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CAPÍTULO I  
 

DA ESTRUTURA FÍSICA 
 

 Art. 1º Os laboratórios pertencentes ao curso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental da Universidade Federal do Pará Campus Tucuruí, que tem sua 
organização administrativa e funcionamento disciplinados pelo presente 
regulamento são constituído pelos seguintes espaços físicos: 

 I – Sala de docentes da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental 

           II – Sala de armazenamento de reagentes (com porta corta fogo) 

 III - Laboratórios da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental: 

a) Hidráulica; 
b) Meio Ambiente; 
c) Monitoramento e Controle da Qualidade da Água; 
d) Hidrologia, Climatologia e Recursos Hídricos; 
e) Gestão de Resíduos Sólidos; 
f) Tratamento de Águas Residuárias; 
g) Geoprocessamento; 
h) Microscopia. 

 V – Área externa 

a) 2 baias para recepção de resíduos sólidos e outros  

 

CAPÍTULO II 
 

DOS OBJETIVOS 
 
 Art. 2º Estes laboratórios têm a finalidade principal de contribuir para as 
atividades didáticas, em especial para a realização de aulas práticas e 
monitorias, prioritariamente, para o desenvolvimento das disciplinas do Curso 
de Engenharia Sanitária e Ambiental e apoiar o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e de extensão ligadas aos cursos, nas subáreas de Qualidade da 
Água, Meio Ambiente, Tratamento de Água e Águas Residuárias, Resíduos 
Sólidos, Hidráulica, Hidrologia, Climatologia e Recursos Hídricos. 
  

Art. 3º Quando houver atividades de prestação de serviços a terceiros, 
nas dependências dos Laboratórios de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
deverá atender a regulamento específico visando não conflitar com objetivos 
descritos no art. 2°. 
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CAPÍTULO III 
 

DOS PRINCÍPIOS 
 
 Art. 4º Constituem princípios dos Laboratórios de Engenharia Sanitária e 
Ambiental: 

 I – buscar a excelência em suas áreas de atuação; 
 
 II – aperfeiçoar continuamente o corpo técnico; 
 
 III – proporcionar os meios necessários para o desenvolvimento de 
conhecimentos científicos aos seus usuários através do exercício de suas 
habilidades, tais como: a criatividade, a iniciativa, o raciocínio lógico, a síntese 
e os sensos de análise e crítica. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

Art. 5º. Os Laboratórios são compostos por materiais permanentes que 
estão relacionados no inventário, com ciência dos responsáveis pelos 
Laboratórios e pela Direção da FAESA. 

Art. 6º. Cada Laboratório deve estar enquadrado em uma área de 
pesquisa existente na FAESA. 

§ 1º. Os Laboratórios já existentes no momento da aprovação desta 
normativa enquadram-se nas áreas existentes na FAESA conforme o Anexo I. 

§ 2º. As áreas relacionadas a novos Laboratórios que venham a ser 
criados deverão ser definidas pelos proponentes de sua criação. 

Art. 7º. Para a realização de suas finalidades, os Laboratórios são 
administrados por: 

I - um coordenador, único para todos os Laboratórios; 

II – um subcoordenador por Laboratório.  
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CAPÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO 
 

 Art. 8º O coordenador geral deverá ser um docente efetivo da FAESA, 
ligado a alguma das áreas relacionadas ao Laboratório, indicado pelos 
membros das áreas relacionadas com o Laboratório. 
 
Parágrafo único. Os subcoordenadores de cada Laboratório são referendados 
pelo Conselho da respectiva Faculdade. 
 

Art. 9º. A Comissão Geral dos Laboratórios referida no Art. 7º, deste 
Regulamento Interno, é um órgão consultivo dos Laboratórios ligados à 
FAESA, presidido pelo coordenador geral dos Laboratórios. 
 
 I - A duração da portaria do Coordenador será pelo período de dois 
anos, podendo ser renovado pelo mesmo período; 
 
 II - O Coordenador dos Laboratórios de Engenharia Sanitária e 
Ambiental exerce a função em horas atividade de seu regime de trabalho, 
totalizando dez horas (10h) semanais, conforme definido pelo colegiado da 
Faculdade; 

III - Os subcoordenadores dos Laboratórios exercem a função em horas 
atividade de seu regime de trabalho, totalizando duas horas (2h) semanais, 
conforme definido pelo colegiado da Faculdade. 
 
