidades curriculares (UCs) no mesmo horário. A 

etapa seguinte é uma reunião com todos os chefes de setores participando da reunião da 

Câmara de Graduação, onde as alterações sugeridas são ou não aceitas por todos e as 

grades finais são aprovadas com anuência de todos os coordenadores de curso. 

 

2. Agendamento de aulas práticas 

 

Para agendamento de aulas práticas é necessário que o docente encaminhe no 

prazo definido em Câmara de Graduação (geralmente 15 dias que antecede o início do 

semestre letivo e 15 dias depois), o “Cronograma de Testes de Aulas, Aulas e 

Avaliações Práticas”. Nesse período, estão garantidas as reservas conforme 

planejamento semestral feito em Câmara de Graduação. Após esse período é liberada a 

solicitação de reservas de UCs não planejadas, uso pela pesquisa e outras atividades. 

Este cronograma deve conter datas, períodos, horários e finalidades de uso dos 

laboratórios (Anexo I). Só serão aceitos os cronogramas enviados via e-mail 

(labunifespdiadema@gmail.com), não serão aceitas solicitações que venham por outro 

meio. Após o recebimento dos cronogramas, as datas solicitadas serão agendadas em 

uma planilha que permanece disponível online para consulta da comunidade acadêmica 

no link:  Agenda 1S2017 . 

 

3. Protocolos de aulas práticas 

 

Os “Protocolos de Aulas Práticas” (Anexo II), contendo as lista de materiais e 

equipamentos que serão utilizados nas atividades deverão ser encaminhados via e-mail 

para o laboratório evitando assim extravios, com antecedência MÍNIMA de SETE dias 

corridos ou CINCO dias úteis para que haja tempo hábil de verificar se dispomos de 

todos os materiais solicitados, avisando o docente de eventuais mudanças, caso sejam 

necessárias. O protocolo de aula deverá ser preenchido com a máxima riqueza de 

detalhes a fim de evitar que faltem materiais/equipamentos durante as aulas. Qualquer 

dúvida com relação ao preenchimento do protocolo deve ser discutida com os membros 

do corpo técnico do laboratório didático. 
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4. Regras de uso dos laboratórios didáticos 

 

a. Acesso dos alunos 

 

O acesso dos discentes aos laboratórios didáticos só é permitido com a 

presença do docente responsável pela atividade ou com autorização do 

docente para acessar sem sua presença. 

 

b. Segurança 

 

Não será permitida a entrada de alunos e professores nos laboratórios 

sem os devidos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s (avental, 

sapato fechado e calças compridas). Lembrando que o NATEP não oferece 

aventais, luvas, máscaras, toucas e propés aos discentes. Oferecemos apenas 

luvas (um par por grupo de trabalho) às aulas práticas que trabalhem com 

fluidos biológicos (sangue, urina etc.) e como sistema de empréstimo, 

apenas os óculos de segurança. 

 

c. Pedido de materiais extras durante a aula 

 

Não será cedido nenhum material diretamente aos discentes durante as 

aulas práticas, exceto se forem monitores. Os docentes deverão solicitar 

qualquer material excedente aos técnicos. 

 

d. Monitoria 

 

Monitores devem ser apresentados pelos professores aos técnicos e 

cadastrados (Anexo III) no início do semestre. Os professores responsáveis 

assinarão um termo onde se responsabilizam pelas atividades dos monitores 

no laboratório durante as monitorias. Os monitores deverão zelar por todo 

material que estiver nos laboratórios durante sua permanência, deixando-os 

limpos e organizados. 

 

e. Iniciação Científica (IC) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Os laboratórios de graduação, equipamentos e vidrarias podem ser 

utilizados para trabalhos de Iniciação Científica e Conclusão de Curso, 

desde que as atividades não onerem as aulas da graduação. Todo o processo 

de envio de cronograma e protocolos deverá ser respeitado também nesses 

casos. Os agendamentos de laboratório para estes fins estão permitidos após 

a data de encerramento de entrega de cronogramas. As datas solicitadas 

serão avaliadas pelo técnico responsável pelos agendamentos e reservadas 

apenas nos dias que não houver uso pela graduação ou manutenção interna 
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dos laboratórios. O NATEP não cede reagentes para Iniciação Científica, 

Pesquisa ou TCC, a menos que o reagente solicitado conste em grande 

quantidade em nossos estoques e tenha pouca saída nas aulas de graduação 

(nesses casos, cedemos no máximo 20 g). Ao reservar um laboratório de 

graduação para este fim, o docente se responsabiliza por seus alunos no 

laboratório. Solicitamos que os alunos informem aos técnicos o início e o 

término das atividades. O laboratório, assim como os equipamentos e as 

vidrarias utilizadas, deve ser devolvido da mesma forma que foram entregue 

aos alunos (limpeza, organização etc.). 

