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Faculdades Ibmec-RJ 
 

Regulamento dos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência 
dos Materiais do Curso de Graduação em Engenharia de Produção 
 
 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 
Art. 1° O presente regulamento tem por finalidade estatuir os Laboratórios de Materiais, 
Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais 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 dos Laboratórios de Materiais, 
Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais das Faculdades Ibmec. 
§ 1° O presente Regulamento define as responsabilidades dos docentes, dos discentes e dos 
funcionários das Faculdades Ibmec em relação aos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de 
Transporte e Resistência dos Materiais, bem como ao seu uso. 
§ 2° São partes integrantes do presente Regulamento, os seguintes documentos: 
Anexo I – Normas Gerais de Segurança dos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e 
Resistência dos Materiais 
Anexo II – Acidentes Típicos e Medidas de Primeiros Socorros 
Anexo III – Relação de Equipamentos e Materiais (inventário) 
 
 

II. DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO: 

 
Art. 3° Os Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais está 
estruturado em uma sala de 134,2 m2, com janelas amplas, sistema de ar condicionado, mesas e 
bancadas, pias, armários, estantes, e extintores de incêndio. 
§ 1° Os Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais 
compartilham o mesmo espaço físico. 
§ 2° Embora cada Laboratório tenha atividade específica, há harmonia entre suas normas de uso e 
de funcionamento, sendo a norma de segurança única para o espaço compartilhado. 
 
Art. 4° O Corpo Técnico dos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos 
Materiais é composto por pessoal especializado, sendo estes em número suficiente para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas e de pesquisa. 
§ 1° O número de técnicos será determinado por um estudo criterioso das atividades desenvolvidas 
por semestre letivo, cuja responsabilidade caberá ao Coordenador dos Cursos de Engenharia, 
auxiliado pelos professores das disciplinas. 
§ 2° Todos os membros do Corpo Técnico do Laboratório têm que estar com sua carteira profissional 
válida. 
§ 3° O técnico graduado será o Responsável Técnico. 
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Art. 5° Estão sujeitos ao cumprimento deste Regulamento todos os presentes nas dependências dos 
Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais, sejam discentes, 
docentes, graduados, técnicos, prestadores de serviço e de manutenção, ou visitantes. 
§ 1° Todos ao acessar os laboratórios 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 dos laboratórios sobre a existência deste Regulamento, bem como observar por seu 
cumprimento. 
 
Art. 6° Os Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais é de uso 
exclusivo dos discentes e docentes das Faculdades Ibmec. 
§ 1° O espaço físico comporta, no máximo, 36 (trinta e seis) alunos em aula prática. Quando a turma 
tiver mais alunos do que este limite, professor responsável pela disciplina deverá dividir a turma em 
turnos, tantos quantos forem necessários. 
§ 2° O espaço físico pode ser usado, no máximo, por 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° Os Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais funciona 
de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 18h30min, e aos sábados, mediante agendamento 
prévio, das 08h às 16h. 
§ 1° O funcionamento de qualquer um dos Laboratórios requer obrigatoriamente a presença de pelo 
menos 1 (um) membro do Corpo Técnico. 
§ 2° É terminantemente proibido permanecer, estudar, fazer manutenção, efetuar limpeza, retirar 
rejeitos, ou realizar qualquer outra atividade sem que haja a presença de pelo menos 1 (um) 
membro do Corpo Técnico, de tal forma que o número mínimo de presentes para realização de 
qualquer atividade seja de 2 (duas) pessoas. 
§ 3° Todas as atividades devem ser agendadas com o Corpo Técnico do Laboratório. 
§ 4° Caberá ao Responsável Técnico 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. 
§ 5° 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. 
§ 6° O Responsável Técnico 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 
correspondente à atividade, no qual deve constar todas as informações que garantam uma aula 
eficaz e que esteja de acordo com as normas de segurança, tais como: objetivos, fundamentação 
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teórica, descrição detalhada do ensaio, materiais e reagentes a serem empregados, 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 nos Laboratórios de Materiais, 
Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais em pasta específica e atualizados, sempre 
que necessário, pelo professor responsável pela disciplina específica. 

 
Art. 9° A realização de qualquer atividade nos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte 
e Resistência dos Materiais 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 
Responsável Técnico. 
§ 1° O estudante ou pesquisador não pode ficar sozinho no ambiente dos Laboratórios. 
§ 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. 
 
