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Resumo 

A Química é uma disciplina com muitos conceitos abstratos e que exige da imaginação 

para total compreensão dos conteúdos transmitidos. Laboratórios de ensino de Química 

são espaços de aprendizagem, onde se utilizam recursos didáticos através da 

experimentação e que auxiliam na visualização e compreensão de temas explicitados em 

sala de aula. Porém, pela presença de diversas substâncias consideradas perigosas tanto 

para a saúde humana quanto para o meio ambiente, a Biossegurança e, 

consequentemente, a Gestão da Qualidade, são tópicos de suma importância para 

discussão. Para minimizar acidentes e oferecer ambiente adequado para a realização de 

atividades, um sistema baseado na norma aplicável aos laboratórios, incluindo os de 

ensino, e que atende aos requisitos da ISO 9001/2000 é a ABNT NBR ISO/IEC 17025 – 

Requisitos Gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Esse 

sistema atualmente é aplicado em diversos laboratórios de pesquisa, porém é de 

conhecimento comum que poucos são os laboratórios de ensino que o tem implantado. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho de monografia foi realizar um estudo de caso, 

estabelecendo um panorama geral da aplicação do sistema de Qualidade dos 

laboratórios nas aulas de Química em uma escola de Ensino Médio-Técnico do Rio de 

Janeiro, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). Após a 

aprovação do projeto pelos Comitês de Ética em Pesquisa da UFF e da EPSJV/Fiocruz, 

respectivamente, o estudo se deu através da análise exploratória dos formulários 

aplicados a 34 alunos dos cursos técnicos de Análises Clínicas, Biotecnologia e 

Gerência em Saúde da EPSJV/Fiocruz, e 5 professores de ensino de Química dessa 

instituição. A análise estatística dos resultados obtidos foi realizada através do software 

IBM SPSS. A comparação dos cursos, quanto a variáveis qualitativas, foi feita através 

do teste exato de Fisher ou, quando necessário, através do teste de qui-quadrado, 

considerando o nível de significância adotado de 5%. Os resultados foram discutidos à 

luz da multirreferencialidade, apontando no conhecimento e aplicação de algumas 

normas e na relação de uma boa gestão do espaço com a aprendizagem do conteúdo. 

Analisando as percepções dos alunos e docentes através dos formulários, foi possível 

compreender as possíveis relações entre a gestão dos laboratórios avaliados e o processo 

ensino-aprendizagem da disciplina de Química. Espera-se que esse estudo seja utilizado 

como material bibliográfico de apoio para outras instituições que queiram avaliar o 

sistema da Qualidade de seus laboratórios e, consequentemente, correlacionar com o 

aprendizado da Química. 

Palavras-chave: Biossegurança. Ensino Médio-Técnico. Laboratório de Ensino. Gestão 

da Qualidade. Ensino de Química. 

  

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

Chemistry is a discipline with many abstract concepts and requires imagination to fully 

understand the transmitted content. Chemistry teaching laboratories are learning spaces 

where didactic resources are used through experimentation that help in the visualization 

and comprehension of explicit subjects in the classroom. However, due to the presence 

of several substances considered dangerous for both human health and the environment, 

Biosafety and, consequently, Quality Management, are very important topics for 

discussion. To minimize accidents and provide a suitable environment for performing 

activities, a system based on the standard applicable to laboratories, including teaching, 

and which meets the requirements of ISO 9001/2000 is ISO / IEC 17025 - General 

Requirements for competence of testing and calibration laboratories. This system is 

currently applied in various research laboratories, but it is common knowledge that few 

teaching laboratories have implemented it. Thus, the objective of this monograph work 

was to conduct a case study, establishing an overview of the application of the quality 

system of laboratories in chemistry classes at a high school in Rio de Janeiro, the Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). After the project was 

approved by the Research Ethics Committees of UFF and EPSJV/ Fiocruz, respectively, 

the study was conducted through an exploratory analysis of the forms applied to 34 

students from the technical courses of Clinical Analysis, Biotechnology and Health 

Management at EPSJV/ Fiocruz, and 5 chemistry teaching teachers from this institution. 

