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1. Dos usuários  

 

São usuários do Laboratório de Zoologia:  

 

 Funcionários lotados neste setor e/ou que realizem atividades de 

aula no laboratório; 

 Pesquisadores e estudantes de graduação ou pós-graduação 

colaboradores de professores e/ou técnicos deste setor, incluindo 

monitores de ensino, bolsistas e estagiários; 

 Estudantes do Programa de Pós Graduação em Biologia Animal 

(PPGBA) vinculados ou não aos funcionários do laboratório; 

 Estudantes que se encontrem em atividades de aula no 

laboratório; 

 Visitantes (pesquisadores, professores e alunos de ensino 

fundamental e médio), mediante agendamento com os técnicos de 

acordo com a disponibilidade dos responsáveis pelo 

acompanhamento no laboratório. 

 

2. Da equipe de professores 

 

Constituem o quadro de professores do Laboratório de Zoologia: 

 

 Diego José Santana – Laboratório Mapinguari – Sistemática e 

Biogeografia de Anfíbios e Répteis - Ramal: 7335 – e-mail: 

santana_herpeto@yahoo.com.br 

 Fernando Rogério de Carvalho – Laboratório de Ictiologia – 

Ramal: 7339 – e-mail: carvalhofr@gmail.com 

 Franco Leandro de Souza – Ramal: 7345 – e-mail: 

franco.souza@ufms.br 

 Gustavo Graciolli – Laboratório de Sistemática, Ecologia e 

Evolução – Ramal: 7334 – e-mail: ggraciolli@yahoo.com.br – 

Curador da Coleção Zoológica da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (ZUFMS) 
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 Marcelo Oscar Bordignon – Laboratório de Mastozoologia – 

Ramal: 7332 – e-mail: marcelo.bordignon@ufms.br – Professor 

responsável pelo Laboratório de Zoologia 

 Ramon José Correa Luciano de Mello – Laboratório de 

Sistemática de Diptera – Ramal: 7352 – e-mail: 

ramonlmello@gmail.com 

 Vanda Lúcia Ferreira – Laboratório de Herpetologia – Ramal: 

7341 – e-mail: vandalferreira@gmail.com 

 

3. Da equipe de técnicos 

Realizam o gerenciamento do laboratório conjuntamente com o 

professor responsável, que deve auxiliá-los principalmente quanto às decisões 

referentes ao setor.  

Executam trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de 

atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e 

substâncias através de métodos específicos, e assessoram nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, de acordo com a descrição sumária do cargo. 

(Ver atividades do cargo em: http://progep.sites.ufms.br/files/2014/01/279174tabela_classe_d.pdf). 

 

Constituem o quadro de técnicos do Laboratório de Zoologia: 

 Andressa Figueiredo de Oliveira – Ramal: 7360 – e-mail: 

andressa_f.oliveira@yahoo.com.br – Laboratório de Zoologia 

- Atualmente responsável pelas seguintes atividades específicas: 

manutenção da Coleção Didática de Invertebrados e preparo de 

aulas práticas; empréstimo de material didático; manutenção da 

Coleção Científica de Invertebrados; 

 Francisco de Paula Severo da Costa Neto – Ramal: 7360 – e-

mail: netosevero@hotmail.com – Coleção Zoológica ZUFMS 

- Atualmente responsável pelas seguintes atividades específicas: 

manutenção da Coleção Científica de Peixes; manutenção da 

Coleção Didática de Vertebrados e preparo de aulas práticas; 

atividades de taxidermia; 
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 Liliana Piatti - Ramal: 7360 – e-mail: lilianapiatti@gmail.com – 

afastada para doutorado; 

 Thomaz Ricardo Favreto Sinani – Ramal: 7360 – e-mail: 

trfsinani@gmail.com – Coleção Zoológica ZUFMS 

- Atualmente responsável pelas seguintes atividades específicas: 

gerenciamento da Coleção Científica ZUFMS; manutenção das 

Coleções Científicas Herpetológica e Mastozoológica. 

