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Faculdades Ibmec-RJ 

 

Regulamento do Laboratório de Física do Curso de Graduação em Engenharia de Produção 

 

 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

Art. 1° O presente regulamento tem por finalidade estatuir o Laboratório de Física dos cursos de 

graduação em Engenharia das Faculdades Ibmec, Rio de Janeiro, RJ. 

 

Art. 2° O presente instrumento define as normas de utilização e de segurança, bem como os 

procedimentos para funcionamento, conservação e manutenção do Laboratório de Física das 

Faculdades Ibmec. 

§ 1° O presente Regulamento define as responsabilidades dos docentes, dos discentes e dos 

funcionários das Faculdades Ibmec em relação ao Laboratório de Física, bem como ao seu uso. 

§ 2° São partes integrantes do presente Regulamento, os seguintes documentos: 

Anexo I – Normas Gerais de Segurança dos Laboratórios de Física. 

Anexo II – Medidas de Primeiros Socorros em caso de acidentes 

Anexo III – Relação de Equipamentos e Materiais (inventário) 

 

 

II. DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO: 

 

Art. 3° O Laboratório de Física está estruturado em uma sala de 120 m2, com janelas amplas, sistema 

de ar condicionado, 07 (sete) bancadas com tomadas elétricas, podendo cada bancada ser utilizada 

por 5 (cinco) usuários. 

§ 1° O Laboratório de Física compartilha espaço físico com os Laboratórios de Eletricidade e de 

Motores. 

§ 2° Embora cada Laboratório tenha Regulamento específico, há harmonia entre suas normas de uso 

e de funcionamento e compartilhamento de equipamentos para várias disciplinas. No entanto, a norma 

de segurança é única para o espaço compartilhado. 
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Art. 4° O Corpo Técnico do Laboratório de Física é composto por Físicos, engenheiros e pessoal de 

apoio, sendo estes em número suficiente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e de 

pesquisa. 

 

Art. 5° Estão sujeitos ao cumprimento deste Regulamento todos os presentes nas dependências do 

Laboratório de Física, sejam discentes, docentes, graduados, técnicos, prestadores de serviço e de 

manutenção, ou visitantes. 

§ 1° Todas as pessoas que acessam o Laboratório de Física devem tomar conhecimento das normas 

de segurança, Anexo I deste Regulamento, bem como os acidentes típicos e medidas de primeiros 

socorros, Anexo II. 

§ 2° É de responsabilidade do Corpo Técnico por informar qualquer pessoa presente nas dependências 

do Laboratório sobre a existência deste Regulamento, bem como observar por seu cumprimento. 

 

Art. 6° O Laboratório de Física é de uso exclusivo dos discentes e docentes da Faculdade Ibmec, 

exceto com autorização expressa da Coordenação do Curso de Engenharia. 

§ 1° O Laboratório comporta, no máximo, 35 (trinta e cinco) alunos em aula prática. Quando a turma 

tiver mais alunos do que este limite, o professor responsável pela disciplina deverá dividir a turma 

em turnos, tantos quantos forem necessários. 

§ 2° O Laboratório comporta, no máximo, 18 (dezoito) usuários em trabalho extracurricular, não 

podendo ser simultâneo com as aulas práticas. 

§ 3° O uso simultâneo dos Laboratórios compartilhados é definido em conjunto pelos docentes 

responsáveis, levando-se em consideração as características específicas de cada atividade, 

principalmente quanto ao risco relacionado à atividade em si, ou à possibilidade de combinação de 

efeitos. 

 

Art. 7° O Laboratório de Física funciona de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 16h30min. A 

utilização do laboratório fora destes horários só é possível mediante agendamento prévio. 

§ 1° O funcionamento do Laboratório requer obrigatoriamente a presença de pelo menos 1 (um) 

membro do Corpo Técnico do Laboratório de Física. 