 Art. 10. Compete à Coordenação do Laboratório de Engenharia 
Sanitária e Ambiental planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar as 
atividades desenvolvidas no LAESA e zelar pelo patrimônio existente nos 
laboratórios. 
 
 Art. 11. São atribuições do Coordenador Geral dos Laboratórios de 
Engenharia Sanitária e Ambiental: 
 
 I - zelar pelas dependências, equipamentos, acervo e bom 
funcionamento do mesmo, em consonância com o Estatuto e Regimento Geral 
da UFPA, Regimento Interno do Campus e Regimento do Laboratório; 
 
 II – acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos 
Laboratórios; 
 
 III – representar o Laboratório, quando solicitado; 
 
 IV – propor a criação de vagas para monitoria e participar no processo 
de inscrição e seleção; 
 
 V – controlar a ocupação das dependências dos Laboratórios; 
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 VI – participar da elaboração do orçamento anual dos Laboratórios, em 
conjunto com a Coordenação da Faculdade de Engenharia Sanitária e 
Ambiental; 
 
 VII – exercer o controle dos orçamentos específicos, das receitas, das 
despesas, das prestações de conta e dos estoques; 
 
 VIII – analisar as solicitações de empréstimo ou transferência de 
equipamentos e materiais; 
 
 IX - prestar serviços à comunidade acadêmica e à sociedade, 
observando a evolução das inovações tecnológicas; 
 
 X - buscar formas de atualização dos equipamentos junto às instâncias 
competentes da UFPA; 
 
 XI – coordenar o gerenciamento dos resíduos sólidos oriundos das 
atividades do laboratório; 
 
 XII - elaborar e enviar à Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental 
os relatórios das atividades; 
 
 XIII - aplicar as normas inerentes ao Laboratório; 
 

Art. 12. São atribuições dos subcoordenadores de cada Laboratório:  
 
 I – elaborar roteiros de atividades práticas a serem desenvolvidas em 
seu respectivo Laboratório; 
 II – prestar contas e apresentar os registros de atividades relativas ao 
exercício encerrado; 

III – criar procedimentos específicos para o uso do Laboratório, após 
discussão com as áreas relacionadas, devidamente justificadas; 

IV – elaborar e submeter, à Comissão Geral dos Laboratórios, relatório 
de atividades e previsão orçamentária anual, consoantes ao seu âmbito de 
atuação; 

V – manter intercâmbio com instituições, órgãos públicos ou privados e 
com pesquisadores, visando à obtenção e troca de informações e material 
científico; 

VI – zelar pelos equipamentos, acervo e outros bens patrimoniais 
destinados às suas atividades; 

 

Art. 13. Na ausência ou impedimento do coordenador geral, este será 
substituído temporariamente por um subcoordenador membro das áreas 
relacionadas ao Laboratório, sendo este indicado pelo conselho da FAESA. 
  

 

CAPÍTULO VI 
 

DOS USUÁRIOS 
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Art. 14. São usuários do Laboratório de Engenharia Sanitária e 

Ambiental: 
 
 I – técnicos do laboratório; 
 
 II - coordenador do laboratório; 
 
 III - alunos da graduação dos Cursos de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Computação e cursos flexibilizados; 
  
 IV – professores do curso de graduação de Engenharia Sanitária e 
Ambiental; 
 
 V – alunos da graduação de outros cursos do CAMTUC que estejam 
desenvolvendo trabalhos de ensino, pesquisas e extensão na área; 
 
 VI - professores da graduação de outros cursos do CAMTUC que 
estejam desenvolvendo trabalhos de ensino, pesquisas e extensão na área; 
 
 VII - outras Instituições de Ensino Médio ou Superior, mediante 
solicitação por escrito à Coordenação do Laboratório;  
 
 VIII – funcionários da Eletronorte, mediante solicitação à Coordenação 
do Laboratório e autorização do Colegiado da Faculdade de Engenharia 
Sanitária e Ambiental.  
 

CAPÍTULO VII 
 

DA OCUPAÇÃO, ACESSO E FUNCIONAMENTO 
 
 Art. 15. A ocupação do Laboratório se dá, prioritariamente, para o 
desenvolvimento das disciplinas, Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 
Trabalhos de pesquisa e extensão da Faculdade de Engenharia Sanitária e 
Ambiental. 
 