Statistical analysis of the results obtained was performed using the IBM SPSS software. 

The comparison of the courses, regarding qualitative variables, was made by Fisher's 

exact test or, when necessary, by the chi-square test, considering the adopted 

significance level of 5%. The results were discussed in the light of multi-referentiality, 

pointing to the knowledge and application of some norms and the relationship between 

good space management and content learning. Analyzing the perceptions of students 

and teachers through the forms, it was possible to understand the possible relations 

between the management of the evaluated laboratories and the teaching-learning process 

of the discipline of Chemistry. It is expected that this study will be used as supporting 

bibliographic material for other institutions that want to evaluate the quality system of 

their laboratories and, consequently, correlate it with the Chemistry learning. 

 

Keywords: Biosafety. Technical High School. Didactic Laboratory. Quality 

management. Chemistry teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No âmbito educacional, disciplinas abstratas em alguns conteúdos, como a 

Química, podem se valer de recursos visuais para que o aluno possa ter melhor 

compreensão dos temas explicitados em sala de aula. Aulas experimentais em 

laboratórios de ensino são recursos utilizados para esse fim, sendo uma prática que 

motiva os discentes a “fazerem Ciência” por eles próprios, em ambiente que seria 

propício para isso, sob a orientação de um professor (HODSON, 1990). 

Por se tratar de laboratórios de Química, e pela presença de diversas substâncias 

consideradas perigosas tanto para a saúde humana quanto ambiental, a Biossegurança é 

um tópico de suma importância para discussão. Para minimizar o risco de acidentes e 

oferecer melhor qualidade dos processos realizados nos laboratórios, em ambiente 

adequado para a realização de atividades educativas, é fundamental que normas de 

padronização sejam utilizadas para tanto (SILVA et al., 2007). 

Como laboratórios institucionais de ensino são considerados fonte de recursos 

humanos formados para o trabalho, ao adotarem práticas semelhantes às dos 

laboratórios de serviço, dedicados à realização de calibrações e ensaios, são motivados a 

implantar a chamada “Gestão da Qualidade”. 

Um sistema de gestão da Qualidade é baseado em diversas práticas padronizadas 

que visam garantir a qualidade de produtos, bens e/ou serviços com baixo custo, alta 

produtividade, satisfazendo as necessidades do cliente por meio de ações de melhoria. 

Para isso, normas de padronização foram criadas pela International 

Organization for Standardization (ISO) em séries que direcionam empresas e 

instituições a implantarem tal sistema de gestão. No Brasil, as normas ISO são 

constituídas pela sigla NBR (Normas Brasileiras) e gerenciadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que visa impulsionar a tecnologia no país via 

padronização de processos produtivos (RODRIGUES, 2011). 

A implantação de um sistema de gestão da Qualidade requer uma cultura da 

Qualidade que está associada à padronização de hábitos e comportamentos humanos 

essenciais para atingir metas, preconizadas por tal sistema. Assim, quando ainda não 
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está totalmente implantado deve-se desenvolver uma estratégia para estimular pessoas 

(RODRIGUES, 2011). 

A norma aplicável aos laboratórios, incluindo os de ensino, e que atende aos 

requisitos da ISO 9001/2000 é a ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para a 

competência de laboratórios de ensaio e calibração (ABNT, 2017). 

Como os laboratórios de Ensino Médio-Técnico tem o objetivo de preparar os 

alunos para o trabalho, é importante que se ajustem às exigências da gestão da 

Qualidade para poderem formar profissionais que tenham conhecimentos das normas da 

Qualidade. No entanto, encontramos poucos laboratórios de Química de Ensino Médio 

distribuídos pelo país, e mais raros ainda os que apresentam uma gestão da Qualidade. 