§ 2° Todas as atividades desenvolvidas por pessoas fora do corpo técnico, devem ser agendadas com 

o Corpo Técnico do Laboratório. 
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§ 3° Caberá ao Responsável pela gestão dos laboratórios, verificar a disponibilidade dos recursos 

necessários para a realização de qualquer atividade proposta, deliberando sobre a viabilidade de sua 

realização quanto aos aspectos técnicos e de segurança. 

§ 4° Todas as atividades realizadas devem ser descritas em livro próprio do Laboratório, devendo 

constar resumidamente o procedimento, equipamentos utilizados, materiais empregados, o horário de 

início e de término da atividade, nomes dos usuários e descrição sucinta de eventuais imprevistos. 

§ 5° O Responsável designará um membro do Corpo Técnico do Laboratório como encarregado pela 

escrituração do livro do Laboratório. 

 

Art. 8° As aulas práticas dos cursos de Graduação devem ser conduzidas com base em roteiro 

previamente preparado, ou homologado, pelo professor responsável pela disciplina, no qual deve 

constar todas as informações que garantam uma aula eficaz e que esteja de acordo com as normas de 

segurança do Laboratório, tais como: objetivos, fundamentação teórica, descrição detalhada do 

material utilizado e montagem, números ideal e máximo de alunos por experimento e normas de 

segurança específicas se for o caso. 

Parágrafo único. Os roteiros das práticas devem ser arquivados no Laboratório em pasta específica, 

atualizados sempre que necessário, pelo professor responsável pela disciplina. 

 

Art. 9° A realização de qualquer atividade no Laboratório de Física por discentes sem a presença do 

professor ou orientador responsável fica condicionada a existência de uma permissão dada por escrito 

pelo responsável e dirigida ao corpo técnico do Laboratório. 

§ 1° Pessoas que não fazem parte do corpo técnico do laboratório ou do corpo docente do curso de 

engenharia do Ibmec, não pode ficar sozinho no Laboratório. 

§ 2° Para a realização de qualquer atividade extracurricular fora do horário previsto neste 

Regulamento, tem que haver a presença de pelo menos 1 (um) membro do corpo técnico do 

Laboratório de Física. 

 

Art. 10. É proibido ingerir, ou guardar, alimentos e bebidas no Laboratório de Física, bem como 

entrar com utensílios como copos, pratos e talheres.  

 

Art. 11. O Corpo Técnico do Laboratório de Física deve conferir sistematicamente o inventário de 

material, bem como verificar o estado dos equipamentos, mobiliário e infraestrutura. 
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§ 1° Com base na conferência do inventário, o Responsável Técnico deverá prever com antecedência 

a reposição do material necessário para o período letivo seguinte. 

§ 2° O Responsável Técnico deve prever manutenção periódica dos equipamentos, mobiliário e 

infraestrutura, bem como manutenção corretiva sempre que for necessário. 

§ 3° Os pedidos devem ser encaminhados à Coordenação do Curso que se encarrega de deliberar 

sobre estas necessidades, solicitando-as junto ao setor operacional da Instituição. 

§ 4° Os equipamentos e material permanente do Laboratório devem constar do patrimônio das 

Faculdades Ibmec. 

§ 5° O Responsável Técnico designará um membro do Corpo Técnico do Laboratório como 

encarregado pela atualização anual do Anexo III deste Regulamento. 

 

Art. 12. Em caso de acidentes, o professor e/ou o membro do Corpo Técnico do Laboratório devem 

avaliar rapidamente a situação e decidir se os procedimentos de primeiros socorros são suficientes 

para a situação, ou devem encaminhar o acidentado para a Enfermaria da Faculdade Ibmec, ou 

mesmo, chamar a emergência externa à Instituição. 

 

 

III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Art. 13. Este Regulamento está disponível no Laboratório de Física e no endereço 

http://www.ibmec.br/regulamento-laboratorio, de forma que todos os interessados possam 

consultá-lo a qualquer momento. 

