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• Não será permitida a entrada nos laboratórios com vestimenta inadequada, tal 

como bermuda, chinelo ou camiseta regata. Caso isso ocorra, o professor poderá 

solicitar que o mesmo deixe o recinto; 

 

• O uso do jaleco é obrigatório nas aulas práticas/laboratoriais e em qualquer 

visita aos laboratórios. O jaleco deve ser comprido o suficiente até atingir os joelhos, 

deve ter mangas longas até os punhos e deve permanecer abotoado; 

 

• O aluno não deve permanecer de jaleco fora do laboratório ou ambulatório, 

inclusive nos corredores, salas de aulas, e, principalmente, em locais de refeição; 

 

• O aluno deve manter sobre a bancada de aulas práticas, somente o material 

necessário para a atividade a ser desenvolvida. É de responsabilidade do aluno a 

guarda de seus materiais no laboratório. A instituição e o curso não se 

responsabilizam pelos objetos esquecidos, desaparecidos ou danificados; 

 

• O aluno deve ter o máximo de cuidado para evitar acidentes. Caso ocorra, o 

professor deve ser imediatamente avisado; 

 

• Será observada a manutenção da ordem, limpeza e higiene dos laboratórios, 

além do manuseio equipamentos e instrumentos com atenção, cuidado e zelo. 

Quando necessário, será solicitada a assinatura de um “Termo de Compromisso e 

Responsabilidade” pelo uso de equipamentos e/ou materiais da instituição; 

 

• É proibido fumar ou ingerir alimentos e/ou bebidas nos Laboratórios de 

Odontologia. Antes e depois das atividades laboratoriais, os alunos devem verificar se 

os equipamentos estão em perfeitas condições de uso. Em caso de mau 

funcionamento, relatar o defeito no livro de ocorrências dos laboratórios, que estão 
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disponíveis na recepção da clínica de Odontologia. Em caso de dúvidas, entre em 

contato com o funcionário ou professor responsável; 

 

• Nos Laboratórios Odontológicos, o aluno deve se apresentar com calça 

comprida, sapato fechado (protegendo totalmente os pés) e jaleco. O aluno não deve 

sair paramentado dos laboratórios; 

 

• Nos procedimentos laboratoriais de simulação de atendimento clínico é 

obrigatória a utilização de EPI’s (equipamento de proteção individual, como luvas, 

máscara, gorro e óculos de proteção); 

 

• É obrigatória a utilização de um protetor para bancada em todas e quaisquer 

atividades laboratoriais. 

 

• Não é permitida a presença dos alunos dentro dos laboratórios sem a presença 

ou autorização de um funcionário e/ou professor; 

 

• Um ambiente tranquilo e agradável é fundamental para o bom andamento das 

atividades laboratoriais. Evite conversas em voz alta com os colegas. Organização e 

a limpeza serão sempre exigidas; 

 

• Será exigido todo o instrumental solicitado por cada disciplina em todas as 

aulas práticas, independente do procedimento que será executado. 

 

• Os alunos serão responsáveis pelos materiais e equipamentos fornecidos pela 

instituição. Em caso de perda ou danos consequentes de mau uso ou falta de zelo, o 

aluno será responsabilizado. Não desperdice material; 
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