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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE 
ELETRÔNICA E ELETROTÉCNICA

Os laboratórios denominados como Laboratório de Eletrônica e Eletrotécnica da Universidade
Federal de Viçosa – Campus Florestal possuem infraestrutura e equipamentos para:

1. Fornecer apoio à realização de atividades das disciplinas dos cursos técnicos em Eletrônica e
Eletrotécnica da Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal;

2. Estimular e promover o conhecimento das tecnologias de engenharia aplicadas ao aprendizado
em geral aos alunos dos cursos; 

3. Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão;
4. Promover a interação e integração das atividades desenvolvidas na Universidade Federal de

Viçosa – Campus Florestal.

A política de uso tem por objetivo básico manter os equipamentos e serviços dos laboratório,
impedindo o mau uso destes recursos. 

(1) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Durante  as  aulas  programadas  no  semestre  ou  em  períodos  autorizados  por
professor/profissional responsável. 

(2) REGRAS DE USO

1. O laboratório está organizado de forma a otimizar as aulas, por isso é expressamente proibido
a desorganização e alteração do layout.

2. Não é permitido aos usuários modificar as instalações físicas do laboratório, como a retirada
de qualquer equipamento ou item sem autorização do professor/profissional responsável. Caso
seja necessário mudar os equipamentos de lugar durante a prática, por algum motivo, estes
devem ser reorganizados da mesma forma como encontrado.

3. Todos devem zelar pelo laboratório, não sendo permitido rabiscar bancadas, ou degradar, de
qualquer forma, o patrimônio público.

4. Não é permitido alimentar-se no laboratório ou portar alimentos e/ou bebidas;
5. É proibida a entrada de alunos no laboratório com calçados abertos e roupas curtas.
6. Nos laboratórios onde forem realizadas atividades com máquina motrizes é proibido o uso de

objetos de adorno e cabelos longos soltos.
7. A tolerância permitida aos alunos é de 15 minutos em relação ao início da aula.
8. Não é permitida a utilização de computadores, celulares ou demais equipamentos eletrônicos

para acesso a conteúdos não relacionados às atividades da disciplina.
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9. Não  é  permitida  a  presença  de  alunos  não  matriculados  na  disciplina  ministrada  nos
laboratórios.

10. É importante a manutenção do ambiente de silêncio e concentração durante o período de uso
dos laboratórios, salvo em atividades que se façam necessárias à interação entre alunos.

11. Os  componentes  para  realização  das  práticas  serão  disponibilizados  pelo
professor/profissional  responsável,  não  devendo  ser  retirados  pelos  alunos.  Caso  o
componente não esteja na bancada deve ser solicitado.

12. Durante a realização das práticas, os alunos devem permanecer em sua bancada e não poderão
frequentar outras bancadas, sem autorização do professor/profissional responsável.

13. É proibida a aquisição de dados via porta USB dos osciloscópios.
14. Após uso dos equipamentos, os mesmos devem ser desligados.
15. Os alunos envolvidos em projetos de pesquisa e ensino da UFV podem utilizar o laboratório

desde que haja autorização e acompanhamento do professor/profissional responsável. 
16. O docente de outros cursos pode utilizar o laboratório, desde que o agendamento seja feito

com antecedência.

(3) MAU USO E MAU FUNCIONAMENTO

Todo e qualquer problema ou anormalidade relacionados aos equipamentos e componentes do
laboratório deve ser comunicado imediatamente ao professor/profissional responsável.

O não cumprimento destas normas pode levar à suspensão do direito de
utilização do laboratório, além de outras medidas legais cabíveis.

(4) REGRAS DAS AULAS PRÁTICAS

1. A montagem dos circuitos só deve ser iniciada com a autorização do professor.
2. A energização dos circuitos só poderá ser feita após a autorização do professor. 
3. A presença do aluno é muito importante em todas as aulas práticas, por isso, evite faltar. A

presença e participação são utilizadas como critérios de avaliação.


