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RESOLUÇÃO CONSU No xx/2021 

Define, classifica e regulamenta o 

funcionamento dos Laboratórios da UEFS e 

dá outras providências 

O Presidente do Conselho Universitário, no uso de suas atribuições,  

considerando a necessidade de estabelecer uma regulamentação geral para os Laboratórios 

da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

considerando que a estrutura e funcionamento dos Departamento e Órgão Suplementar 

devem ser regulamentados em Regimento próprio aprovado pelo Conselho Universitário, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO 

Art. 1º. Os laboratórios da Universidade Estadual de Feira de Santana estão 

administrativamente subordinados aos Departamentos ou Órgãos Suplementares, 

caracterizando-se como um espaçocom infraestrutura adequada para o desenvolvimento de 

atividades práticas ou aplicadas de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

Art. 2º. A depender do tipo de atividade desenvolvida, os laboratórios da UEFS são 

classificados em: 

1. Laboratórios Didáticos: prioritariamente destinados à realização de aulas práticas de 

componentes curriculares de graduação e/ou de pós-graduação; 

2. Laboratórios de Pesquisa: prioritariamente destinados a atividades de pesquisa; 

3. Laboratórios de Extensão: prioritariamente destinados a atividades de extensão; 

4. Laboratórios Multiformativos: quando forem utilizados para diferentes tipos de 

atividades. 
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CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

Art. 3º. A depender da classificação, os laboratórios têm como objetivos proporcionar 

condições para: 

I. A realização de aulas práticas para o desenvolvimento das disciplinas de graduação e pós-

graduação; 

II. O desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão; 

III. A realização e o desenvolvimento de atividades voltadas à implementação de ações de 

inovação. 

CAPÍTULO III - DA INFRAESTRUTURA  

Art. 4º. O Laboratório deve ser provido de infraestrutura adequada, materiais permanentes e 

materiais de consumo, necessários à realização de suas atividades fins. 

CAPÍTULO IV - DOS USUÁRIOS 

Art. 5º. Entende-se por usuários todos os docentes, técnicos, terceirizados, discentes de todos 

os níveis e modalidades e regularmente matriculados na UEFS, bem como visitantes 

devidamente autorizados, que farão uso das instalações do laboratório para atividades afins 

aos seus objetivos. 

Art. 6º. Compete ao usuário conhecer e cumprir os procedimentos de uso definidos no 

Regimento Interno e na Norma Interna de Segurançado laboratório. 

CAPÍTULO V – DA COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO DO LABORATÓRIO 

Art. 7º. A coordenação do Laboratório deverá ser exercida por um servidor, docente ou 

técnico, lotado no Laboratório. 

Parágrafo 1º O mandato do Coordenador é de 2 (dois) anos, sem limite de recondução. 

Art. 8º. A coordenação do Laboratório será indicada pelos servidores vinculados ao 

laboratório. 

Parágrafo 1º O Regimento Interno do Laboratório deverá definir as condições de vínculo do 

servidores ao laboratório. 
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Parágrafo 2º Na ausência dessa indicação, esta será feita pela Direção do Departamento, 

ouvidas as Áreas de Conhecimento que desenvolvam atividades no laboratório, ou pelo 

Diretor do Órgão Suplementar. 

Parágrafo 3º No caso de Laboratórios vinculados aos Departamentos, a indicação será 

discutida e homologada em reunião do Conselho do Departamento. 

Parágrafo 4º No caso de Laboratórios vinculados a Órgão Suplementar, a indicação será 

homologada pelo Diretor do Órgão Suplementar. 

Art. 9º. São atribuições do Coordenador do Laboratório: 

I - Zelar pelo cumprimento das finalidades do laboratório; 

II - Supervisionar as atividades desenvolvidas no Laboratório, responsabilizando-se pelo uso 

adequado e pela conservação dos bens patrimoniais destinados às suas atividades; 

III - Representar o Laboratório, quando solicitado;  

IV - Elaborar relatórios pertinentes às atividades do laboratório, quando solicitado; 

V - Analisar as solicitações de empréstimo ou transferência de equipamentos e materiais; 

VI - Disponibilizar, sempre que solicitado, o inventário de materiais, equipamentos e 

insumos do Laboratório; 

VII – Sistematizar, encaminhar e acompanhar as solicitações de compras de equipamentos e 

materiais do Laboratório; 

VIII - Cumprir e fazer cumprir a presente resolução; 

IX – Apresentar o Regimento Interno e Norma Interna de Segurança do laboratório e instruir 

usuários(as) quanto aos procedimentos de utilização e segurança; 

X Garantir que os procedimentos de utilização dos equipamentos e segurança dos usuários 

sejam publicizadas no laboratório; 

XI. Comunicar oficialmente a movimentação de bens móveis patrimoniais ao Setor de 

Patrimônio do campus; 

XII. Acompanhar o inventário de bens patrimoniais ao final de cada ano. 

Art. 10º.Compete ao(à) Servidor(a)Técnico(a) lotado em laboratório, no exercício de suas 

funções e respeitadas as atribuições previstas nos respectivos planos de carreira e editais de 

concursos: 

I - Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e Norma Interna de Segurança, orientando 

os(as) usuários(as) e intervindo sempre que necessário; 
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II - Comunicar ao(a) Coordenador(a) qualquer irregularidade ocorrida no laboratório; 