 

f. Empréstimo de equipamentos e materiais à pesquisa 

 

O NATEP disponibiliza equipamentos e vidrarias à pesquisa com sistema 

de empréstimo. Para solicitar, o docente deverá enviar um e-mail ao 

laboratório (labunifespdiadema@gmail.com) informado o material a ser 

emprestado, quantidade, data de devolução, nome do docente responsável, 

e-mail e telefone para contato. O responsável pelos recebimentos de e-mail 

do laboratório irá preencher um formulário de empréstimo que será enviado 

ao e-mail fornecido na solicitação e o docente ou aluno deverá apresentar o 

formulário assinado pelo docente no NATEP para retirar os materiais. 

 

g. Doação de reagentes à pesquisa 

 

O NATEP pode realizar a doação de reagentes a docentes (pesquisa) de 

até 20 gramas ou 20 mililitros, desde que o reagente esteja em quantidade 

excessiva ou com folga no estoque.  

É vetada a doação de qualquer reagente controlado por algum órgão 

regulador. 

A quantidade em estoque e as licenças necessárias dos reagentes em 

estoque podem ser verificadas no link:  https://goo.gl/lQnpT9. 

 

h. Descarte de Resíduos 

 

Todos os resíduos gerados em aula devem ser devidamente 

armazenados e identificados para posterior coleta pelos técnicos 

responsáveis de acordo com a descrição de resíduos feita pelo docente no 

Protocolo de Aula Prática. Toda a rotulagem de frascos para descarte da 

graduação é feita via formulário desenvolvido pelo NATEP para possibilitar 

o acompanhamento do tipo de resíduo gerado e as quantidades. Há um 

técnico responsável em cada unidade para coordenar o descarte de 

resíduos frente às orientações da Comissão de Resíduos do campus 

Diadema. 
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5. Pedidos de compras de equipamentos, materiais e reagentes para as aulas 

práticas da graduação 

 

Todos os materiais, equipamentos, manutenção de equipamentos e reagentes 

necessários para a realização de aulas práticas são solicitados pelo NATEP para o 

setor de compras da universidade. O NATEP é responsável por levantar a demanda 

de compras com os docentes, filtrar os pedidos, coletar orçamentos e elaborar o 

termo de referência em arquivo impresso e do sistema de compras da UNIFESP. 

Com todos os documentos em mãos, o NATEP abre um processo de compras no 

Protocolo da Instituição e encaminha ao setor responsável. Os processos possuem 

validade de um ano, ou seja, todo ano precisam ser refeitos os processos de 

aquisição contínua como reagentes, por exemplo, e reposição de equipamentos. 

Após a abertura do processo, o período para seguir todos os trâmites até o 

recebimento dos materiais, caso a licitação tenha sucesso e haja verba disponível 

para aquisição, fica em torno de cinco meses, por isso, o NATEP elabora processos 

de compras para recebimento apenas no ano posterior.  

Para consultar os processos de compras (e os itens solicitados) pelo NATEP, 

consulte o link: http://goo.gl/BCq8Ty 

 

 

6. Apoio à Pesquisa e Extensão 

 

O NATEP oferece apoio à pesquisa nos equipamentos multiusuários lotados no 

setor, oferecendo treinamento quando há técnico habilitado e podendo acompanhar 

a utilização junto com o discente. Tal atividade depende de tempo disponível dos 

técnicos frente às aulas práticas de graduação.  

Na extensão, oferecemos apoio técnico na montagem de experimentos práticos, 

doação de reagentes e acompanhamento técnico quando possível. 

Oferecemos atendimento técnico às centrais analíticas e às plataformas do 

campus mediante disponibilidade de recursos humanos e capacitações para tal. 

Para solicitar apoio técnico à pesquisa ou extensão, o docente deve enviar um e-

mail ao laboratório (labunifespdiadema@gmail.com) informando o equipamento, o 

tipo de apoio (treinamento, acompanhamento etc) e as datas possíveis. Havendo 

disponibilidade do técnico, será agendada a atividade. 
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