Parágrafo único - O Laboratório pode ser utilizado por outras instituições ou 
grupos, desde que previamente solicitado oficialmente e agendado. 
 
 
 Art. 16. A instituição que deseja utilizar o Laboratório deve oficializar o 
pedido à Coordenação do Laboratório com, no mínimo, duas semanas de 
antecedência, indicando horário e disciplina, com o(s) nome(s) de professor(es) 
ou responsável(eis) pelo seu uso. 
 
 Parágrafo único. A utilização do Laboratório em condições especiais não 
estabelecidas pelo caput deste artigo depende de aprovação prévia do 
Colegiado da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
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 Art. 17. O horário de funcionamento do laboratório deve ocorrer da 
segunda à sexta feira, das 07h30min às 22h00min e aos sábados, das 
07h30min às 17h00min. Qualquer outro horário, que não sejam os 
mencionados, somente mediante autorização do Coordenador dos laboratórios. 
 
 Parágrafo único. Todas as chaves que dão acesso às salas dos 
laboratórios estarão sob o controle do técnico responsável e do 
subcoordenador de cada laboratório, os quais estarão disponíveis como 
descrito no art. 17. 
 
 Art. 18. As chaves dos laboratórios só poderão ser entregues às 
pessoas autorizadas previamente pela coordenação, sendo estas o próprio 
coordenador do laboratório, os técnicos e os professores da Faculdade de 
Engenharia Sanitária e Ambiental. 
 
 Art. 19. Alunos que estejam desenvolvendo TCC, atividades de 
Pesquisa ou atividades de Extensão, podem ter acesso às chaves das salas 
dos laboratórios, desde que estejam autorizados pela administração do 
laboratório.  
 
 Art. 20. Todos os usuários do laboratório devem seguir as normas de 
segurança vigentes no prédio. 
 
 Art. 21. Agendar com antecedência mínima de 01 (um) dia útil para a 
utilização dos equipamentos, mediante disponibilidade. 
 

Art. 22. No caso de equipamentos disponíveis, o usuário poderá realizar 
a utilização imediata sem agendamento prévio de horário. 

 
Art. 23. Na impossibilidade de comparecer no horário marcado o usuário 

deverá comunicar ao servidor técnico-administrativo responsável pelo 
acompanhamento com, no mínimo, 24 horas de antecedência, para que o 
equipamento por ele reservado seja colocado à disposição de outro usuário. 
 

Art. 24. O usuário terá até 15 minutos de tolerância para o caso de 
atraso; ultrapassando a tolerância, o horário marcado será desconsiderado. 

 
Art. 25. O Laboratório poderá ser utilizado subsidiariamente, em horários 

extra-classe, na ordem de prioridade abaixo, quando autorizado pela FAESA 
ou pelo Administração do laboratório: 

§ 1º. - Pelos discentes da Faculdade de Engelharia Sanitária e 
Ambiental para execução dos exercícios, tarefas e trabalhos práticos, quando 
solicitados pelo professor; 

§ 2º. - Pelos discentes das outras Faculdades do CAMTUC para 
execução dos exercícios, tarefas e trabalhos práticos, quando solicitados pelo 
professor; 

§ 3 º. - Para atividades de pesquisa sob coordenação de docentes, 
quando houver disponibilidade; 

 
Art. 26. O empréstimo ou a transferência de equipamentos e/ou 

materiais a outros laboratórios devem ser feitos através de formulário 
específico, autorizado pelo Coordenador do Laboratório. 
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Art. 27. O acesso ao Laboratório durante o horário de aulas processa-se 

normalmente. 
 
Art. 28. Durante os intervalos ou nas horas sem aulas o Laboratório 

estará acessível a professores ou discentes que pretendam lá desenvolver 
trabalhos extraclasses ou de pesquisa. 

 
Parágrafo Único - No caso de serem discentes os interessados em 

realizarem trabalhos no Laboratório recomendar-se-á sempre a supervisão de 
um docente ou funcionário do Laboratório. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO TÉCNICO DO LABORATÓRIO 

 
 Art. 29. Compete ao técnico dos laboratórios, executar, organizar e 
orientar os usuários, estando subordinado à Coordenação do Laboratório.  
 
