
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 05/2019, DE 20 DE 
MARÇO DE 2019

A  Secretária  de  Apoio  Científico  e  Tecnológico  da 
Universidade Federal  da Integração Latino-Americana, 
no uso de suas atribuições legais, delegadas por meio 
da Portaria  UNILA nº 334/2016,  publicada no Boletim 
Interno nº 196 de 11/03/2016,
RESOLVE:
Art.  1º  Estabelecer  normas  e  procedimentos  para  a 
adequada  utilização  do  Laboratório  Interdisciplinar  de 
Ciências Físicas - LICF (Laboratório de Pesquisa).
Art. 2º Além das normas descritas a seguir, a utilização 
do  laboratório  deve  ser  condizente  com  as  normas 
estabelecidas pela UNILA, respeitando-se os interesses 
da coletividade e os padrões de biossegurança e outras 
legislações pertinentes. 

TÍTULO I
DO ACESSO AOS USUÁRIOS

Art. 3º A filosofia de trabalho do LICF é de pesquisa, 
desenvolvimento e  inovação com uso democrático  de 
espaços.  Assim,  para  qualquer  usuário  interno  ou 
externo desde que pertencente a instituições públicas e 
sem  fins  lucrativos,  os  equipamentos  do  LICF  estão 
disponíveis para uso.

TÍTULO II
DAS REGRAS DE USO

Art.  4º  As   regras   e   conselhos   gerais   para   o 
desenvolvimento  de  um trabalho  experimental  seguro 
estão  principalmente relacionadas à organização. Isso 
significa que o tempo dedicado à organização racional 
das  atividades  desenvolvidas  no  laboratório  irá 
contribuir na prevenção de riscos químicos, biológicos e 
de acidentes com a manipulação de aparelhos.
§ 1º Qualquer  material  (químico  ou  não,  líquido  ou 
sólido  ou  gasoso)  em  uso  dentro  do  laboratório 
deverá vir    acompanhado    de    sua    ficha    de  
segurança     MSDS,     disponível     no     site: 
http://www.msds.com/.  A  ficha  deve  estar  com  o  de 
acordo,  assinado  pelo  usuário  bem  como  pelo seu 
responsável.
§  2º  Os   responsáveis   são   todos   àqueles   que 
possuem  chave  do  LICF  (técnicos  e  professores). A 
lista  atualizada  encontra-se  no  Anexo  I.  Qualquer 
usuário deve estar sobre responsabilidade de qualquer 
uma das pessoas da lista em anexo.
§  3º  Os   equipamentos   somente   podem   estar 
funcionando   com   autorização   expressa   dos 
responsáveis pelo mesmo.
§ 4º A política de uso de cada equipamento fica à cargo 
de cada responsável.  A lista de equipamentos e seus 
respectivos responsáveis encontra-se no Anexo II.
§ 5º Não toque em nada, a menos que seja solicitado 
pelo seu responsável.
§ 6º As  cadeiras  e  mesas  disponíveis  nas  estações 
de trabalho  são  específicas  de  cada  equipamento  e 
não devem ser utilizadas ou removidas para outro fim, a 
menos  que  autorizado  pelo  responsável  pelo 
equipamento.
§ 7º Alunos  de  nível  de  graduação  não  poderão 
permanecer  sozinhos  no  laboratório, a  menos  que 
explicitamente autorizado pelo seu responsável.