 

4. Das disposições gerais para utilização do laboratório 

 

4.1 Os laboratórios são de uso exclusivo de funcionários e 

pesquisadores vinculados, alunos cadastrados e demais pessoas 

autorizadas pelos professores e/ou técnicos. Na ausência dos 

professores, suas respectivas salas podem ser utilizadas apenas 

por pessoas previamente autorizadas por estes.  

 

4.2 As chaves dos laboratórios somente são emprestadas mediante 

solicitação aos técnicos e assinatura no caderno de controle (para 

verificação de trancamento de portas e de possíveis danos a bens 

materiais). 

 

4.3 Os professores são responsáveis pela utilização de suas 

respectivas salas por seus orientados, incluindo disponibilização de 

chaves. Devem apresentar os novos usuários (estudantes 

colaboradores, pesquisadores visitantes, entre outros) aos técnicos 

para que estes tenham controle de quem frequenta o setor e 

possam auxiliar no uso das demais dependências do laboratório. 

Uma planilha online está disponível para que professores e 

técnicos cadastrem seus estudantes e outros colaboradores, 

indicando: os setores que utilizarão; quais orientados de pós-

graduação terão chaves de entrada do laboratório, de sua sala e 
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acesso à senha do alarme; e em qual período frequentarão o 

laboratório. 

 

4.4 O coordenador do PPGBA deve apresentar aos técnicos os 

estudantes que não possuam orientadores lotados no Laboratório 

de Zoologia, para gerenciamento de uso do setor. 

 

4.5 Somente funcionários, pós-doutorandos, pesquisadores de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR) e pós-

graduandos com orientadores lotados no Laboratório de Zoologia 

podem ter cópias da chave de entrada principal. Apenas os 

técnicos de laboratório possuem cópias da chave da saída lateral 

de emergência, que deve ser mantida sempre trancada. 

 

4.6 Apenas funcionários do Laboratório de Zoologia devem ter código 

individual do alarme, sendo da responsabilidade de cada um 

passá-lo a seus orientados de pós-graduação, pós-doutorandos e 

pesquisadores de DCR. A primeira pessoa a chegar deve desativar 

o alarme, e a última a sair, ativá-lo. 

 

4.7 Ao término do expediente, os técnicos devem verificar a presença 

de usuários nos laboratórios e o trancamento das portas de 

laboratórios não utilizados e de saída. Entretanto, o último usuário 

de cada sala é responsável por verificá-la antes de sair, incluindo 

desativação de equipamentos e trancamento da porta. A última 

pessoa a sair do setor deve conferir o desligamento dos aparelhos 

da cozinha da tomada (cafeteira, aparelho de micro-ondas), o 

trancamento das duas portas de entrada e a ativação do alarme 

(qualquer problema, contatar os seguranças em 3345-7095 / 7087). 

 

4.8 O Laboratório de Zoologia deve permanecer trancado entre 11h e 

13h (horário de almoço), depois das 17h e aos fins de semana, 

mesmo com a presença de usuários no setor. Estes serão 

responsabilizados caso deixem as portas de entrada destrancadas 
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e, sendo os últimos a saírem, não ativem o alarme. Os técnicos não 

se encarregarão de abrir/trancar portas fora do horário de 

expediente. 

 

4.9 Nos períodos citados em 4.7, estudantes de graduação não devem 

permanecer nos laboratórios. Nesses horários, podem continuar 

nas salas de seus orientadores com a presença de algum 

responsável (o próprio professor ou estudante de pós-graduação 

que possua chaves e senha do alarme). Exceções: estudantes de 

graduação autorizados pelos professores a permanecerem em 

suas respectivas salas, mediante termo de responsabilidade 

assinado. 

 

4.10 Estudantes do PPGBA, inclusive os que não possuem orientadores 

lotados no Laboratório de Zoologia (então, sob responsabilidade do 

coordenador do curso), podem combinar previamente com os 

técnicos sobre utilização do Laboratório Multiuso de Biologia 

Animal ou do Laboratório de Pesquisa em Zoologia fora do horário 

de expediente (ver 5.4 e 5.7). 

 

4.11 Nos casos acima citados (4.7 – 4.9) sobre uso das dependências 

do Laboratório de Zoologia fora do horário de expediente (inclusive 

salas de professores), professores e seus orientados devem 

assinar previamente um termo de responsabilidade com 

conhecimento dos técnicos e do professor responsável pelo setor. 