Uma razão para isto é a limitação de recursos financeiros, que dificulta a realização das 

atividades de ensino e pesquisa utilizando os requisitos das normas de gestão 

(FELIPPES et al, 2011). 

Nesse contexto, este trabalho monográfico visou estabelecer um panorama geral 

da utilização dos laboratórios nas aulas de Química em uma escola de Ensino Médio-

Técnico do Rio de Janeiro, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV/FIOCRUZ), analisando as percepções dos alunos e docentes, e compreendendo 

as possíveis relações entre a gestão dos espaços laboratoriais avaliados e o processo 

ensino-aprendizagem da disciplina de Química. 

O estudo de caso se dará através de duas etapas. A primeira consistirá na 

aplicação voluntária de questionários online pela plataforma Google Forms para alunos 

maiores de idade, do 3° e 4° anos dos Cursos técnicos de Análises Clínicas, 

Biotecnologia e Gerência em Saúde, que possuem a disciplina de Química na grade 

curricular, e professores que ministram a disciplina. A segunda etapa será a análise 

exploratória de tais respostas, através de uma abordagem quantitativa à luz da 

multirreferencialidade (MARTINS, 2004). Para isso serão utilizados referenciais 

relacionados ao processo ensino-aprendizagem de Ciências, correlacionados a aspectos 

relativos ao sistema de gestão da Qualidade. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ENSINO-APRENDIZAGEM DE QUÍMICA UTILIZANDO AULAS 

EXPERIMENTAIS 

A disciplina de Química geralmente é recebida com muita dificuldade pelos 

alunos, por se tratar muitas vezes de objetos submicroscópicos, em nível molecular e 

atômico, não tão palpáveis, e que necessitam de uma visualização para se compreender 

totalmente. É exatamente o que os autores Chittleborough e Treagust (2008) defendem 

ao tentarem explicar essa dificuldade por parte dos alunos, ao relacionar o fato de que 

muitas vezes eles realmente não enxergam o objeto de estudo, logo necessitam de uma 

visualização.  

Essa visualização pode ser auxiliada por diversos recursos visuais para que os 

estudantes aprendam conceitos químicos pela construção de seus próprios modelos 

mentais. Práticas/experimentos em sala de aula são os recursos visuais mais utilizados 

no ensino de Química, porque muitas vezes aumentam a motivação dos discentes, por 

eles próprios desenvolverem o conteúdo, e aprenderem de uma forma que vai além da 

teoria no quadro escolar.  

Kozma e Russell
 
(2007) afirmam que a presença de recursos visuais em sala de 

aula permitiria aos alunos interagirem entre si, compartilhando conhecimentos e 

construindo o saber com o professor e colegas, durante a realização da prática, 

encorajando-os a formularem e avaliarem suas hipóteses por meio de argumentos. 

Krasilchik (2004) também defende que, pela imprevisibilidade dos resultados nas 

experiências em sala de aula, o aluno é estimulado a lidar com desafios e busca 

interpretações através da imaginação e raciocínio lógico. 

Sob a perspectiva de Vigotski, o desenvolvimento e a aprendizagem se dão por 

interação e relação social, através da teoria de Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP), espaço dinâmico entre os níveis de desenvolvimento real e potencial do 

indivíduo, sobretudo por meio das interações ocorridas no ambiente escolar. Os atos 

voluntários são estimulados a princípio por um ato prático do aluno juntamente com a 

orientação de um professor, no contexto escolar. Assim, o professor tem papel 

fundamental na mediação do conhecimento para esse aluno. Isso possibilita o 
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reconhecimento destes estudantes como sujeitos da própria história e agentes de 

mudança na realidade em que estão inseridos (FILHO et al., 2009).  

Nesse contexto, levando em consideração o ensino-aprendizagem da Química, 

experimentos seriam recursos práticos utilizados para a compreensão e assimilação de 

conceitos teóricos, se tornando “atos voluntários”, ou seja, conceitos aprendidos. A 

interação social ocorrente durante as práticas também auxiliaria na obtenção de 

conhecimento.  