§ 8º Evite executar um experimento sozinho, pois em 
caso de acidente,  pode haver dificuldade em obter 
ajuda.
§  9º  Os  experimentos  perigosos  não  devem  ser 
executados fora do horário de trabalho, pelo mesmo
motivo exposto no item acima.
§  10  Informe  os  colegas  quando  der  início  a  um 
experimento de risco.
§ 11 Organize seu local de trabalho previamente, isto 
é,  antes  de  iniciar  um  experimento,  separe  os 
reagentes  e  todo  o  material  necessário  para  o 
desenvolvimento  de  um  determinado  protocolo, 
inclusive prevendo o espaço físico e a utilização de 
aparelhos como centrífugas, estufas e outros.
§  12  Sempre  usar  dentro  do  laboratório  sapatos 
fechados e calça comprida. Quando for necessário, 
usar luvas, óculos de segurança, protetor auricular, 
etc. No caso do não cumprimento do uso dos itens 
de segurança,  o  usuário  deve estar  explicitamente 
autorizado por seu responsável.
§ 13 Jamais pipete com a boca.
§ 14 Não é permitido fumar, se alimentar ou beber 
no laboratório.
§ 14 Luvas devem ser utilizadas para  proteger  as 
mãos  e/ou  o  experimento.  Portanto,  remova-as 
para tocar em portas, maçanetas, livros e cadernos, 
telefone, etc.
§ 15 Nunca jogue na pia ou no lixo comum:
I. produtos que reagem fortemente com a água (por 
exemplo, metais alcalinos);
II. produtos tóxicos (ex.: fenol, solventes clorados);
III. produtos inflamáveis;
IV.  produtos  pouco  biodegradáveis  (ex.  óleo 
mineral);
V. produtos biológicos (potencialmente patogênicos) 
que  não  tenham  sofrido  o  processamento  devido 
(autoclavagem, desinfecção, inativação); e,
VI.  produtos  radioativos  que  não  tenham  sido 
armazenados o tempo devido para sua inativação.
Art. 5º Os equipamentos que fazem uso de radiação 
ionizante (difratômetro e fonte de raios-X microfoco) 
só  poderão  ser  operados  mediante  presença  ou 
autorização  explícita  dos  responsáveis. O  uso  de 
qualquer  um  dos  equipamentos  de  radiação 
ionizante  requer   aprovação   em  um  exame.  As 
políticas  de  uso  de  cada  equipamento  serão 
disponibilizadas por seus responsáveis.
Art.  6º  Todo   material   contaminado   por   vírus, 
microrganismos,   qualquer   organismo 
geneticamente modificado  ou  derivado  biológico 
que   ofereça   risco   à   saúde   deverá   ser 
autoclavado  (pelo  tempo adequado) ou tratado com 
solução  de  hipoclorito  ou  lisofórmio  antes  do 
descarte.
Art. 7º Para  o  trabalho  envolvendo  sangue  ou 
tecido   de   animal   ou   cobaia  ou   humanos, 
somente  será permitido mediante  a  apresentação 
do  relatório   de   aprovação  pelos   comitês   de 
ética,  emitido  pela Plataforma Brasil.
Art. 8º Assim como para uso de amostras, solventes 
e  reagentes  deverão  vir  acompanhados  de  suas 
fichas de  segurança  MSDS,  disponível  no  site: 
http://www.msds.com/.  A  ficha  deve  estar  com  o 
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de acordo, assinado pelo usuário bem como pelo seu 
responsável.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  9º  A  utilização  do  Laboratório  Interdisciplinar  de 
Ciências Físicas implica na aceitação das regras deste 
regulamento. 
Art.  10  Os  casos  não  previstos  nesta  Instrução 
Normativa  deverão  ser  submetidos  à  apreciação  do 
setor  responsável  pelo  laboratório  que se posicionará 
consoante  à  escuta  dos  interessados  e  em  conjunto 
com a direção superior da UNILA. 
Art.  11 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

ANEXO I
LISTAGEM DOS RESPONSÁVEIS PELO 

MANTENIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS 
USUÁRIOS DO LICF*

PROFESSORES 

P001 KELLY DAIANE SOSSMEIER

P002 GUSTAVO DE JESUS LOPEZ NUÑEZ

P003 MARCELO GONÇALVES HONNICKE

P004 MÁRCIO DE SOUSA GOÉS

P005 YUNIER GARCIA BASABE

P006 RAFAEL OTONIEL RIBEIRO RODRIGUES DA CUNHA

P007 RODRIGO LEONARDO DE OLIVEIRA BASSO

P008 ANA CAROLINA PARAPINSKI DOS SANTOS

P009 JOSÉ RICARDO SALGADO

TÉCNICOS

T001 GILSEMAR SEFSTROEM

T003 JULIANA MANICA HONNICKE

T004 DIEGO GALEANO

ESTUDANTES DE MESTRADO

IVAN NIZER GONSALVES

LARA MARQUES DAMINELLI

MATHEUS SANTOS DA SILVA

SERGIO ARGUELLO

CRISTHIAN STANHAUS

RUDNEY BOSTEL

ANEXO II
LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS E RESPONSÁVEIS
EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL

Difratômetro multiusuário
Prof. Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso 
e Prof. Marcelo G. Hönnicke

Forno Mufla
Prof.  Kelly  Daiane  Sossmeier,  Prof. 
Rafael  Otoniel  e Prof.  Márcio de Souza 
Góes

Forno  Tubular  com 
atmosfera Controlada

Prof. Yunier Garcia Basabe

Forno à Arco Voltaico Prof. Gustavo de Jesus Lopez Nunez

Estação  de  tomografia 
com  fonte  de  raios-X 
microfoco  (Projeto  Fluxo 
Contínuo FA 302/2013)

Prof. Marcelo G. Hönnicke

Amplificador Lock-in
Profa.  Kelly  Daiane  Sossmeier,  Prof. 
Rafael  Otoniel  e  Prof.  Gustavo  de 
Jesus Lopez Nunez

Amplificador Lock-in
Profa.  Kelly  Daiane  Sossmeier,  Prof. 
Rafael  Otoniel  e  Prof.  Gustavo  de 
Jesus Lopez Nunez

Fonte Bipolar
Profa.  Kelly  Daiane  Sossmeier,  Prof. 
Rafael  Otoniel  e  Prof.  Gustavo  de 
Jesus Lopez Nunez

Nitretadora
Prof.  Rodrigo  Leonardo  de  Oliveira 
Basso

Equipamentos  de 
bancada  de  pequeno 
porte:  Osciloscópio 
Agillent  200  MHz, 
Gerador  de sinais (2)  e 
Multímetro

Prof.  Marcelo  Gonçalves  Hönnicke, 
Prof.  Rodrigo  Leonardo  de  Oliveira 
Basso e Prof. Gustavo de Jesus Lopez 
Nunez

SOLANGE AIKES

Publicada no Boletim de Serviços nº 431, de 20 de 
março de 2019, disponível  no endereço eletrônico: 
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arq
uivos/boletins/431.pdf.
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