
 
TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DO LABORATÓRIO 

 

• Para preenchimento deste documento, utilize os ícones de edição do seu programa de pdf, como 

“Preencher e assinar” do Acrobat Reader ou do Foxit Reader. 

• Estudante e orientador(a) deverão assinar (manual ou digital) o documento. 

• IMPORTANTE: Inicialmente, o interessado(a) deverá entrar em contato com a Coordenação do 

LabNEx, para solicitar a utilização do laboratório, realizar o agendamento e assinatura deste termo. Caso seja 

permitido, deverá entrar em contato com Eduardo Lorencetti Fornazier (Técnico do Laboratório) para 

informar o motivo do uso e os equipamentos a serem utilizados, bem como para receber orientações sobre os 

procedimentos e as normas de segurança. 

 

Pelo presente instrumento, Eu ______________________________________________________________, 

CPF ________________________________, aluno(a) regulamente matriculado(a) no Curso/Programa de 

Pós-Graduação________________________________________________________________ da instituição 

______________________________________________________________, sob orientação do Professor(a) 

______________________________________________________________, assinam o presente Termo de 

Compromisso para utilização do Laboratório de Nutrição Experimental e Fisiologia Humana (LabNEx), no 

período de ________/_________/_________ a ________/________/________. 

 

Informações complementares: 

E-mail do orientador(a): ___________________________________________________________________ 

Telefone do orientador(a):__________________________________________________________________ 

E-mail do estudante: ______________________________________________________________________ 

Telefone do estudante: ____________________________________________________________________ 

Possui cópia da chave: Sim (         ); Não (          ) 

Pegou dia: ________/_________/_________             Entregou dia:  ________/_________/_________ 

Número da aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais:______________________________________ 

 

Nestes termos, o estudante requerente e seu orientador(a) se compromete a: 

1- Informar se possui cópia das chaves. Se necessário, solicitar, à coordenação do laboratório, permissão 

para confecção da cópia das chaves. Caso permitido, o estudante se compromete a entregá-las após o 

período de uso e não emprestar a terceiros; 

2- Não retirar nenhum item do laboratório sem autorização. Quando permitido, o estudante deverá assinar 

o caderno de empréstimos, localizado ao lado do telefone; 



3- Não deixar as portas abertas e não desligar os condicionadores de ar (observar orientações do técnico 

do laboratório); 

4- Limpar os equipamentos e vidrarias após o uso, guardando-os no mesmo local; 

5- Ser responsável pela condução e organização do seu experimento; 

6- Zelar pela limpeza e organização do laboratório; 

7- Respeitar os animais utilizados nos experimentos: não fazendo barulho, não interferindo no ciclo de 

luz da sala de experimentação, mantendo gaiolas e caixas limpas. Nunca deixar faltar água ou comida 

para os animais; 

8- Usar jaleco, calça e sapato fechado; 

9-  Não comer e nunca fumar no local; 

10-  Não abrir frascos contendo reagentes químicos perigosos dentro do laboratório, devendo utilizar a 

capela para seu manuseio. Verificar nos rótulos dos reagentes as indicações de segurança e segui-las; 

11-  Não colocar grandes quantidades de materiais no ultra freezer sem antes congelar no freezer comum; 

12-  Identificar todas as amostras e materiais produzidos, com o nome do estudante, nome do orientador(a), 

data. Materiais sem identificação serão descartados! 

13-  Informar ao técnico e à coordenação do laboratório qualquer problema ocorrido, como avaria ou 

quebra de equipamentos/vidrarias. O estudante e o orientador(a) se comprometem a repor os materiais 

quebrados e/ou realizar o conserto dos equipamentos avariados, desde que tenha sido confirmado o 

mau uso. 

14-  Não utilizar o laboratório durante as aulas práticas. 

 

Em caso de descumprimento das normas o estudante e seu orientador(a) serão informados, podendo gerar 

a interrupção do experimento.  

Declaro ter lido este termo e estar ciente de que seu descumprimento resultará na suspensão do uso do 

laboratório. 

 

Alegre - ES, __________ de _______________________ de 20______ 

 

 

________________________________________________________ 

Requerente (estudante) 

 

________________________________________________________ 

Orientador(a) 

 

________________________________________________________ 

Coordenação do LabNEx 

 


