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ORIENTAÇÕES PARA AULA PRÁTICA 

 

As Boas Práticas de Laboratório exigem que se respeitem as seguintes diretrizes básicas ao utilizar 

os laboratórios: 

Responsabilidade do docente: 

- Utilizar todos os EPI. (Máscara descartável, Touca descartável, Jaleco, Luvas descartáveis, óculos 

de proteção se necessário). 

- Orientar o acadêmico quanto ao uso dos EPI’s. 

- Orientar o acadêmico quanto à vestimenta: roupa branca, jaleco padronizado da IES, sapato 

fechado (pode ser tênis branco), proibido uso de sapatilhas ou qualquer sapato aberto.  

- Orientar a fazer a higienização das mãos antes e após os procedimentos. 

- Solicitar que sobre as bancadas fiquem apenas: canetas/lápis e caderno de anotações se necessário, 

os demais materiais devem permanecer dentro das bolsas/ou mochilas. 

- Proibido o uso de adornos nos laboratórios, tais como: relógios, pulseiras, brincos, anéis, colares, 

piercing. 

- Observar e orientar caso identifique algum acadêmico com os principais sintomas:  

 Febre alta; 

 Tosse; 

 Dores musculares; 

 Dor na garganta; 

 Dificuldade para respirar. 

 Coriza 

- Orientar o acadêmico sobre a importância de manter a distância de no mínimo 02 metros e não 

compartilhar materiais de uso pessoal, tais como canetas, lápis e borrachas. 

- Orientar a não utilizar o celular dentro do laboratório, salvo exceção se necessário e autorizado 

pelo docente. 

- Orientar os acadêmicos ao final de cada aula não permanecer nos corredores. 

Responsabilidade do acadêmico: 

- Utilizar todos os EPI’s. (Máscara descartável, Touca descartável, Jaleco, Luvas descartáveis, 

óculos de proteção se necessário). 

- Utilizar roupa branca,  jaleco padronizado da IES, sapato fechado (pode ser tênis branco), proibido 

uso de sapatilhas ou qualquer sapato aberto.  
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 - Trazer os EPI’s – tais como: máscara suficiente para que possa ser trocada quando 

achar necessário, luvas descartáveis e toucas. 

- Cumprir  todas as normas e procedimentos pré-estabelecidos pela Instituição e docentes. 

- Os (as) alunos (as), que se encaixam dentro dos critérios de caso suspeito, provável ou confirmado 

devem cumprir isolamento social previsto pelo protocolo de combate à COVID-19, comunicando a 

condição ao docente antes da aula.   

- Não comparecer nas atividades práticas se apresentar os principais sintomas:  

 Febre alta; 

 Tosse; 

 Dores musculares; 

 Dor na garganta; 

 Dificuldade para respirar. 

 Coriza 

- Higienizar as mãos antes e após os procedimentos e  usar álcool em gel 70%. 

- Manter a distância mínima pré-determinada de 2 metros dos demais presentes no laboratório. 

- Levar para os laboratórios o mínimo de material possível (apenas canetas/lápis e caderno de 

anotações se necessário). 

- Fazer a desinfecção de todo material pessoal (canetas/lápis) utilizado durante na atividade prática, 

antes de sair do laboratório.    

- Para evitar dispersão e erros, por favor, recomenda-se não utilizar o celular durante as aulas. 

- Não fumar ou ingerir bebida alcoólica no interior do laboratório.  

- Utilizar os equipamentos do laboratório apenas para seu propósito designado; 

- Evitar perturbação ou distração a quem esteja realizando algum trabalho no laboratório de ensino; 

- Em caso de acidente, com ou sem vítimas, mantenha a calma e não crie pânico. Pare 

imediatamente o trabalho, comunique seus colegas e alerte o professor. Só corrija o problema ou 

socorra a vítima se tiver certeza do procedimento adequado. Caso se sinta mal, avise o professor e 

colegas.  

 

Orientações para o jaleco padronizado: 

- Logo da Faculdade UNAMA deve ficar do lado esquerdo, logo do curso de origem lado direito, 

nome do aluno bordado no bolso (peito).  

- Jaleco deve ser branco de punho, acima dos joelhos dois dedos. 

- Proibido o uso de jaleco justo, colado no corpo, precisa ser folgado devido as manobras dentro do 

laboratório ou necessidade de movimentos bruscos.  
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- Prazo de confecção do jaleco até o dia 21 de setembro, quando iniciará as aulas 

práticas.  
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