Muitas vezes a realização desses experimentos não ocorre por diversas razões. 

Para Schwahn e Oaigen (2008), o afastamento de professores e alunos da 

experimentação se dá por sua visão simplista desta, pela falta de materiais e 

infraestrutura adequada. O despreparo dos docentes e a demonstrada falta de articulação 

entre teoria e prática que precariamente se vê durante os cursos de licenciatura, também 

são apontados pelos autores. Esses experimentos algumas vezes necessitam de um 

espaço reservado e seguro para serem realizados, e é justamente nesse contexto que os 

laboratórios didáticos se destacam.  

2.2 BREVE HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ENSINO 

NAS ESCOLAS  

Os laboratórios são definidos no dicionário (DICIONÁRIO MICHAELIS 

ONLINE, 2019) como “Local ou sala especial de trabalho, experimentação e 

investigações científicas, equipada com aparelhagem específica para pesquisa e 

experimentos; situação ou ambiente propício para se observar e experimentar algo”. É, 

portanto, um local que permite ao aluno desenvolver diversas capacidades além de 

aprender um novo conteúdo didático. Como capacidades que o laboratório pode 

oferecer destacam-se: aptidão para trabalhos em equipe, formulações de hipóteses, 

manuseio de equipamentos e interpretação de resultados oriundos do experimento.  

No século XIX, na Universidade de Giessen/Alemanha, o químico Justus Von 

Liebig foi o primeiro a introduzir o laboratório de Química como local de 

experimentação como metodologia de ensino da disciplina. Ao longo do tempo, Liebig 

foi denunciando a falta de preparo desses locais para experimentos mais perigosos e, por 

influência da 1ª Guerra Mundial, o laboratório químico começou a se desenvolver como 
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um local mais estruturado, contando com sistema de ventilação, por exemplo (PIRES, 

2006).   

No Brasil, desde 1812 já existia o Laboratório Químico-Prático do Rio de 

Janeiro, com finalidade de pesquisas comerciais, e o Laboratório Químico do Museu 

Imperial e Nacional para se analisar minerais, carvão e pau-brasil em 1824, na Quinta 

da Boa Vista, Rio de Janeiro. Porém, somente em 1918, na criação do Instituto de 

Química (atualmente o prédio é sede da EMBRAPA no Jardim Botânico) no Rio de 

Janeiro, o ensino de Química se dava em laboratórios através da repetição exaustiva de 

experimentos até que os resultados fossem reprodutíveis. É considerado como o 

primeiro ensino oficial da disciplina de Química (RHEINBOLDT,1994).  

Desde então, até 2017 foram contabilizados pelo Censo Escolar da Educação 

Básica 2017 – Notas Estatísticas, mais de 28,5 mil escolas com Ensino Médio entre 

públicas e privadas, sendo que somente 45,4% destas possuem laboratório de Ciências 

(BRASIL, 2018). Este percentual ainda é considerado pequeno, em vista das grandes 

vantagens que os laboratórios de ensino podem fornecer ao possibilitar uma 

experimentação adequada aos alunos, como visto na seção 2.1.1. 

2.3 SISTEMA DE QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA EM LABORATÓRIOS 

DIDÁTICOS 

 Como os laboratórios didáticos não possuem fins lucrativos ou de geração de 

bens e produtos para sociedade, não é esperado que esses espaços atendam aos 

requisitos de Qualidade e Biossegurança cobrados aos laboratórios de pesquisa e 

industriais.  

No entanto, laboratórios de Ensino Médio-Técnico são locais em que estão 

presentes riscos que podem ser de natureza química, física e biológica, relacionados 

tanto à exposição dos estudantes, docentes e técnicos ao ambiente, quanto à 

manipulação de reagentes, microrganismos, materiais e equipamentos, durante a 

realização de aulas práticas. Assim, os princípios de um sistema da Qualidade e da 

Biossegurança são aplicáveis a quaisquer laboratórios públicos ou privados, incluindo 

os laboratórios de ensino (ABNT, 2017; BRASIL, 2010). 