 Art. 30. São atribuições do técnico do laboratório: 
 
 I – zelar pelo funcionamento e pela organização do Laboratório; 
 
 II – zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio do 
Laboratório; 
 

III – executar o procedimento de checagem de equipamento, assim que 
o usuário encerrar a utilização; 
 
 IV – acompanhar as atividades realizadas por alunos que estejam 
desenvolvendo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou projetos de 
pesquisa e extensão; 
 
 V – oferecer suporte técnico às aulas práticas, na realização dos ensaios 
solicitados pelos professores, além de promover o auxílio aos professores e 
aos alunos na montagem e no manuseio de equipamentos e materiais; 
 
 VI – organizar o material para as aulas práticas, conforme o formulário 
de reserva de aula; 
 
 VII – efetuar testes prévios em experiências a serem demonstradas nas 
aulas práticas, quando necessário; 
 
  VIII - analisar e interpretar resultados de ensaios e testes, sob supervisão 
do coordenador ou professor da disciplina; 
 
 IX – efetuar o agendamento do Laboratório para aulas práticas;  
 
 X – supervisionar e orientar o uso correto de equipamentos de 
segurança; 
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  XI – auxiliar no controle do uso de materiais de consumo e estoque de 
material 
  
 XII – respeitar as normas de segurança afixadas na entrada dos 
laboratórios; 
 
 XIII – responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado 
na atividade prática, deixando o local limpo para a utilização do próximo 
usuário; 
 
 XIV- certificar-se de que os equipamentos, ao término do seu uso, foram 
desligados, e quando for o caso, retirados da tomada; 
 
 XV - executar os procedimentos de manutenção e conservação 
indicados em cada Laboratório. 
 
 XVI – informar ao subcoordenador dos Laboratórios qualquer 
anormalidade ou situação especial; 
 

XVII – em casos de avarias e anormalidades detectadas, comunicá-las 
ao subcoordenador dos Laboratórios. 
 
 XVIII – cumprir as determinações do presente Regulamento; 
 
 XIX – elaborar relatório anual das atividades desenvolvidas nos LESA. 
 
 Parágrafo único. As funções do técnico são exclusivamente auxiliares, 
portanto a presença do professor é obrigatória nas aulas práticas. 
 

Art. 31. É vetado ao técnico do Laboratório autorizar o uso de qualquer 
equipamento. 

 
CAPÍTULO IX 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES E ALUNOS USUÁRIOS 

 
 

Art. 32. São atribuições dos professores que utilizam os Laboratórios: 
 
 I – Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão desenvolvidas nos Laboratórios; 
 
 II – utilizar os Laboratórios mediante reserva antecipada através de 
formulário de reserva, com as seguintes providências: 
 
 a) reservar o dia da aula prática com, no mínimo, uma semana de 
antecedência para os casos em que haja a necessidade de o técnico do 
Laboratório testar previamente os métodos; 
 
 b) informar, no formulário de reserva de aula, todos os ensaios a serem 
realizados, bem como, os materiais de construção necessários para as aulas; 
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 III – orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a 
realização da aula prática, não permitindo a liberação de substâncias 
agressivas ao meio ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los 
para catalogação e acondicionamento, de acordo com normas técnicas; 
 
 IV – utilizar e exigir dos usuários dos laboratórios o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual- EPIs e de Equipamentos de Proteção 
Coletiva - EPCs; 
  
 V – comunicar irregularidades, ao Coordenador do Laboratório; 
 
 VI – zelar pelo patrimônio do Laboratório; 
 
 VII – respeitar as normas de segurança afixadas na entrada dos 
laboratórios; 
 
 VII – responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado 
na atividade prática, deixando o local limpo para a utilização do próximo 
usuário; 
 
 VIII - Certificar-se de que os equipamentos, ao término do seu uso, 
foram desligados, e quando for o caso, retirados da tomada; 
 
 VIII – informar ao responsável pelo Laboratório de Ensino de Engenharia 
qualquer anormalidade ou situação especial. 
 