Art. 10. Nos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais, é 
obrigatório o uso dos seguintes equipamentos de proteção individual (EPI): óculos de segurança 
confeccionados em policarbonato; jaleco de manga longa confeccionado em algodão com 
comprimento até os joelhos; calça comprida confeccionada em algodão; meia; sapato fechado e 
com solado, preferencialmente, de borracha. 
§ 1° Luvas de proteção podem ser necessárias dependendo da atividade experimental e o tipo de 
luva deve ser escolhido de acordo com a resistência necessária. 
§ 2° Deve-se evitar o uso de qualquer peça de vestimenta confeccionada com material sintético, 
pois, geralmente, em caso de fogo facilitam sua propagação. 

 
Art. 11. É proibido ingerir, ou guardar, alimentos e bebidas nos Laboratórios de Materiais, 
Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais, bem como entrar com utensílios como 
copos, pratos e talheres para lavagem nas pias. Além disso, é expressamente proibido retirar água 
para consumo. 
 
Art. 12. Os equipamentos e acessórios dos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e 
Resistência dos Materiais devem ser adequadamente guardados nos armários e gavetas, 
garantindo-se o patrimônio e a utilidade. 
 
Art. 13. O Corpo Técnico dos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos 
Materiais deve conferir sistematicamente o inventário de material, bem como verificar o estado dos 
equipamentos, mobiliário e infraestrutura. 
§ 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 atender a 
estas necessidades, solicitando-as junto ao setor operacional da Instituição. 
§ 4° Os equipamentos e material permanente dos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de 
Transporte e Resistência dos Materiais 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 IV deste Regulamento. 
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Art. 14. Em caso de acidentes, o professor e/ou o membro do Corpo Técnico dos Laboratórios de 
Materiais, Fenômenos de Transporte e Resistência dos Materiais devem avaliar rapidamente a 
situação e decidir se os procedimentos de primeiros socorros são suficientes para a situação, ou 
solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC). Para tal: 

I. Entrar em contato com a Recepção através dos ramais: 4258 ou 4270, solicitando a presença 
do BPC e informando o tipo de necessidade, bem como o local da ocorrência; 

II. A recepcionista acionará o BPC e informará o local e o tipo de ocorrência; 
III. O BPC realizará o 1º atendimento e avaliará o grau de atendimento/emergência; 
IV. Caso seja necessário encaminhar ao hospital, o BPC fará contato com a Recepcionista, e essa 

entrará em contato com o serviço de UTI MOVEL (prazo de chegada de até 40 minutos); e 
V. Caso não haja necessidade de hospital, o atendimento terá continuidade em local próprio 

ou na sala de Primeiros Socorros (localizada no térreo). 
 
Art. 15. Todo e qualquer resíduo gerado nos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de Transporte 
e Resistência dos Materiais, seja em atividade de ensino, seja atividade de pesquisa, deverá ser 
descartado obedecendo procedimentos criteriosos para evitar a contaminação de pessoas, da 
Instituição e do meio ambiente. Para tal, o Corpo Técnico é responsável por estabelecer uma rotina 
de descarte para cada trabalho a ser desenvolvido, tomando por base as informações fornecidas no 
roteiro das práticas e no resumo do trabalho de pesquisa. 
§ 1° Nunca descartar qualquer resíduo na pia antes que seja orientado para tal pelo professor ou 
por um membro do Corpo Técnico do Laboratório. 
§ 2° No Laboratório, deve haver recipientes separados para descarte de cada tipo de resíduo 
empregado nas aulas práticas ou pesquisa. 
 
 
 

III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
Art. 16. Este Regulamento está disponível nos Laboratórios de Materiais, Fenômenos de 
Transporte e Resistência dos Materiais 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 Materiais, Fenômenos de Transporte e 
Resistência dos Materiais 

 
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 é um local onde existem objetos, materiais e, principalmente, 
reagentes potencialmente perigosos. Para que acidentes não ocorram, é fundamental dominar 
algumas técnicas e ter muita atenção no trabalho. 
 