Um outro aspecto relacionado aos laboratórios didáticos é a limitação de 

recursos, o que pode prejudicar a realização das atividades educativas nesses espaços, 



19 
 

pela falta de insumos, equipamentos e infraestrutura laboratorial adequados. Na carência 

de um Sistema de Gestão da Qualidade, por exemplo, pode-se perder qualidade nos 

resultados gerados por esses laboratórios e aumentar desnecessariamente o tempo de 

uma atividade, além de pôr em risco a saúde dos alunos e professores (RODRIGUES, 

2011). 

Porém, embora algumas medidas demandem investimento financeiro, e apesar 

de algumas escolas não possuírem recursos para esse tipo de finalidade, muitas 

iniciativas relativas ao planejamento das atividades e organização do laboratório 

didático, bem como na área de Biossegurança, podem ser implantadas e render melhores 

e mais seguros resultados. 

Desde 2006 está em vigor a Norma Técnica Brasileira ABNT NBR 15419:2006 

- SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - Diretrizes para aplicação da NBR ISO 

9001:2000 - nas organizações educacionais, que orienta instituições de Ensino Superior 

à adequação da ISO 9001:2000 referente ao Sistema de Qualidade para os laboratórios 

destas (OLIVEIRA et. al., 2010). Assim, para escolas em nível médio, é possível aplicar 

medidas básicas de qualidade e biossegurança que envolvam professores, alunos e 

outros profissionais atuantes, com base nessa Norma.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para as Ciências Naturais (PCNCN) 

ressaltam que o planejamento de aulas práticas deve englobar a Biossegurança, além do 

conteúdo didático (BRASIL, 1998). Logo, algumas medidas básicas que circundam o 

nível organizacional do laboratório didático podem ser colocadas em prática para 

responder ao PCNCN. Algumas dessas medidas podem ser o levantamento de reagentes 

presentes, a elaboração de procedimentos operacionais padrão (POP) e mapas de riscos, 

e o uso de cadernos de registro de ocorrências (COSTA et al, 2018). 

Para laboratórios de ensino, a gestão da Qualidade também proporciona 

Biossegurança do patrimônio e auxilia no planejamento e organização das aulas, assim 

como no gerenciamento dos resíduos (FELIPPES et al, 2011). 

Assim, laboratórios de Ensino Médio-Técnico que utilizam algum Sistema de 

Gestão da Qualidade podem proporcionar melhorias no processo ensino-aprendizagem, 

capacitando os alunos para o trabalho, no qual as exigências são superiores e a 

Qualidade hoje em dia é essencial. 
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2.4 OS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE 

JOAQUIM VENÂNCIO/FIOCRUZ  

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, EPSJV, é uma escola pública 

de Ensino Médio-Técnico da FIOCRUZ, localizada no bairro de Manguinhos, na cidade 

do Rio de Janeiro, que atua na área da Educação Profissional em Saúde. 

A formação realizada pela EPSJV/FIOCRUZ tem o trabalho como princípio 

educativo e entende que as relações de trabalho estão inseridas em outras dimensões, 

tais como econômicas, intelectuais e sociais. O processo produtivo apresenta um 

dinamismo que interfere nas relações sociais como um todo e por isso não basta estudar 

o processo produtivo isolado de seu contexto, é necessário entender as bases da 

organização do trabalho na sociedade para compreendermos o seu funcionamento 

(SAVIANI, 2003). 

