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PROJETO DO CURSO DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIOS 
Prof. Maurício Façanha 

 
1. Introdução 
 
O ensino das denominadas ciências naturais tem enfatizado a importância de 
atividades experimentais para a aprendizagem dos conhecimentos científicos, ainda 
que algumas propostas, como a do ensino por descoberta, tenham se revelado 
inadequadas. Apesar das diversas abordagens na área de didática das ciências 
reconhecerem a importância da experimentação, ainda há graves lacunas na 
formação de professores e demais profissionais, para lidar com experimentos em 
sala de aula e em laboratórios, sejam didáticos, de pesquisa ou industriais. Regras e 
normas básicas de segurança são omitidas em muitos cursos de licenciatura, 
bacharelado e tecnologia, assim como em cursos de pós-graduação, em que as 
pesquisas são essencialmente empíricas, como Química, Biologia ou Física. Com o 
intuito de sensibilizar estudantes e profissionais da área, mediante uma abordagem 
educativa e não apenas instrutiva, são apresentadas regras básicas de segurança 
em laboratórios, algumas normas nacionais e internacionais e noções de Boas 
Práticas de Laboratório (BPL), assim como possíveis medidas emergenciais em 
caso de ocorrência de acidentes. Através da exposição de vídeos sobre situações 
reais, são apresentados os conhecimentos básicos necessários para a condução 
segura de experimentos didáticos em laboratórios e em sala de aula. Comentários 
de recentes episódios nacionais e internacionais envolvendo questões polêmicas 
são apresentados para problematizar os assuntos e exemplificar acidentes reais, 
com imagens e reportagens de noticiários. Demonstrações experimentais de 
possíveis riscos relacionados a substâncias, vidrarias e sua manipulação são 
expostas ao longo das explicações, com o intuito de capacitar as pessoas a 
realizarem procedimentos experimentais com segurança, para garantir a necessária 
prevenção de acidentes e evitar desperdícios de materiais, o que acarreta mais 
qualidade nos experimentos realizados. Tendo como objetivo principal minimizar os 
riscos inerentes às atividades laboratoriais e salvaguardar as pessoas de prejuízos 
decorrentes das atividades experimentais, os assuntos são abordados mediante 
exposições dialógicas, configurando-se em uma importante contribuição para a 
educação científica.  
 
 
2. Objetivos: 
 
Capacitar pessoas de vários níveis para trabalhar com segurança em laboratórios e 
diversas atividades experimentais, nos vários contextos de Ensino e Pesquisa, 
conhecendo procedimentos e padrões de comportamento adequados ao trabalho 
experimental, com princípios científicos como fundamentos explicativos das normas. 
Explicar operações rotineiras de manipulação de substâncias e equipamentos em 
laboratórios, bem como armazenamento e descarte de produtos perigosos, mediante 
treinamento com situações reais e operação de equipamentos como extintores de 
incêndio e uso correto de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) e Coletivos 
(EPC), assim como algumas medidas corretivas em caso de acidentes. 
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3. Materiais Necessários: 
 
Extintores de incêndio, tipos A e B, Vidrarias de Laboratórios, Produtos de limpeza: 
ácido muriático e soda cáustica. 
 
4. Público alvo: 
 
Estudantes de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação em áreas ligadas a 
atividades experimentais, professores de ciências naturais e demais profissionais 
interessados. 

 

5. Número de vagas: 40 
 

6. Período: 16 de maio a 20 de junho de 2017 
 
7. Local: Campus Três Corações do Instituto Federal do Sul de Minas 

 

8. Conteúdos do curso: 
 
Sensibilização com exemplos de acidentes de laboratórios; 
Recomendações gerais para atividades seguras em laboratórios diversos; 
Entidades que atuam em segurança do trabalho; 
Causas de acidentes, Classes de riscos, Normas brasileiras e internacionais; 
Infra-estrutura de laboratórios seguros;  
Equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI); 
Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ); 
Principais riscos químicos: Diferenças entre combustível e inflamável e relação com 
acidentes; 
Extintores, Fontes de informação, Boas Práticas de Laboratório (BPL); 
Algumas medidas em situações de emergências; 
Simulação de auditoria em laboratórios. 
 

 

9. Carga horária: 12 h presenciais. 
 

10. Palavras-chave:  
 
Atividades Experimentais; Ensino de Ciências; Normas de Laboratórios; Segurança 
do Trabalho. 
 
 
11. Credenciais do instrutor: 
 
Graduado em Química (UFC, 2003); Atuação como Químico (CRQ n. 10100111, 10ª 
região) na Embrapa (2005 - 2008), como Técnico de Laboratório e Analista de 
Gestão de Laboratórios; Treinamentos em Boas Práticas de Laboratório (BPL); 
Mestre em Ensino de Ciências Naturais (UFRN, 2012); Professor nas Instituições: 
Universidade Federal do Ceará (2003 - 2005); Universidade Estadual de Roraima 
(2007 - 2008); Instituto Federal do Rio Grande do Norte (2008 - 2015); Instituto 
Federal do Sul de Minas (2016 -    ). 