 Art. 33. Cabe aos alunos em atividades de ensino, pesquisa ou 
extensão: 
 
 I – zelar pelo patrimônio dos Laboratórios; 
 
 II – utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI’s e coletiva – 
EPC’s, quando necessário; 
 
 III – comunicar irregularidades ao técnico e ao Subcoordenador dos 
Laboratórios; 
 
 IV – não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede 
de esgotos em locais inadequados; 
 
 V – apresentar ao subcoordenador do laboratório, tendo a anuência do  
professor orientador, um cronograma de atividades a serem realizadas no 
laboratório; 
 VI – Solicitar ao subcoordenador do laboratório a autorização para a 
realização de atividades práticas fora dos horários preestabelecidos, tendo a 
ciência junto ao seu respectivo professor da disciplina, ou orientador; 
 
 VII – solicitar autorização, junto à coordenação do Laboratório, nos 
casos em que necessite realizar atividades além das que foram previstas em 
conjunto com o técnico; 
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 VIII – respeitar as normas de segurança afixadas na entrada dos 
laboratórios; 
 
 IX – responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado 
na atividade prática, deixando o local limpo para a utilização do próximo 
usuário; 
 
 X - Certificar-se de que os equipamentos, ao término do seu uso, foram 
desligados, e quando for o caso, retirados da tomada; 
 
 XI – informar ao responsável pelo Laboratório qualquer anormalidade ou 
situação especial. 
 

Art. 34. Todos os usuários que se utilizam dos Laboratórios devem 
poupar os recursos disponíveis de modo a minimizar os custos relativos ao seu 
funcionamento e manutenção, bem como diminuir o impacto ambiental das 
atividades desenvolvidas. 

 
Art. 35. O material a ser utilizado encontra-se guardado nos respectivos 

armários, e deve ser solicitado em caso de necessidade ao servidor técnico-
administrativo responsável presente no Laboratório. 

 
Art. 36. Os discentes não terão acesso ao material dos armários, salvo 

se acompanhados de um docente e, preferencialmente, do servidor técnico-
administrativo responsável. 

 
Art. 37. Os discentes poderão requisitar o material que necessitam para 

as suas práticas pedagógicas caso o material não esteja disponibilizado. 
 
Art. 38. O material requisitado será sujeito a um registro assim como a 

um regulamento próprio para a sua utilização, manutenção e entrega. 
 
Art. 39. Os equipamentos alocados aos Laboratórios, adquiridos com 

recursos de projetos de pesquisa serão priorizados para os seus respectivos 
projetos e só poderão ser utilizados para atividades didáticas, projetos de 
extensão e prestações de serviços com o devido aval do coordenador do 
projeto de pesquisa, ao qual eles pertençam. 

 
Art. 40. Todos os danos, perdas, ou má manutenção de qualquer 

equipamento deverá ser sujeito à apresentação de um relatório por parte do 
responsável e a entregar ao Coordenador do Laboratório. Todos os danos 
causados intencionalmente, ou por utilização indevida ou não autorizada, 
deverão ser suportados por quem o provocou. 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS NORMAS DE SEGURANÇA 
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Art. 41. Para a preservação do ambiente acadêmico necessário às 
atividades dos laboratórios, é importante: 

a) não comer, beber e fumar dentro dos laboratórios; 

b) manter o silêncio, sempre que possível; 

c) preservar a limpeza do ambiente; 

d) conservar mobiliário, como mesas e cadeiras; 

e) usar jaleco quando necessário; 

f) utilizar as instalações e os equipamentos do laboratório da forma 
recomendada pelos procedimentos (em caso de dúvida, informar-se com os 
responsáveis); 

g) identificar-se sempre que solicitado; 

h) cumprir as normas de segurança sobre o uso dos laboratórios, 
específico para cada laboratório e afixados em locais visíveis. 

 

Art. 42. Ao fazer uso dos equipamentos/aparelhos/máquinas, o discente 
deve: 

a) verificar se a máquina apresenta as condições necessárias para uso; 

b) reportar qualquer problema ao responsável, caso constate alguma 
irregularidade; 

c) no caso da não observância do inciso anterior, a responsabilidade 
pela utilização passa a ser do próprio discente. 

 

Art. 43. Ao fazer uso da máquina, o discente não deve: 

a) utilizar o equipamento com o intuito de alterá-lo, mudá-lo de posição, 
retirar ou conectá-lo a qualquer outro equipamento; 

b) causar danos nos equipamentos; 

c) instalar softwares de qualquer natureza; 

d) acessar sites de bate-papo (salas de chats), sites pornográficos e 
jogos; 

e) retirar materiais ou equipamentos dos laboratórios. 
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Art. 44. É proibido reconfigurar os equipamentos do Laboratório. O 
usuário que assim proceder, será suspenso do uso do Laboratório por uma 
semana. No caso de reincidência será excluído do uso do Laboratório naquele 
período letivo; 

Art. 45. A utilização do equipamento em um determinado horário implica 
em responsabilidade total sobre possíveis danos, que venham a ocorrer no 
equipamento, naquele horário, danos estes causados pelo usuário. 

