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REGRAS DO LABORATÓRIO

1. Preencher a ficha de identificação (mestrandos e colaboradores dos mestrandos)

2. Registro das atividades: As atividades devem ser registradas antes de sair do laboratório

(mesmo que você vá somente para buscar uma placa)

3. Anotar o empréstimo e a quebra de vidrarias
4. Jalecos: Os jalecos são de uso individual. Cada um deve usar seu próprio jaleco e ao

final de cada semana deve ser levado para casa para ser lavado.

5. Guarda de material: Ao separar o seu material, esse deve ser separado para as análises

da semana e não guardá-lo para as semanas seguintes.

6. Meios de cultura:
a)Respeitar as indicações do rótulo e a quantidade que cada frasco suporta (utilizar

até 70% da capacidade de cada frasco)

b) não estocar os meios por mais de uma semana;

c) preparar meios apenas para as analises da semana;

d) Fazer o cálculo da quantidade de meio a ser utilizado naquela semana, se ocorrer

de sobrar os meios prontos de suas análises, avisar que esses estão disponíveis para

outras analises;

e) meios prontos sem data e sem nome serão descartados/utilizados por outros;

identificar com etiquetas cada meio preparado com nome do responsável e data.

f) limpar a balança de pesagem após cada uso. Não espere que o próximo limpe os

resíduos de meio de cultura deixados por você.

7. Treinamento: Para poder trabalhar no laboratório, todos devem ser treinados pelas

professoras orientadoras ou pela técnica do laboratório. Se tiver alguma duvida sobre

os procedimentos, favor procurar a técnica do laboratório.

8. Vidrarias:
a) Embrulhar a vidraria de forma correta após a secagem (embrulhar de maneira

inadequada fará com que o serviço seja feito duas (2) vezes)
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Obs. Não espere que o outro faça seu serviço. VOCE É RESPONSAVEL PELO

MATERIAL QUE UTILIZOU.

b) Vidraria que desembrulhar/pegar e achar que está suja, não deixar na pia com

bilhete para alguém lavar, pegue e lave.

REGRAS DO LABORATÓRIO
9. Análises

a) Respeitar o cronograma de análises: ver a disponibilidade no cronograma para

realiza-las com a coordenadora ou técnica

Obs. Respeitar o cronograma é ter a certeza que haverá disponibilidade de estufas,

geladeiras, banhos-maria, capela e vidrarias.

b) Limpar as capelas após cada uso
c) Limpar as bancadas a cada uso
d) Fechar o gás e desligar os equipamentos na tomada após o uso
e) Deixar as placas que serão descontaminadas por no máximo dois (2) dias dentro da

geladeira.

f) Deixar as placas que estão aguardando as provas confirmatórias por no máximo duas

(2) semanas. Respeitar as placas NÃO AUTOCLAVAR, NÃO MEXER. Colocar a data

e nome no material deixado na geladeira.

g) Não deixar as vidrarias de molho por mais de 12 horas.
Obs. CADA UM É RESPONSÁVEL PELO SEU MATERIAL, POREM, COLABORAR

COM O COLEGA É FUNDAMENTAL.

ROTINA DOS ALUNOS DURANTE A SEMANA:

1- Separar o material,
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2- Preparar os meios

3- Realizar as análises

4- Descontaminar as vidrarias (lavar a autoclave pó o uso)

5- LAVAR AS VIDRARIAS

6- EMBALAR AS VIDRARIAS

7- ESTERELIZAR AS VIDRARIAS

8- Guardar a vidraria no local correto

O laboratório é de TODOS porem, para que cada um possa usá-lo da
maneira correta, CADA UM deve fazer sua parte e cuidar e zelar desse bem.

Profa. Dra. Liana Jayme Borges
Coordenadora do LCHSA/FANUT/UFG


