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Título do trabalho/grupo de pesquisa: 

 

Professor responsável: 

 

SIAPE: 

E-mail: 

 

Descrição das atividades (nome das técnicas) a serem desenvolvidas no laboratório pela equipe 

executora:  

 

 

Equipamentos a serem utilizados: 

 

 

Relação de reagente(s) (fazer uma estimativa de quantidades necessárias): 

 

 

Tipo e estimativa de quantidade de resíduos a serem gerados*: 

 

 

* Especificar a classe do resíduo químico como ácido, básico,... Resíduos biológicos: descrever a classe do 

organismo e sua patogenicidade.  

 

Equipe executora (alunos que terão acesso ao laboratório): 

Nome do aluno Matrícula E-mail Telefone Assinatura 

     

     

     

     

* adicionar quantas linhas for necessário 

  

 

Eu ______________________________________, SIAPE_________________, ocupante do cargo de 

docente na Unipampa – campus Itaqui declaro serem verdadeiras as informações descritas acima. Através 

desse documento, apresento a equipe que executará o projeto acima descrito e me responsabilizo pelas 

orientações básicas de segurança e uso adequado do(s) laboratório(s)______________. Meus alunos estão 

orientados em relação a necessidade e uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) e, da 

obrigação de deixar o local limpo e organizado, cumprindo com todas as rotinas da Política de Acesso aos 

Laboratórios do Campus Itaqui, quais sejam. Assumo o compromisso de que manter a equipe dos laboratórios 

atualizada em relação a modificações na equipe executora do projeto, caso novos alunos forem acessar as 

dependências desses setores. 

 

Observações: 
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1º - Para cada projeto que será executado nas dependências dos laboratórios do campus Itaqui, deverá ser 

entregue, ao técnico do laboratório, uma cópia desse formulário preenchido e assinado pelo docente 

responsável pelo projeto. 

2º - É vedada a movimentação de patrimônio das salas de laboratório, sem a prévia autorização da Secretaria 

Administrativa, através do Setor de Patrimônio. 

3º - É vedada a utilização de laboratórios por pessoas sem vínculo com a UNIPAMPA, exceto quando 

acompanhadas de servidor da Instituição. Nesses casos, o servidor ficará responsável por todo e qualquer dano 

causado ao local e/ou aos equipamentos. 

4º - A utilização do laboratório pelos alunos não autorizados a retirar a chave só será possível nos horários de 

trabalho dos técnicos e mediante agendamento prévio. 

 

Declaro que li e entendi as informações contidas neste documento e me comprometo a: ler e seguir as normas 

do(s) laboratório(s) que utilizarei; zelar pelo patrimônio público e pela segurança do local, do meio ambiente 

e dos demais usuários; utilizar bens e reagentes com responsabilidade, prezando pela economia e minimização 

da utilização de reagentes e geração de resíduos; substituir, sempre que possível, reagentes tóxicos por outros 

de menor toxicidade. 

 

____________________________              

      Responsável pelo projeto              

 

 

Recebido por: _______________________________       em: ___/__/______    