Art. 46. Cada usuário será responsável pelo equipamento em que 
trabalha, durante o horário reservado. Problemas técnicos no equipamento 
devem ser comunicados, imediatamente, aos servidores técnico-
administrativos de apoio ou à administração do laboratório; 

Parágrafo Único - A utilização danosa dos equipamentos será punida de 
acordo com as sanções disciplinares previstas no Regimento Geral da 
Universidade. 

Art. 47. No Laboratório, na medida do possível, deve-se manter o 
silêncio, por ser um local de estudo e de trabalho. 

 Art. 48. Em caso de emergência, utilizar os telefones úteis para os tais 
casos, afixados em avisos nas portas das salas dos laboratórios e nos 
corredores: 

 I - Corpo de bombeiros: 193; 

 II - Hospital regional: (94) 3778-1717/3787-1122; 

 III - SAMU: 192; 

 IV - UPA: (94) 3787-1484. 

 Art. 49. Na ocorrência de qualquer acidente ou incidente, avise 
imediatamente o coordenador e/ou técnico responsável pelo laboratório. 

Parágrafo único. A segurança no laboratório é uma responsabilidade 
que deve ser assumida por todos os usuários, tal como professores, técnicos e 
alunos. 
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CAPÍTULO XI 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 50. Os Laboratórios serão mantidos com as dotações específicas do 
orçamento da Universidade e com recursos que lhe forem destinados em 
virtude de convênios, acordos, subvenções e auxílios, observado o regime 
financeiro fixado no Estatuto da Universidade. 

Art. 51. A renda que o Laboratório porventura vier a auferir, proveniente 
da prestação de serviços remunerados, deverá ser voltada a aplicações 
orçamentárias ou a créditos adicionais destinados aos próprios Laboratórios, 
não havendo nenhum tipo de remuneração para o pessoal técnico envolvido 
nem tampouco pró-labore, durante o período de expediente normal de trabalho 
estabelecido pela FAESA. 
 

Art. 52. Os Laboratórios serão mantidos com recursos do Campus, dos 
departamentos envolvidos nos usos dos Laboratórios e com recursos das 
prestações de serviço realizadas. 

Art. 53. Cabe ao Campus arcar com as despesas dos Laboratórios 
provenientes das disciplinas de graduação em Engenharia Sanitária e 
Ambiental, ministradas em suas dependências. 

Art. 54. Cabe à Comissão Geral dos Laboratórios, como descrito no Art. 
7º, realizar anualmente o levantamento das proporcionalidades de 
responsabilidades orçamentárias para cada laboratório participante do uso dos 
Laboratórios com base no número de usuários e atividades previstas. 

 

 

 
 

CAPÍTULO XII 

DO CÓDIGO DE ÉTICA 

Art. 55. Como usuário do Laboratório compromete-se a: 

§ 1º. Respeitar as recomendações de segurança do Laboratório em 
termos de equipamentos, vírus, produtos de qualquer natureza (analógicos ou 
digitais), direitos autorais das imagens e trabalhos, softwares, etc.; 

§ 2º. Assegurar a proteção das suas informações e proteção de seus 
dados fazendo "backup" a cada etapa do trabalho; 
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§ 3º. Denunciar qualquer tentativa de violação de seus trabalhos e, de 
forma geral, qualquer problema constatado; 

§ 4º. Seguir as regras existentes ao respeito da instalação de 
programas; nenhuma autorização poderá ocorrer ocorrerá sem a permissão do 
Responsável Técnico, sendo terminantemente proibida a instalação de 
programas "piratas"; 

§ 5º. Não tentar acessar, ler, modificar, copiar ou apagar dados de 
terceiros, direta ou indiretamente, sem o acordo explícito do proprietário; 

§ 6º. O acesso pelo usuário às informações e documentos arquivados 
nos sistemas de informática do Laboratório deve ser limitado ao âmbito do 
projeto científico que justificou este acesso; 

§ 7º. Deve-se respeitar a legislação sobre os programas de informática, 
sendo terminantemente proibido copiar ou instalar programas comerciais para 
qualquer tipo de uso que seja; 

Art. 56. Considerando-se o código de ética, as normas acima 
relacionadas devem ser respeitadas por todos os usuários, permanentes ou 
temporários, que utilizam ou venham a utilizar os recursos ou serviços dos 
Laboratórios. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO DESCARTE DE RESÍDUOS 
 

 Art. 57. O descarte de produto químico líquido não deve ser feito 
diretamente na pia. Este deve ser realizado conforme a sua natureza e 
destinado a frascos individuais, com anterior preparo na capela para descarte, 
conforme orientações do técnico e/ ou professor. 