 

4.12 O professor responsável pelo Laboratório de Zoologia e os técnicos 

não estão encarregados de estudantes presentes no setor fora do 

horário de atendimento, devendo cada professor se responsabilizar 

por seus orientados nesses horários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4.13 Perdas e danos de bens materiais fora do horário expediente são 

de incumbência dos usuários presentes no laboratório nesse 

período e seus responsáveis.  
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5. Da utilização específica dos setores do laboratório 

 

5.1 Laboratório de Aulas Práticas de Graduação 

 

5.1.1 Uso principal 

 Aulas teórico-práticas em zoologia para cursos de graduação 

oferecidos no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e do 

PPGBA. 

 

5.1.2 Outras atividades 

 Manutenção da Coleção Zoológica Didática;  

 Utilização de microscópios para pesquisa;  

 Grupos de estudo;  

 Seminários e/ou palestras; 

 Reuniões;  

 Visitas de escolas. 

 

5.1.3 Atividades não permitidas 

 Manipulação de alimentos;  

 Manipulação de produtos tóxicos (devido à ausência de 

exaustores). Em geral, produtos químicos além de álcool etílico; 

 Atividades envolvendo uso de fogo – lamparinas (devido ao 

armazenamento da coleção didática em álcool etílico).  

 

5.1.4 Regras gerais 

 Assinar controle de utilização; 

 Uso obrigatório de jaleco e luvas durante a manipulação de 

material zoológico e/ou produtos químicos;  

 Manter a organização. 

 

5.1.5 Antes de sair 

 Devolver equipamentos nos locais de onde foram retirados; 

 Anotar defeitos em equipamentos;  



7 
 

 Desligar o computador; 

 Desligar o aparelho de Datashow; 

 Desligar o aparelho de televisão e cobri-lo; 

 Desligar os microscópios e cobri-los;  

 Desligar as luminárias das tomadas; 

 Apagar o quadro;  

 Desligar os aparelhos de ar-condicionado; 

 Retornar as cadeiras para os lugares originais; 

 Fechar as janelas; 

 Apagar as luzes;  

 Trancar as portas;  

 Devolver a chave aos técnicos e assinar controle de saída. 

 

5.1.6 Observações 

 Evitar uso do laboratório para aulas exclusivamente teóricas, 

devendo essas ser agendadas preferencialmente na Unidade VI; 

 Apenas funcionários e orientados podem ter acesso à porta 

interna. O fluxo de alunos em aula deve ocorrer apenas pela 

saída de emergência; 

 As atividades descritas em 5.1.2 devem ser agendadas com 

antecedência junto aos técnicos para horários livres de aulas. 
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5.2 Laboratório de Taxidermia 

 

5.2.1 Uso principal 

 Taxidermização de material zoológico. 

 

5.2.2 Outras atividades 

 Retirada de tecidos para futuro tombamento na Coleção Zoológica 

ZUFMS; 

 Atividades com uso de lamparinas adicionalmente a produtos 

químicos (como retirada de tecidos envolvendo esterilização de 

instrumentos, clarificação de genitálias de insetos com KOH, entre 

outras); 

 Armazenamento de material destinado a atividades de 

taxidermização em freezeres (H1 e H2) ou refrigerador (R1); 

 Armazenamento temporário de tecidos em freezer (V1) para 

futuro tombamento; 

 Utilização de estufa para material em decomposição e/ou com 

mau odor; 

 Triagem de material em decomposição e/ou com mau odor.  

 

5.2.3 Atividades não permitidas 

 Manipulação de alimentos;  

 Grupos de estudo. 

 

5.2.4 Regras gerais 

 Assinar controle de utilização;  

 Uso obrigatório de jaleco, luvas, máscara com filtro e óculos de 

proteção durante a manipulação de produtos tóxicos;  

 Uso obrigatório de jaleco e luvas durante a manipulação de 

material zoológico e/ou produtos químicos; 

 Ligar exaustor durante a manipulação de produtos tóxicos e/ou 

com odor forte;  
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 Solicitar autorização aos técnicos antes de depositar qualquer 

material nos freezeres ou refrigerador, identificando com nome de 

responsável e data de permanência, conforme instruções; 

 Manter a organização. 

