
  
HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

Manhã  

(07:00 – 

11:30) 

Organização dos laboratórios 
limpeza de bancadas, 

vidrarias, equipamentos 
aferição de temperaturas e o 

bom funcionamento de 
equipamentos, reposição de 
insumos básicos e essenciais 

para as aulas. 
 

Preparação de reagentes e 
soluções para uso nos 

laboratórios. 

Organização dos 
laboratórios limpeza de 

bancadas, 
equipamentos aferição 

de temperaturas e o 
bom funcionamento de 
equipamentos básicos. 

Realização de 
requisições via SIPAC de 
materiais de custeio de 
uso específicos para as 

atividades de aulas 
práticas do curso.   

Organização dos 
laboratórios, limpeza de 
bancadas, equipamentos 

aferição de temperaturas e o 
bom funcionamento de 

equipamento, reposição de 
insumos básicos e essenciais 

para as aulas. 

Organização dos laboratórios 

limpeza de bancadas, 

equipamentos aferição de 

temperaturas e o bom 

funcionamento de 

equipamentos, reposição de 

insumos básicos e essenciais 

para as aulas. 

Organização dos laboratórios 
limpeza de bancadas, 

equipamentos aferição de 
temperaturas e o bom 

funcionamento de 
equipamentos, reposição de 
insumos básicos e essenciais 

para as aulas. 
 

Participação de reuniões do 
colegiado 

 

Tarde  

(13:30 – 

17:00) 

  Auxilio em aula prática de 

acordo com a demanda. 

Elaboração de planilhas de 

materiais de custeio de 

uso nos laboratórios. 

Controle de 
recebimento de 

materiais de custeio e 
capital referente as 

requisições realizadas 
via SIPAC anualmente 

pelo curso. 

Realização de requisições via 

SIPAC de itens de 

expedientes para uso nas 

coordenações e laboratórios. 

Realização de O.S. para 

manutenção estrutural e de 

equipamentos via CEMEQ   

Elaboração de planilhas de  
patrimônio do curso e 
controle dos mesmos.  

 
Manutenção básica 

preventiva de equipamentos 
como fluxo:  laminar, 

destilador de água contador 
de células sanguíneas  

Recolhimento, tratamento, 
segregação, 

acondicionamento e 
despacho de resíduos 
biológicos químicos e 

perfuro-infectantes gerados 
nos laboratórios.   

 
Participação em comissões 

orçamentárias do curso e da 
COAD. 

 

Noite  

(18:50 – 

22:00) 
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