Art. 58. Todo resíduo sólido deve ser processado apropriadamente 
antes da destinação final. Ainda, que não possa ser aproveitado após o 
processo de tratamento ou reciclagem, devendo o rejeito seguir para aterros 
sanitários, coprocessamento, incineração, etc. 

Art. 59. A quem descumprir as regras do Art. 58 estará sujeito a 
punições da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). 

Art. 60. Cada laboratório ficará responsável pelo controle e destinação 
adequada dos resíduos gerados após suas respectivas atividades. 
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CAPÍTULO XIX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 Art. 61. A responsabilidade por danos ao patrimônio do Laboratório é de 
todos os usuários, estando o infrator obrigado ao ressarcimento. 
 
  
 Art. 62. Os casos omissos neste regulamento são resolvidos pela 
Coordenação do laboratório. 
 
 Parágrafo único. Os casos mais graves são encaminhados para o 
Colegiado da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental para deliberação 
ou providência cabível, de acordo com o Regimento Interno do Campus.  
 
 Art. 63. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua 
aprovação em colegiado da Faculdade. 
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ANEXO I 

 
 

LABORATÓRIOS VINCULADOS A FAESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II 
 

COMISSÃO GERAL DOS LABORATÓRIOS DA FAESA 

 

 
 
 

Laboratórios Área 

01 Meio Ambiente. 

02 Hidráulica. 

03 Monitoramento e Controle da Qualidade da 
Água. 

04 Tratamento de Águas Residuárias. 

05 Hidrologia, Climatologia e Recursos Hídricos. 

06 Gestão de Resíduos Sólidos. 

07 Microscopia. 

08 Geoprocessamento. 

Laboratório Prof. responsável Portaria 
Nº 

Prazo E-mail Contato 

Meio Ambiente Aline Louzada     

Qualidade da água Vanessa Santos     

Águas residuárias Davi Sales     

Hidráulica  Raynner Lopes     

Hidrologia/Climatologia Yarnel Campos     

Resíduos sólidos Etiene Rocha     

Microscopia *     

Geoprocessamento *     

Coordenador geral Josenaide 
Nascimento 

0031/2017 13/02/2017 a 
13/02/2019 

josenaide@ufpa.br (91) 
981953720 

Técnica em Química Raissa Moraes * indeterminado raissap.morais@gmail.com  
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ANEXO III 
 
MODELO DE FICHA DE CADASTRO PARA USO DO LABORATÓRIO 
 
Nome: _________________________________________________________ 
 
Vínculo com os cursos da FAESA: 
( ) Docente ( ) Discente ( ) Servidor Técnico-Administrativo 
Se docente, matrícula: ________________ 
Disciplina: ___________________________________________________ 
Se discente, matrícula: _____________. 
Endereço:_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Telefone:_________________________ Celular:________________________ 
 
Título da Pesquisa ou Atividade a Realizar:  ____________________________ 
 _______________________________________________________________ 
Orientador: ______________________________________________________ 
Outros membros da pesquisa:_______________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Previsão: 
Data do início: _______/_______/_______. 
Data do término: _______/_______/_______. 
Horário:_____________________________. 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
Declaro ser responsável pelo cadastro acima solicitado, sendo conhecedor(a) 
das determinações contidas no Regulamento Interno do Laboratório 
_____________________________________________________________ da 
Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental UFPA-CAMTUC. 
Comprometo-me a respeitar as normas da Universidade relativas ao assunto, 
assumindo as consequências administrativas, cíveis e penais decorrentes do 
desvio de finalidade e do desrespeito às normas de seu uso. Comprometo-me, 
ainda, a aceitar eventuais alterações e regulamentações futuras. 
 
Por ser verdade, firmo o presente. 
 

_____________________________________________________ 
Usuário 

 
 
Tucuruí,_____/___________ de _________. 


