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Faculdades Ibmec-RJ 

 

Regulamento do Laboratório de Eletricidade e Motores do Curso de Graduação em 

Engenharia de Produção 

 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

Art. 1° O presente regulamento tem por finalidade estatuir o Laboratório de Eletricidade e Motores 

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 Eletricidade e 

Motores 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 Eletricidade e Motores, bem como 

ao seu uso. 

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

Anexo I – Normas Gerais de Segurança dos Laboratórios de Eletricidade e Motores. 

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° O Laboratório de Eletricidade e Motores está estruturado em uma sala de 120 m2, com janelas 

amplas, sistema de ar condicionado, 06 (seis) bancadas para experimentos de circuitos elétricos 05 

bancadas para experimentos com motores elétricos, podendo cada bancada ser utilizada por 5 

usuários. 

§ 1° O Laboratório de Eletricidade e Motores compartilha espaço físico com o Laboratório de Física. 
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§ 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. 

§ 3° Todas as instalações elétricas deverão seguir a NBR5410. 

 

Art. 4° O Corpo Técnico do Laboratório de Eletricidade e Motores 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 Eletricidade e Motores, sejam discentes, docentes, graduados, técnicos, prestadores 

de serviço e de manutenção, ou visitantes. 

§ 1° Todos as pessoas que acessam o Laboratório de Eletricidade e Motores 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 Eletricidade e Motores 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 este uso 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 Eletricidade e Motores funciona de segunda à sexta-feira, das 07h30min às 

16h30min. A utilização do laboratório fora destes horários só é possível mediante agendamento 

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

membro do Corpo Técnico do Laboratório de Eletricidade e Motores. 

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

o Corpo Técnico do Laboratório. 

§ 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 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, 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 prática. 

 

Art. 9° A realização de qualquer atividade no Laboratório de Eletricidade e Motores 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 podem ficar desacompanhadas no Laboratório. 

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

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

de Eletricidade e Motores. 
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Art. 10. É proibido ingerir, ou guardar, alimentos e bebidas no Laboratório de Eletricidade e Motores, 

bem como entrar com utensílios como copos, pratos e talheres.  

 

Art. 11. O corpo técnico do Laboratório de Eletricidade e Motores 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 corpo técnico deverá prever com antecedência a 

reposição do material necessário para o período letivo seguinte. 

§ 2° O corpo 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 encarregará 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 Eletricidade e Motores 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 Eletricidade e Motores. 

 

Deveres dos discentes:  

1. Acidentes podem acontecer antes, durante ou depois de um trabalho experimental. 

Comportamentos inadequados no laboratório aumentam significativamente a probabilidade de que 

ocorra um acidente. 

 

2. Todo e qualquer laboratório de Eletricidade e Motores é um local onde existem objetos, materiais 

e, principalmente e equipamentos ligados à eletricidade com tensões variadas. 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. 

 Consultar o professor quando tiver dúvidas e avisá-lo a respeito de qualquer incidente, mesmo 

que pareça irrelevante; 
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 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; 

 Não opere equipamentos elétricos sobre superfícies úmidas. 

 Usar com atenção equipamentos elétricos. 

 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; 

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

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

 Nunca deixar qualquer motor ou circuito elétrico energizado sem que haja alguém presente.  

 Ao final do trabalho experimental, deixar a bancada limpa. 

 

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. 

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

local adequado; 

 

Em caso de um acidente durante a pratica deverão ser realizados os seguintes procedimentos: 

1. Desligue o aparelho da tomada ou a chave geral. 

2. Se tiver que usar as mãos para remover uma pessoa, envolva-as em jornal ou um saco de 

papel. 

3. Empurre a vítima para longe da fonte de eletricidade com um objeto seco, não-condutor de 

corrente, como um cabo de vassoura, tábua, corda seca, cadeira de madeira ou bastão de 

borracha. 

4. 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; 

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

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

7. 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 II – Acidentes Típicos e Medidas de Primeiros Socorros 

 

O choque elétrico, seja por contato direto ou indireto, é um dos acidentes mais perigosos. Uma 

corrente elétrica de 10mA pode paralisar uma pessoa, enquanto que uma corrente da ordem de 1A 

pode ser fatal. Além do risco de choque elétrico, máquinas em movimento podem causar acidentes 

traumáticos. A seguir apresentam-se algumas regras e sugestões que devem ser adotadas para evitar 

acidentes durante a realização dos experimentos. 

