
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO E DE SEGURANÇA DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 
 
Horário de Funcionamento: 

• Segunda a Sexta (13h30 – 17h30 / 18h30 – 22h30) 
 
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

• Finalidade de uso do laboratório: aulas práticas, trabalhos de conclusão de curso, atividades de 
ensino, pesquisa e extensão;  

• Não é permitido beber, comer e fumar no laboratório;  

• Não é permitida a transferência de equipamentos entre laboratórios sem autorização do 
coordenador do curso; 

• Responsabilizar-se pela organização do material solicitado e utilizado na atividade prática, bem 
como do laboratório;  

• A realização de atividades práticas no laboratório fora dos horários de aula deve ter autorização 
junto ao Coordenador e ou Monitor do Laboratório;  

• Somente é permitida a presença de usuários nos laboratórios que estejam realizando atividades 
de ensino, pesquisa e extensão;  

• Zelar pelo patrimônio dos Laboratórios de Ensino. A responsabilidade por danos ao patrimônio 
do Laboratório é de todos os usuários, estando o infrator sujeito ao ressarcimento. 

•  Toda  infringência às normas citadas acima, deve ser informada ao coordenador do curso e 
registrada no caderno de ocorrências. 
 
 NORMAS DE SEGURANÇA  

• Conhecer a localização da caixa de primeiros socorros, das saídas de emergência e dos 
extintores de incêndio;  

• Guardar bolsa, mochila e pastas nos armários do vestiário, levando para os laboratórios somente 
o material que será utilizado para a atividade a ser desenvolvida; 

•  Usar jaleco em atividades desenvolvidas na maquetaria e no laboratório de instalações 
hidrossanitárias; 

• Quando necessário, utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPCs);  

• Ter conhecimento prévio do manuseio dos equipamentos e ferramentas;  

• Evitar trabalhar com roupas largas em bancadas, pulseiras, colares, relógios, cabelos soltos, 
lenços, calçados abertos, ou outros tipos de adornos que coloquem em risco a segurança;  

• Evitar realizar atividades sozinho no laboratório, sendo conveniente realizá-las em horário de 
aula, ou na presença do técnico do laboratório ou professor;  

• Informar ao técnico do laboratório qualquer anormalidade ou situação especial. 
 
TELEFONES DE EMERGÊNCIA 
 
SAMU: 192                                                 
Corpo de Bombeiros: 193                           
Setor de Segurança da URI: ramal 9016/17 
Hospital de Caridade: (54) 3520-8400 
Fundação Hospitalar Santa Terezinha: (54) 2106-1410 


