RESOLUÇÃO CAS Nº 03/2017
DISPÕE SOBRE OS NORMAS E ORIENTAÇÕES
REFERENTES AO USO DOS LABORATÓRIOS DO
CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM
DAS FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE
ASSIS PELOS DOCENTES, DISCENTES E
MONITORES.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
face ao disposto no Artigo 5º do Regimento Unificado
das Faculdades Integradas Machado de Assis,
credenciada pela Portaria Ministerial nº 833 de
27/04/2001, publicado no Diário Oficial da União de 30
de abril de 2001,
- Considerando o disposto no Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem;
- Considerando recomendações do Núcleo Docente Estruturante;
- Considerando Ata n. 010/2017, de 23 de fevereiro de 2017, da reunião do Conselho de
Administração Superior - CAS, baixa a seguinte:

RESOLUÇÃO
Art. 1o – Aprova o REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE BACHARELADO EM
ENFERMAGEM das Faculdades Integradas Machado de Assis;
Art. 2o – O regulamento, apenso por cópia, é parte integrante desta resolução;
Art. 3o – Esta Resolução entrará em vigor na presente data, revogadas todas as disposições em
contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa, RS, 23 de fevereiro de 2017.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Presidente do Conselho de Administração Superior
Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis
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Regulamento para a utilização dos Laboratórios do Curso de Bacharelado em
Enfermagem

Os Laboratórios são espaços dedicados ao desenvolvimento de habilidades e
competências para o estudante de Enfermagem, ofertando suporte ao processo de
ensino-aprendizagem teórico-prático, tanto nas disciplinas obrigatórias como nas
atividades extra-curriculares. Objetiva-se assim promover um ambiente adequado aos
discentes de enfermagem, proporcionando-os recursos didático-pedagógicos à
realização de atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão, além da oferta de local,
materiais e equipamentos que simulem situações reais vivenciados no cotidiano da
instituições de saúde.
1. Regras para a utilização dos Laboratórios do Curso de Bacharelado em
Enfermagem das Faculdades Machado de Assis
As orientações descritas abaixo são comuns a todos os laboratórios do Curso de
Bacharelado em Enfermagem: Laboratório de Estrutura e Função;
Simulação Realística; Laboratório de Práticas de Enfermagem.
 A utilização dos laboratórios ocorrerá mediante agendamento prévio
(mínimo 48 horas) junto a Coordenação do Curso;
 A chave dos laboratórios deverá ser solicitada pelo professor que
agendou a atividade à Coordenação de Curso, não podendo ser entregue
aos alunos;
 O cancelamento das atividades desenvolvidas nos laboratórios deverá ser
comunicada a Coordenação de Curso com antecedência;
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 A utilização dos laboratórios é permitida apenas na presença de um
professor e/ou monitor responsável;
 Cabe ao docente e/ou monitor, registar na Ficha de Descrição de
Atividades e Materiais Utilizados em Laboratório as atividades e
materiais de consumo utilizados, para que seja providenciada a reposição
imediata dos itens;
 Todas as atividades acadêmicas desenvolvidas nos laboratórios exigirão a
utilização de uniforme composto obrigatoriamente de jaleco branco e
sapatos fechados;
 Antes de entrar nos laboratórios os alunos deverão guardar seus materiais
e pertences pessoais dentro dos armários, localizados na parte externa
aos laboratórios. Após deixar o material, é de responsabilidade do
discente fechar a porta do armário com cadeado, o qual deve ser trazido
pelo próprio;
 Os materiais de uso pessoal dos alunos poderão ficar guardados nos
armários somente durante o período da aula devendo ser retirados
imediatamente ao término de cada atividade;
 É proibido consumir bebidas ou alimentos dentro dos laboratórios, assim
como a utilização de celular;
 É proibida a retirada de materiais, produtos e peças anatômicas do
interior dos laboratórios sem a prévia autorização da Coordenação do
Curso;
 O empréstimo de materiais e equipamentos dos laboratório só será
realizado mediante autorização da Coordenação do Curso e deve ser
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registrada no Termo de Responsabilidade de Empréstimo de Materiais e
Equipamentos;
 Cabe aos docentes; discentes e monitores zelar pela manutenção dos
espaços e equipamentos;
 Após o encerramento das atividades/aula, cabe ao professor e/ou monitor
e alunos organizar o material utilizado, recolocando peças anatômicas,
móveis, roupas e demais materiais nos lugares de origem;
 Para o descarte dos materiais utilizados, devem ser respeitadas as normas
de biossegurança. Papéis e embalagens em lixeira comum; materiais
perfuro-cortantes como agulhas, seringas, laminas de bisturi devem ser
descartadas em recipiente próprio de paredes rígidas (tipo descarpack);
 Cabe aos docentes, monitores e discentes comunicar qualquer
anormalidades relacionadas ao mau funcionamento dos equipamentos,
ventilação, iluminação ou qualquer outra condição insegura que
prejudique as atividades;
 Em caso de acidente com um material perfuro-cortante, docentes e
monitores devem guiar-se conforme protocolo de acidentes com perfurocortantes disponibilizado no interior do laboratório de Práticas de
Enfermagem;
 Os casos omissos neste regulamentos serão analisados e resolvidos pela
Coordenação do Curso;
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FICHA A – DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E MATERIAIS UTILIZADOS EM
LABORATÓRIO
Disciplina:
Professor /Monitor:

Data:

Atividade realizada

Materiais utilizados

____________________________________
Assinatura do Professor/Monitor responsável
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FICHA B – TERMO DE RESPONSABILIDADE DE EMPRÉSTIMO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Solicitante:
Telefone para Contato:
Material/Equipamento:

Data do Empréstimo
Data da Devolução:
Finalidade de Uso:

Local de Uso:
Declaro assumir total responsabilidade por extravio ou danos verificados após a
retirada do material/equipamento; neste caso, providenciarei o reparo ou a reposição do
item emprestado em prazo de 30 dias a contar da data de devolução. Afirmo ter
verificado, antes da retirada, que o equipamento encontrava-se:

( ) em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação
( ) com os seguintes problemas e/ou danos (descrevê-los)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________

______________________

Assinatura do Solicitante

Coordenação do Curso
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