 

Procedimentos 

1. Será obrigatório o uso de um calçado (tênis ou sapato) com sola de borracha. Chinelos e sandálias 

não serão permitidos. 

2. Certificar-se do valor da tensão da rede onde você irá conectar seus instrumentos e o experimento. 

No laboratório é usual termos mais de um valor de tensão de rede. 

3. Nunca energizar o circuito sem a autorização do professor; 

4. Usar do bom senso para evitar brincadeiras e estar atento (não trabalhar sonolento, não trabalhar 

com roupa molhada); 

5. Evitar o uso de correntinhas, pulseiras, gravatas ou quaisquer acessórios que possam enroscar nas 

máquinas em movimento ou no circuito energizado; 

6. Sempre ter em mente a localização do disjuntor a ser desligado em caso de emergência; 

7. Manter o acesso aos disjuntores desobstruído; 

8. Certificar-se do valor da tensão em que conectará os equipamentos (110, 220 ou 380V); 

9. Ter cuidado especial com o aterramento dos osciloscópios; o pino terra não deve, em geral, ser 

conectado para evitar curto-circuito; 

10. Verificar a correção das ligações dos circuitos em detalhes; 

11. Realizar montagens experimentais de maneira visualmente organizada. O circuito deve ter sua 

montagem de tal forma que facilite ao máximo a compreensão do respectivo esquema elétrico; 

12. Antes de tocar no circuito, verificar sempre se o mesmo não está energizado. 

13. No caso de queimaduras leves ou graves, chamar o serviço de enfermaria do Ibmec, para que seja 

realizada uma avaliação dos riscos da lesão.  
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ANEXO III– Relação de Equipamentos e Materiais (inventário)  

NOME DO ATIVO UNIDADE (kit) MARCA 

3 & 4 Points Starter 1 MINIPA 

AC Volt/Ampere Meter 1 MINIPA 

AC Watt Meter 1 MINIPA 

AC/DC Power Suppy 9 MINIPA 

Ajustable Strobe Light 1 MINIPA 

Alicate Amperímetro Digital 8 MINIPA 

Alicate Terrômetro 1 MINIPA 

Alicate Wattímetro Digital 8 MINIPA 

Analisador de Qualidade de Energia Trifásico 1 MINIPA 

Automatic Starter 1 MINIPA 

Bench-Top-Console 1 MINIPA 

Capacitor Start Motor 1 MINIPA 

Simple Type Work Table 1 MINIPA 

DC Generator 1 MINIPA 

DC Motor 9 MINIPA 

DC Volt/Ampere Meter 1 MINIPA 

Dynamometer/Field Rheostat 1 MINIPA 

Electrical Machine Trainer 1 MINIPA 

Freio Prony 9 MINIPA 

Gerador de Função 8 GWINSTEK 

Induction Motor 9 MINIPA 

M/G Mounting(Base Para Montagem De 

Motores) 9 MINIPA 

Mesa/Bancada 8 MINIPA 

Mobile Rack Console 1 MINIPA 

Multi-Function Motor 1 MINIPA 

Multi-Porpose Workstation 8 MINIPA 

Osciloscopio Digital 8 MINIPA 

Power Factor Meter 1 MINIPA 

Repulsion Induction Motor 1 MINIPA 

Scr Speed Controller 1 MINIPA 

Sequencímetro 1 MINIPA 

Series Field Rheostat 1 MINIPA 

Switch Module 1 MINIPA 

Synchronous Machine 1 MINIPA 

Synchronous Module 1 MINIPA 

Tacometro Foto/Contato Digital 2 MINIPA 

Terrômetro Digital 1 MINIPA 

Trasformador 9 MINIPA 

Trasformer Demostrador 1 MINIPA 
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Variable  Resistence Load 1 MINIPA 

Variable Capacitance Load 1 MINIPA 

Variable Resistance/Reactance Load 1 MINIPA 

Variavel Indutance 1 MINIPA 

Voltage Controller 1 MINIPA 

Wound Rotor Motor 9 MINIPA 

Wound Rotor Motor Controller 1 MINIPA 

 

 

NOME DO LABORATÓRIO NOME DO ATIVO 
UNIDADE 

(kit) MARCA 

TODOS Computador 6 Lenovo 

TODOS Multimídia 1 Epson 

ALMOXARIFADO Armários 2 Portas 20 - 

 

 

 