 

5.2.5 Antes de sair 

 Devolver equipamentos nos locais de onde foram retirados;  

 Anotar defeitos em equipamentos; 

 Desligar o aparelho de ar-condicionado;  

 Desligar o exaustor;  

 Fechar as janelas; 

 Apagar as luzes;  

 Trancar as portas;  

 Devolver chave aos técnicos e assinar controle de saída. 

 

5.2.6 Observações 

 A entrada com materiais em decomposição deve ser feita pela 

saída de emergência e não pelo interior do laboratório. A porta 

interna deve ser mantida fechada durante o manuseio desses 

organismos; 

 Os procedimentos de retirada de tecidos para futura extração de 

DNA devem ser realizados exclusivamente na bancada de 

concreto próximo à saída de emergência. Esta bancada deve ser 

higienizada após o uso com água sanitária. Os tecidos devem ser 

armazenados no freezer vertical (V1) – atividade exclusiva -, com 

identificação de responsável e data de permanência; 

 Os freezeres horizontais (H1 e H2) e o refrigerador (R1) são 

destinados exclusivamente ao armazenamento de material para 

atividades de taxidermia; 

 Materiais nos freezeres ou refrigerador sem identificação de 

responsável ou com data de permanência expirada podem ser 

doados ou descartados. 
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5.3 Laboratório de Microscopia 

 

5.3.1 Uso principal 

 Utilização de microscópios para pesquisa (análise de material 

zoológico, preparação de lâminas, etc.). 

 

5.3.2 Outras atividades 

 Triagem de material zoológico, desde que não contenha produtos 

químicos tóxicos (como formaldeído);  

 Utilização de estufa; 

 Atividades envolvendo uso de lamparinas sem reações químicas 

(como esterilização de instrumentos). 

 

5.3.3 Atividades não permitidas 

 Manipulação de alimentos;  

 Manipulação de produtos tóxicos (devido à ausência de 

exaustores e ao pequeno tamanho do laboratório);  

 Grupos de estudo. 

 

5.3.4 Regras gerais 

 Assinar controle de utilização; 

 Uso obrigatório de jaleco e luvas durante a manipulação de 

material zoológico e/ou produtos químicos;  

 Manter a organização;  

 Identificar materiais de estudo nas prateleiras com nome de 

responsável e data de permanência. 

 

5.3.5 Antes de sair 

 Devolver equipamentos nos locais de onde foram retirados; 

 Anotar defeitos em equipamentos;  

 Desligar o aparelho de ar-condicionado;  

 Fechar as janelas; 

 Apagar as luzes;  
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 Trancar a porta;  

 Devolver chave aos técnicos e assinar controle de saída. 

 

5.3.6 Observações 

 Materiais sem identificação de responsável ou com data de 

permanência expirada nas estantes podem ser doados ou 

descartados. 
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5.4 Laboratório Multiuso de Biologia Animal 

 

5.4.1 Uso principal 

 Desenvolvimento de pesquisas em zoologia por estudantes do 

PPGBA e funcionários lotados no Laboratório de Zoologia e seus 

orientados (iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, 

dissertações, teses); 

  Grupos de estudo. 

 

5.4.2 Outras atividades 

 Armazenamento de material zoológico em estudo por 

professores e técnicos do laboratório, orientados e estudantes do 

PPG em Biologia Animal; 

 Armazenamento de material zoológico no freezer (H3) para 

processamento futuro; 

 Aulas; 

 Palestras e seminários; 

 Reuniões. 

 

5.4.3 Atividades não permitidas 

 Manipulação de alimentos; 

 Manipulação de produtos tóxicos na presença de pessoas 

realizando outras atividades; 

 Atividades envolvendo uso de fogo – lamparinas (devido ao 

armazenamento de material em álcool etílico). 