3. Para manutenção do elevado o 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 levar as mãos à boca ou aos olhos quando estiver trabalhando no laboratório, devendo 
lavá-las antes em caso de necessidade; 

 Não pesar qualquer material diretamente sobre o prato da balança. Usar recipiente 
adequado; 

 Não trabalhar com materiais defeituosos; 

 Deve-se dedicar muita atenção ao trabalhar com equipamentos submetidos à pressão, seja 
positiva ou negativa; 

 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, tais como os extintores de incêndio; 

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

 O jaleco a ser usado sobre as roupas deve ser de algodão, de mangas longas e comprimento 
até o joelho, preferencialmente de cor branca; 

 Sempre usar óculos de proteção no laboratório e luvas apropriadas; 

 Evitar o uso de lentes de contato; 

 Manter cabelos longos presos; 

 Manter a bancada organizada e limpa; 

 Descartar vidros quebrados em recipiente apropriado; 

 Não descartar quaisquer resíduos de forma irresponsável. Procurar saber onde descartá-los 
corretamente; 

 Evitar o desperdício de material, energia e água; 

 Usar com atenção equipamentos elétricos, material aquecido, sistema de vácuo e sistema 
pressurizado; 

 Verificar a voltagem correta dos equipamentos; 
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 Desconectar os equipamentos elétricos da tomada ao terminar de usá-los; 

 Antes de utilizar chapas, mantas de aquecimento, ou chama, verificar se há produtos 
inflamáveis por perto ou em uso; 

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

 Nunca testar o odor e/ou sabor de um produto desconhecido; 

 Ao final do trabalho experimental, deixar a bancada limpa; e 

 Lavar bem as mãos e antebraços antes deixar o Laboratório. 
 
  



 

 

8 

 

ANEXO II – Acidentes Típicos e Medidas de Primeiros Socorros1 
 
1. Intoxicação por gases – remover a vítima para um ambiente arejado, deixando-a descansar. Em 
seguida o professor e/ou membros do Corpo Técnico do Laboratório devem avaliar a necessidade 
de solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 ou 4270. 
 
2. Ácidos nos olhos – os olhos devem ser lavados com água no lava-olhos por quinze minutos. Em 
seguida o professor e/ou membros do Corpo Técnico do Laboratório devem avaliar a necessidade 
de solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 ou 4270. 
 
3. Álcalis (base) nos olhos – os olhos devem ser lavados com água no lava-olhos por quinze minutos. 
Em seguida o professor e/ou membros do Corpo Técnico do Laboratório devem avaliar a 
necessidade de solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 
ou 4270. 
 
4. Queimaduras: 
a. Queimaduras causadas por calor seco (chama e objetos aquecidos) – no caso de queimaduras 
leves, aplicar pomada específica. No caso de queimaduras graves, solicitar a presença do Bombeiro 
Profissional Civil (BPC), chamando os ramais 4258 ou 4270 para que o queimado seja encaminhado 
para atendimento médico especializado. 
 
b. Queimaduras por ácidos – secar o local e lavar em seguida com água em abundância por cerca de 
5 (cinco) minutos. Em seguida, solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), chamando 
os ramais 4258 ou 4270, a fim de encaminhar o queimado para atendimento médico especializado. 
 
c. Queimaduras por álcalis (bases) – lavar a região atingida imediatamente com bastante água, 
durante 5 (cinco) minutos. Em seguida, solicitar a presença do Bombeiro Profissional Civil (BPC), 
chamando os ramais 4258 ou 4270, a fim de encaminhar o queimado para atendimento médico 
especializado. 
  

                                                      
1 MAIA, D. Práticas de química para as engenharias. Campinas, SP: Editora Átomo, 2008, p. 11. 
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ANEXO III – Relação de Equipamentos e Materiais (inventário) 
 
Laboratório de Ciência dos Materiais 

Durômetro de Bancada Tipo Rockwell 1 

Microscópio Metalográfico 1 

 

Laboratório de Fenômenos de Transportes 

Bancada Experimento Reynolds 1 

Calha Escoamento Hidráulico 1 

Experimento com Turbina Pelton 1 

Experimento de Condução de Calor 1 

Experimento de Viscosidade de Fluídos 1 

Experimentos com Jatos Livres de Descarga 1 

 

Laboratório de Resistência dos Materiais 

Equipamento Estudo de Vibrações 1 

Máquina de Ensaio de Torção Manual 1 

Máquina Ensaio Universal 1 

 

 