Parágrafo único. Este documento deve ser revisado ao final de cada ano letivo e, se necessário, 

atualizado. 
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ANEXO I – Normas de Segurança dos Laboratórios de Física 

 

Art. 1. Deveres dos discentes: 

1. Ao realizar um trabalho experimental, lembre-se que um acidente nunca avisa quando vai 

acontecer. Contudo, comportamentos inadequados no laboratório aumentam significativamente a 

probabilidade de que ocorra um acidente. 

 

2. Todo e qualquer laboratório de Física é um local onde existem objetos, materiais e, principalmente 

e equipamentos ligados à eletricidade com tensões variadas. Para que acidentes não ocorram, é 

fundamental muita atenção no trabalho. A variedade de riscos nos laboratórios é muito ampla, seja 

devido à exposição direta à eletricidade, seja devido à utilização de equipamentos cuja operação 

envolve fenômenos como alteração de temperatura ou radiações que podem significar riscos ao 

usuário. Dentre as causas de acidentes nos laboratórios, podemos citar: 

 Instruções inadequadas; 

 Supervisão insuficiente e ou inapta do executor; 

 Uso incorreto de equipamentos; e 

 Alterações emocionais e exibicionismo. 

 

Os acidentes que advêm dessas causas geralmente são: 

 Choques elétricos; 

 Queimaduras térmicas ou químicas; 

 Intoxicações; 

 Incêndios e explosões. 

 

3. Para manutenção do elevado nível de segurança no andamento das aulas práticas, é importante 

observar as seguintes ações: 

 Seguir as instruções do roteiro da aula prática; 

 Ouvir atentamente as instruções do professor e dos membros do Corpo Técnico do 

Laboratório; 

 Evitar conversar com os outros integrantes do seu grupo, prestando atenção no trabalho em 

execução; 

 Lembrar que laboratório não é lugar para brincadeiras; 

 Não utilizar equipamentos de som e aparelhos celulares; 

 Não trabalhar com materiais defeituosos. 
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 Consultar o professor quando tiver dúvidas e avisá-lo a respeito de qualquer incidente, mesmo 

que pareça irrelevante; 

 Localizar onde ficam os itens de segurança; 

 No dia de aula de laboratório, usar sapatos fechados, meias, calça comprida, evitando peças 

de material sintético; 

 Manter cabelos longos presos; 

 Manter a bancada organizada e limpa; 

 Descartar vidros quebrados em recipiente apropriado; 

 Usar com atenção equipamentos elétricos, vidraria, material aquecido; 

 Verificar a voltagem correta dos equipamentos. Não operar equipamentos que não tenham a 

identificação de tensão de funcionamento. 

 Solicitar que o docente responsável revise se as ligações estão corretas ante de energizar os 

equipamentos; 

 Desconectar os equipamentos elétricos da tomada ao terminar de usá-los; 

 Nunca deixar qualquer material aquecido em lugar que alguém possa pegá-lo 

inadvertidamente; 

 Em caso de dúvida, sempre perguntar antes de realizar a ação; 

 Ao final do trabalho experimental, deixar a bancada limpa. 

 

Art. 2. Deveres do corpo técnico: 

1. Cumprir e fazer cumprir o regulamento, as normas e as rotinas preestabelecidas pelo corpo 

técnico dos Laboratórios, sempre que utilizarem o laboratório; 

2. Entregar ao coordenador do laboratório, no início de cada semestre letivo, o planejamento de 

suas atividades no laboratório; 

3. Respeitar a prioridade de uso do laboratório pelos professores nas atividades de ensino da 

graduação; 

4. Responsabilizar-se diretamente pelo uso dos laboratórios por todos os discentes, bolsistas e 

monitores sob sua atenção; 

5. Responsabilizar-se pela manutenção da ordem do ambiente durante o uso das dependências do 

laboratório; 