 

5.4.4 Regras gerais 

 Assinar controle de utilização; 

 Uso obrigatório de jaleco, luvas, máscara com filtro e óculos de 

proteção durante a manipulação de produtos tóxicos;  

 Uso obrigatório de jaleco e luvas durante a manipulação de 

material zoológico e/ou produtos químicos; 
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 Ligar exaustores durante a manipulação de produtos tóxicos e/ou 

com odor forte; 

 Solicitar autorização aos técnicos antes de depositar qualquer 

material nos armários ou no freezer (H3), identificando com nome 

de responsável e data de permanência, conforme instruções. 

 Manter a organização. 

 

5.4.5 Antes de sair 

 

 Guardar os materiais de pesquisa utilizados nos armários; 

 Devolver equipamentos nos locais de onde foram retirados; 

 Anotar defeitos em equipamentos;  

 Apagar o quadro; 

 Desligar os computadores; 

 Desligar o aparelho de Datashow; 

 Desligar os exaustores;  

 Desligar o aparelho de ar-condicionado;  

 Retornar as cadeiras para os lugares originais;  

 Fechar as janelas; 

 Apagar as luzes;  

 Trancar a porta;  

 Devolver chave aos técnicos e assinar controle de saída. 

 

5.4.6 Observações 

 

 Produtos tóxicos devem ser manipulados apenas após 

autorização dos técnicos, mediante verificação das atividades 

realizadas pelas outras pessoas presentes neste laboratório; 

 Materiais de pesquisa não poderão ser deixados nas bancadas, 

devendo ser guardados nos armários após o uso. Isso para que 

a organização seja mantida caso haja necessidade de utilização 

do laboratório para alguma reunião; 
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 Materiais sem identificação de responsável ou com data de 

permanência expirada nos armários e no freezer poderão ser 

doados ou descartados; 

 Solicitar agendamento aos técnicos e avisar aos usuários sobre 

aulas e reuniões com antecedência para que possam retirar seu 

material de estudo; 

 Estudantes do PPGBA que possuam orientadores lotados no 

laboratório de Zoologia e senha do alarme podem permanecer 

neste laboratório fora do horário do expediente desde que 

assinado termo de responsabilidade; 

 Estudantes do PPGBA que precisem permanecer após o horário 

do expediente e que não possuam orientadores lotados no 

Laboratório de Zoologia e/ou senha do alarme devem solicitar 

aos técnicos a chave do Laboratório de Pesquisa em Zoologia 

mediante assinatura de termo de responsabilidade pelo 

estudante e pelo coordenador do curso;  

 Este laboratório servirá de apoio, em emergências, a 

funcionários e estudantes autorizados que necessitem utilizar 

pias e/ou exaustores fora do horário de expediente (apenas 

estudantes de pós-graduação que possuam chaves e senha do 

alarme, e mediante assinatura de termo de responsabilidade). O 

caderno de controle deve ser assinado também nesses casos, 

indicando a chave de qual professor foi utilizada. 
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5.5 Laboratório de Preparação e Fixação de Material Zoológico 

 

5.5.1 Uso principal 

 Procedimentos de fixação de material zoológico utilizando álcool 

etílico e formaldeído, entre outros produtos químicos. 

5.5.2 Outras atividades 

 Armazenamento de material zoológico em preparação para 

tombamento na Coleção Zoológica ZUFMS ou na coleção 

didática;  

 Preparo de soluções. 

5.5.3 Atividades não permitidas 

 Manipulação de alimentos; 

 Grupos de estudo; 

 Atividades envolvendo uso de fogo – lamparinas (devido ao 

armazenamento de material em álcool etílico). 

 

5.5.4 Regras gerais 

 Assinar controle de utilização;  

 Uso obrigatório de jaleco, luvas, máscara com filtro e óculos de 

proteção durante a manipulação de produtos tóxicos;  

 Uso obrigatório de jaleco e luvas durante a manipulação de 

produtos químicos e/ou material zoológico com vestígios de 

desses produtos; 

 Ligar exaustor durante a manipulação de produtos tóxicos e/ou 

com odor forte; 

 Manter a organização. 

 

5.5.5 Antes de sair 

 Devolver equipamentos nos locais de onde foram retirados; 

 Anotar defeitos em equipamentos;  
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 Desligar o computador; 

 Desligar o exaustor;  

 Desligar o aparelho de ar-condicionado;  

 Fechar as janelas; 

 Apagar as luzes;  

 Trancar a porta; 

 Devolver chave aos técnicos e assinar controle de saída. 

