
NORMAS PARA USO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICAS E 
SENSORIAIS 

 
1. SOBRE O USO DO LABORATÓRIO (Cabines + Cozinha Experimental) 

Agendar o uso com antecedência junto à coordenação do Laboratório.  
Não interromper atividades práticas em andamento.  
Usar desodorante inodoro ou suave.  
Antes de usar o laboratório, verificar as condições de higiene e funcionamento 
das bancadas. 
É permitido o uso de perfumes suaves nas cabines, mas nenhum na cozinha 
experimental. 
Em caso de detecção de problemas ou danificação no momento do uso 
(equipamento e utensílio), informar o coordenador do Laboratório. 
Zelar para que após o uso o laboratório permaneça em perfeita ordem.  
Equipamentos e utensílios estão trancados nos armários, se precisar de algo, 
pegue as chaves com o coordenador do Laboratório. 
As bandejas, lápis e borracha encontram-se destrancados.  
A chave do Laboratório encontra-se com o vigia. 
 
É PROIBIDO NO LABORATÓRIO 
Fumar. 
Sentar em bancadas 
 

2. SOBRE O USO DA COZINHA EXPERIMENTAL 
É obrigatório o uso de avental e proteção para cabelos (touca ou lenço). 
Unhas curtas, limpas. 
Maquiagem leve. 
Deve-se retirar todos os adereços (colares, amuletos, brincos, piercings, pulseiras 
ou fitas, relógios, anéis, inclusive alianças etc.). 
Usar sapatos fechados sem salto. 
Evitar roupas decotadas e curtas, devendo sempre estar abaixo dos joelhos. 
Não deslocar as balanças do lugar, nem colocar objetos sobre a bancada das 
balanças. 
Verificar as normas de uso das balanças. 
 

3. NA CONDUÇÃO DOS TESTES 
Higienização das mãos. 
Higienização das bancadas. 
Trazer todo o seu material descartável a ser utilizado (os do Laboratório são para 
as aulas práticas). 
Falar em voz baixa para não atrapalhar os trabalhos e desgustadores.   
 

4. APÓS ACONDUÇÃO DOS TESTES 
A cuba da pia deve estar devidamente higienizada (sem resíduos de alimentos ou 
água). 
As bancadas devem estar limpas e secas. 
 

5. AO SAIR 
Verificar se todos os equipamentos estão desligados. 
(a balança de precisão fica no stand by). 



Providenciar destino para os alimentos preparados, armazenando-os de forma 
adequada. 
Providenciar destino do lixo. Colocar o lixo produzido, em sacos apropriados, do 
lado de fora do Laboratório de Dietética. 
Apagar as luzes e desligar o ar condicionado. 
Trancar as portas. 
Devolver as chaves (do Laboratório com o vigia e a dos armários, se as pegou 
emprestado, com o coordenador). 

 
6. EMPRÉSTIMOS 

O empréstimo de materiais (equipamentos e utensílios) será realizado mediante 
autorização com preenchimento de formulário apropriado. 
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