6. Explicar de que forma serão executadas as atividades no laboratório, minimizando a ansiedade 

dos alunos evitando tumulto e desordem. 
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7. Orientar os alunos quanto ao descarte correto dos seguintes materiais: 

 

a. Papéis e embalagens devem ser descartados em lixeira comum; 

b. Metais pesados como pilhas e baterias devem ser descartados em local adequado; 

c. Lixo eletrônico como resistores, capacitores, fios elétricos também devem ser descartados em local 

adequado; 

 

ANEXO II – Medidas de Primeiros Socorros em caso de acidentes 

 

1. Entrar em contato com a Recepção através dos ramais: 4258 ou 4270 solicitando a presença 

do BPC (Bombeiro Profissional Civil), informando o tipo de necessidade e o local da 

ocorrência; 

2.  A recepcionista acionará o BPC, e informará o local e o tipo de ocorrência; 

3.  O BPC realizará o 1º atendimento e avaliará o grau de atendimento/emergência. 

4. Caso seja necessário encaminhar ao Hospital, o BPC faz contato com a Recepcionista, e essa 

entra em contato com o serviço de UTI MOVEL (prazo de chegada de até 40 minutos). 

Caso não haja necessidade de hospital, o atendimento terá continuidade em local próprio ou na sala 

de Primeiros Socorros (localizado no térreo); 
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ANEXO III– Relação de Equipamentos e Materiais (inventário)  

Equipamentos/Mat. Permanente: 

  

NOME DO ATIVO  
UNIDADE 

(kit) 
MARCA 

Banco Ótico 16 MAXWELL 

Chave com Conexão para Rede Elétrica 16 AZEHEB 

Coletor de Esfera 16 AZEHEB 

Conj. Básico de Mecânica Estática 16 MAXWELL 

Conj. Básico de Mecânica Estática 16 MAXWELL 

Conj. De Calorimetria e Termometria 16 MAXWELL 

Conj. de Eletrostática 16 AZEHEB 

Conj. Demonstrativo da Propagação de Calor 16 MAXWELL 

Cronometro Digital Sucessivo 16 MAXWELL 

Cuba de Ondas 2 AZEHEB 

Dilatômetro Linear 16 AZEHEB 

Dinâmica das Rotações 2 AZEHEB 

Equipamento para a Lei De Hooke 8 AZEHEB 

Fonte de Alimentação 16 MAXWELL 

Fonte Reguladora de Tensão 16 MINIPA 

Gerador de Ondas Estacionárias 16 AZEHEB 

Gerador de Van De Graaf 2 AZEHEB 

Gerador Elétrico a Vapor 15 AZEHEB 

Kit de Acústica E Ondas 16 AZEHEB 

Kit de Magnetismo e Eletromagnetismo 16 AZEHEB 

Kit Didático de Eletricidade 16 AZEHEB 

Lançamento Horizontal de Projétil 16 AZEHEB 

Lançador de Projéteis 16 AZEHEB 

Lei de Boyle Mariotte 14 AZEHEB 

Maquina a Vapor 2 AZEHEB 

Pendulo Simples 8 AZEHEB 

Plano Inclinado 16 MAXWELL 

Rampa para Movimento Retilíneo 16 AZEHEB 

Rampa para Queda Livre 16 AZEHEB 

Simple Type Work Table 8 MINIPA 

Siste.Trein.Eletro/Eletrônica Básica 8 MINIPA 

Siste.Trein.Motores Elétricos 1 MINIPA 

Superfícies Equipotenciais 14 MAXWELL 

Transformadores Desmontáveis 4 MAXWELL 

Trilho de Ar 16 MAXWELL 

Tubo de Kudnt 2 MAXWELL 

Unidade Geradora de Fluxo de Ar 16 MAXWELL 
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NOME DO LABORATÓRIO NOME DO ATIVO 
UNIDADE 

(kit) MARCA 

TODOS Computador 6 Lenovo 

TODOS Multimídia 1 Epson 

ALMOXARIFADO Armários 2 Portas 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 