 

5.5.6 Observações 

 Estudantes não devem utilizar este laboratório sem 

acompanhamento ou instrução dos técnicos e/ou professores, 

seja para procedimentos de fixação ou de preparo de soluções. 
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5.6 Laboratório de Manutenção de Organismos Vivos 

 

5.6.1 Uso principal 

 Manutenção de organismos vivos para desenvolvimento 

pesquisas científicas. 

 

5.6.2 Atividades não permitidas  

 Manipulação de alimentos;  

 Manipulação de produtos tóxicos e/ou com odor forte (devido à 

ausência de exaustores); 

 Grupos de estudo; 

 No momento, é proibida a entrada de pessoas que não tenham 

autorização de Lívia Medeiros Cordeiro e/ou técnicos, para evitar 

contaminação dos organismos cavernícolas. 

 

5.6.3 Regras gerais 

 Assinar controle de utilização; 

 Uso obrigatório de jaleco e luvas durante a manipulação de 

material zoológico e/ou produtos químicos; 

 Manter a organização; 

 No momento, as demais regras são as definidas por Lívia 

Medeiros Cordeiro. 

 

5.6.4 Antes de sair 

 Devolver equipamentos nos locais de onde foram retirados;  

 Anotar defeitos em equipamentos;  

 Verificar atividade do aparelho de ar-condicionado conforme 

instruções de Lívia Medeiros Cordeiro;  

 Apagar as luzes;  

 Trancar a porta;  

 Devolver chave aos técnicos e assinar controle de saída. 

5.6.5 Observações 



18 
 

 O desenvolvimento de novos experimentos neste laboratório deve 

ser realizado apenas após a autorização de Lívia Medeiros 

Cordeiro.  
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5.7 Laboratório de Pesquisa em Zoologia 

 

5.7.1 Uso principal 

 Desenvolvimento de pesquisas científicas em zoologia por pós- 

doutorandos, pesquisadores em DCR e pesquisadores visitantes. 

 

5.7.2 Outras atividades 

 Grupos limitados de estudo por estudantes do PPGBA. 

 

5.7.3 Atividades não permitidas 

 Manipulação de produtos tóxicos (devido à ausência de 

exaustores). 

5.7.4 Regras gerais 

 Identificar o responsável por materiais depositados nos armários; 

 Para os alunos do PPGBA que utilizem esta sala após o horário 

de expediente, assinar termo de responsabilidade e devolver a 

chave aos técnicos no dia seguinte ao uso;  

 Manter a organização. 

 

5.7.5 Antes de sair 

 Apagar as luzes;  

 Desligar os computadores; 

 Desligar o aparelho de ar condicionado; 

 Trancar a porta. 

 

5.7.6 Observações 

 Apenas funcionários, pós-doutorandos e pesquisadores DCR 

podem ter cópias da chave desse laboratório. 
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5.8 Almoxarifado 

 

5.8.1 Uso principal 

 Armazenamento de material de coleta e material de consumo do 

Laboratório de Zoologia. 

5.8.2 Atividades não permitidas 

 Armazenamento de material biológico; 

 Armazenamento de materiais de outros Laboratórios. 

 

5.8.2 Regras gerais 

 Manter a organização; 

 Identificar o responsável pelo material que não couber nas 

estantes; 

 Solicitar aos técnicos para retirada de material de consumo dos 

armários (incluindo produtos químicos); 

  Alunos devem solicitar a chave do almoxarifado aos técnicos ou 

professores para retirada de material. 

5.8.2 Antes de sair  

 Devolver material utilizado nos locais de onde foram retirados (os 

de coleta devem ser limpos antes de devolvidos); 

 Apagar as luzes; 

 Trancar a porta;  

 Devolver a chave ao professor ou técnicos. 