III - Zelar pela segurança na utilização de equipamentos e/ou materiais de consumo pelos(as) 

usuários (as); 

IV - Comunicar a necessidade de conserto/manutenção/substituição de bens móveis 

patrimoniais, ao setor responsável, quando necessário; 

V - Monitorar periodicamente os equipamentos de segurança e demais equipamentos do 

laboratório, comunicando ao(a) Coordenador(a) a necessidade de conserto/manutenção; 

VI - Comunicar ao(a) Coordenador(a) a necessidade de aquisição e/ou reposição de material 

destinado às atividades laboratoriais rotineiras; 

VII - Acompanhar o inventário de bens patrimoniais ao final de cada ano; 

VIII - Prover o suporte técnico às atividades técnico-científicas desenvolvidas no 

laboratório. 

CAPÍTULO VI - DA CRIAÇÃO E EXTINÇÃO 

Art. 11º. A criação de um Laboratório deverá ser proposta por um servidor, ao Conselho do 

Departamento ou Direção do Órgão Suplementar a que estiver vinculado o laboratório, 

indicando a justificativa, objetivos e atividades a serem realizadas. 

Parágrafo 1º. O laboratório só poderá ser criado mediante a apresentação de um projeto que 

indique a infraestrutura mínima necessária e a sua viabilidade. 

Parágrafo 2º. A criação do Laboratório vinculado ao Departamento deverá ser discutida e 

homologada em reunião do Conselho do Departamento 

Art. 12º. A extinção de um Laboratório poderá ser proposta por qualquer servidor ao 

Conselho do Departamento ou Diretor do Órgão Suplementar a que estiver vinculado o 

laboratório, indicando a justificativa para o pedido. 

Parágrafo 1º. O Laboratório só poderá ser extinto mediante consulta formal ao Coordenador 

atual e por homologação do Conselho do Departamentoou aprovação do Diretor do Órgão 

Suplementar; 

Parágrafo 2º. Caberá ao Conselho do Departamento ou ao Diretor do Órgão Suplementar 

indicar a destinação da infraestrutura do Laboratório. 
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CAPÍTULO VII - DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 13º. A Coordenação do Laboratório deverá se reportar ao Conselho do Departamento 

ou Diretor de Órgão Suplementar, sempre que solicitado, relatando sobre o desenvolvimento 

dos trabalhos e os objetivos alcançados de acordo com seus respectivos projetos. 

Parágrafo Único. Os coordenadores dos laboratórios recém criados devem encaminhar 

relatório de atividades ao Conselho do Departamento ou Diretor do Órgão Suplementar ao 

fim do período de implantação prevista no projeto. 

Art. 14º. O Laboratório deverá ter um Regimento Interno, aprovado pelo Conselho do 

Departamento ou Diretor do Órgão Suplementar a que estiver vinculado, e que atenda aos 

requisitos desta Resolução. 

Parágrafo Único. O Regimento Interno deveráexplicitar as atividades, os tipos e deveres dos 

usuários, e a forma de utilização dos materiais e equipamentos do Laboratório. 

Art. 15º Os Laboratórios deverão estar disponíveis para uso da comunidade acadêmicadesde 

que atendidos os requisitos e prioridades previstos em seus Regimentos Internos. 

CAPÍTULO VIII - DA SEGURANÇA 

Art. 16º Cada Laboratório deverá definir sua Norma Interna de Segurança, sob orientação e 

com parecer do Setor de Segurança e Prevenção a Acidentes de Trabalho da UEFS e do setor 

responsável pela infraestrutura da UEFS, para aprovação pelo Conselho do Departamento 

ou Direção de Órgão Suplementar a que estiver vinculado. 

Parágrafo 1º Cabe à administração da UEFS a elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Risco e o provimento de condições que garantam a segurança estrutural e dos usuários de 

cada laboratório. 

Parágrafo2º O Laboratório dever seguir a Política de Gerenciamento de resíduos da UEFS. 

Parágrafo3º. A Norma Interna de Segurança deverá listar, quando pertinente: 

a) Mapa de risco; 

b) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), discriminando aqueles de uso 

obrigatório e facultativo; 

c) Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs); 

d) Planos de ação emergencial; 
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e) Laudo técnico de insalubridade e/ou periculosidade. 

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17º. O Regimento Interno e a Norma Interna de Segurançadeverão estar disponíveis na 

forma impressa ena internet, no sítio próprio do Departamento ou Órgão Suplementar ao 

qual o Laboratório estiver subordinado. 

Art. 18º. Compete à administração da UEFS prover a infraestrutura básica, manutenção 

periódica e os recursos humanos necessários para a realização das atividades dos 

Laboratórios. 

Parágrafo Único. A administração da UEFS também será responsável em prover os materiais 

necessários ao funcionamento dos Laboratórios Didáticos. 

Art. 19º. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo Conselho do Departamento 

ou Direção de Órgão Suplementar a que o Laboratório estiver vinculado, cabendo recurso 

ao Conselho Universitário. 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 20º. Os Laboratórios existentes terão o prazo de doze meses para se adequar as 

exigências apresentadas nesta resolução. 

Art. 21º. Este regimento entrará em vigor na data da sua aprovação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Feira de Santana, xx de xxxx de 2021. 

Evandro Nascimento Silva 

Presidente do CONSU 


