GUIA DE USO DO LABORATÓRIO
AGENDAMENTO DE HORÁRIOS
➔ PROFESSORES:
• Com 24 horas de antecedência;
• Acesse o site http://w3.ufsm.br/cachoeira/index.php/coordenadoria-academica/reserva-salas, para verificar
se não existem outras atividades agendadas;
• Contate via e-mail o técnico do laboratório;

Envie e-mail ao técnico
24 horas

Acesse o site

➔ ALUNOS:
• Com antecedência;
• Acesse o site http://w3.ufsm.br/cachoeira/index.php/coordenadoria-academica/reserva-salas, para verificar
se não existem outras atividades agendadas;
• Procure o técnico do laboratório (Lucas Righi) para saber sobre a disponibilidade de horários;
• Preencha a Planilha de Uso do Laboratório.

Antecedência
Acesse o site
Converse com técnico
Obs.: Converse com o técnico no local ou envie e-mail (lucasdrighi@gmail.com)

Preencha a planilha

ENTRADA NO LABORATÓRIO
➔
•
•
•

ALUNOS:
Antes de adentrar ao laboratório, verifique se não está ocorrendo aula no mesmo;
Após isto, se dirija até o técnico responsável para solicitar o material que necessita;
As chaves dos armários onde se encontram os equipamentos são de posse do técnico, portanto, devem
ser solicitadas ao mesmo;
• Não é permitido o consumo de alimentos, com exceção de água no interior do laboratório.
Obs.: A entrada ou ingestão de alimentos no laboratório é expressamente proibida;

⊘
Está ocorrendo aula? NÃO

Solicite ao técnico os equipamentos que
serão utilizados durante a aula

Alimentos são proibidos

VESTIMENTAS ADEQUADAS
PROFESSORES E ALUNOS:
• Não é permitido o uso de bermudas, vestidos, saias, mini saias, jaquetas e casacos abertos, cachecóis,
mantas ou semelhantes e luvas de lã durante AULAS PRÁTICAS;
• Não é permitido adentrar no laboratório descalço ou usando calçado aberto (chinelo, sandália,
tamanco, salto alto, etc.), durante AULAS PRÁTICAS;
• Não é permitida a entrada de pessoas com cabelo longo solto. O mesmo deve ser prendido para
circulação no laboratório para evitar acidentes, durante AULAS PRÁTICAS.

⊘
Tipos de vestuários não permitidos

Atenciosamente.
Equipe do Laboratório de Mecânica