 

5.8.3 Observações 

 Apenas funcionários vinculados devem ter cópia da chave do 

almoxarifado; 

 Cada professor é responsável pela organização de seus próprios 

materiais nas estantes nomeadas; 

 Materiais fora das estantes sem identificação de responsável 

poderão ser doados ou descartados. 
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5.9 Áreas de convivência 

 

5.9.1 Cozinha 

 

5.9.1.1 Atividades não permitidas 

 Manipulação de material zoológico de pesquisa e/ou produtos 

químicos; 

 Utilização de equipamentos e materiais para fins científicos (ex: 

depósito de material de pesquisa no refrigerador; aquecimento de 

produtos químicos no fogão e/ou micro-ondas). 

 

5.9.1.2 Regras gerais 

 Lavar a louça utilizada; 

 Não deixar alimentos estragados no refrigerador; 

 Manter a porta fechada ao esquentar alimentos; 

 Manter a organização. 

 

5.9.1.3 Antes de sair 

 Desligar cafeteira e aparelho de micro-ondas. 

 

5.10 Área externa 

 

5.10.1 Uso principal 

 Utilização do tanque para lavagem de materiais de limpeza e de 

coleta. 

5.10.2 Atividades não permitidas 

 Utilização da mesa para manipulação de material de pesquisa. 

5.10.3 Regras gerais 

 Jogar materiais descartáveis no lixo; 
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 Manter a organização. 

 

6. Da utilização de material de consumo 

 

Os materiais de consumo do Laboratório de Zoologia (como álcool 

e luvas) são de uso exclusivo para atividades didáticas, devendo ser 

solicitados aos técnicos antes de utilizados. Apenas material excedente 

pode ser destinado a outras funções. Professores e pós-graduandos 

devem se responsabilizar por materiais destinados a suas pesquisas 

científicas via projetos de pesquisa. Visando evitar problemas de 

gerenciamento, os técnicos somente disponibilizarão materiais aos 

alunos após comunicação de seus professores responsáveis.  

 

7. Do descarte de resíduos 

 

Os resíduos devem ser descartados de acordo com sua natureza 

nas lixeiras identificadas: 

 

  Lixo comum: lixo não reciclável e material não contaminado com 

produtos químicos ou infectantes (ex: toalha de papel utilizada 

para secar as mãos, etc.). Cada setor conta com pelo menos uma 

lixeira desta natureza. Empresa responsável pela coleta: 

Douraser; 

 Lixo reciclável: lixeiras disponíveis no corredor interno e na área 

lateral externa do Laboratório de Zoologia. Por favor, lavar 

embalagens antes de descartá-las. Empresa responsável pela 

coleta: Douraser;  

 Lixo infectante: materiais biológicos (ex: resíduos de taxidermia, 

sangue, fezes, etc.) e produtos utilizados na manipulação 

desses, como luvas, papel toalha e seringas sem agulha. Cada 

laboratório contará com uma lixeira com saco plástico branco 

leitoso. O destino final são as bombonas depositadas na área de 
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expurgo externa ao Laboratório de Preparação e Fixação de 

Material Zoológico. Empresa responsável pela coleta: Oxinal; 

 Lixo químico: produtos tóxicos que não possam ser 

neutralizados. Devem ser armazenados em recipientes de vidro 

ou plástico (de preferência, na embalagem original) e, então, 

depositados na estante identificada no Almoxarifado. O destino 

final é a bombona depositada na área de expurgo externa ao 

Laboratório de Preparação e Fixação de Material Zoológico. 

Empresa responsável pela coleta: Ambserv; 

 Perfurocortantes: resíduos potencialmente perfurocortantes (ex: 

vidros, lâminas, agulhas, entre outros) devem ser descartados 

em safepacks ou caixas de papelão identificadas. Empresa 

responsável pela coleta: Oxinal; 

 Pilhas e baterias: lixeira disponível no corredor interno do 

Laboratório de Zoologia. Empresa responsável pela coleta: 

Ambserv. 

 

Solicite instrução aos técnicos sempre que houver dúvidas no momento 

de descarte.  

 

8. Considerações finais 

Todos os usuários do laboratório de Zoologia, inclusive visitantes, devem 

ler este regulamento. Danos a bens materiais (permanentes, de consumo e/ou 

material zoológico) deverão ser ressarcidos. O descumprimento das regras 

pelo usuário acarretará em restrição da permanência deste no Laboratório de 

Zoologia.  