São oferecidos na escola três cursos técnicos integrados ao Ensino Médio: 

Análises Clínicas, Biotecnologia e Gerência em saúde. O regime de horário é o integral, 

onde os estudantes têm em um dos turnos (manhã ou tarde) acesso à formação geral em 

nível médio e, no outro, a formação profissional em uma das três habilitações. Além de 

formar técnicos para atuarem nos diferentes processos de trabalho em saúde, ciência e 

tecnologia, a escola tem como princípio educativo a pesquisa na formação dos 

estudantes, que, ao final do curso, elaboram uma monografia como requisito parcial 

obrigatório para a obtenção do diploma de técnico. A EPSJV também promove a 

formação através de cursos de especialização qualificação e pós-graduação em áreas 

estratégicas para a saúde pública, além da educação de Jovens e Adultos, EJA (EPSJV, 

2019). 

Os cursos de Formação de Técnicos de Nível Médio em Saúde da EPSJV têm 

uma organização curricular distribuída em um período de quatro anos, com os 

componentes curriculares de Ensino Técnico (Tabela 1) agrupados segundo uma 

identidade epistemológica, a partir de estratégias de integração com o Nível Médio.  
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Tabela 1 – Distribuição da carga horária, nº de vagas e disciplinas técnicas dos 

três cursos de formação de técnicos de nível médio em saúde da EPSJV. 

Curso 

Técnico 

Carga 

horária (h) 

N° 

vagas/ano 
Disciplinas 

Análises 

Clínicas 
1800 32 

Animais de Laboratório; Bacteriologia; 

Bioestatística; Biologia Molecular; 

Bioquímica; Boas Práticas laboratoriais e 

Biossegurança; Fluidos Corporais; 

Fundamentos de Química Analítica; 

Helmintologia; Hematologia; Imunologia; 

Iniciação à Educação Politécnica (IEP); 

Micologia; Morfologia; Protozoologia; 

Técnicas Básicas em Laboratório; 

Técnicas Histológicas; Virologia; Estágio 

Curricular; PTCC 

Biotecnologia 1500 32 

Técnicas Básicas em Laboratório; 

Biossegurança; Fundamentos de Química 

Analítica; Biomodelos; Iniciação à 

Educação Politécnica (IEP); Bioestatística; 

Morfologia; Imunologia; Microbiologia; 

Bioquímica; Cultura de Células; Biologia 

Molecular; Biotecnologia Vegetal; 

Bioética; Conceitos Básicos em Pesquisa 

Clínica na Biotecnologia; Fundamentos de 

Bioinformática; Aplicações com células-

tronco; Princípios em Nanotecnologia; 

Sistemas de Gestão da Qualidade; 

Tecnologias para Vacinas e Adjuvantes; 

Tecnologias para Biofármacos; 

Tecnologias para Diagnóstico em Saúde; 

Gestão da Inovação e Propriedade 

Intelectual; Deontologia; Estágio 

Curricular; PTCC. 

Gerência em 

Saúde 
1560 32 

Teoria Geral da Administração; 

Financiamento I; Comunicação em Saúde; 

Gestão do Cuidado em Saúde; Iniciação à 

Educação Politécnica (IEP); Informação 

em Saúde I; Informação em Saúde II; 

Direito, Cidadania e Subjetividade; 

Legislação em Saúde; Gestão do Trabalho 

em Saúde; Estatística; Abastecimento e 

Patrimônio; Serviços Gerais; Introdução à 

Educação Politécnica (IEP); 

Tecnologias da Gestão em Saúde; 

Financiamento II; Informação em Saúde 

II; Estágio Curricular;  PTCC. 
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A disciplina de Química, componente curricular básico do Ensino Médio, é 

oferecida em dois tempos semanais, de 50 min de duração cada, ao longo dos três 

primeiros anos de cada curso técnico.  

Além disso, os conceitos da disciplina de Química se integram e 

intercorrelacionam às disciplinas ministradas no curso técnico, principalmente as de: 

Biossegurança, Técnicas Básicas em Laboratório, Bioquímica e Fundamentos de 

Química Analítica (Tabela 2). 

Tabela 2: Organização curricular da disciplina de Química (formação geral em nível 

médio) e das principais disciplinas integradas e intercorrelacionadas à Química 

(formação profissional na habilitação) nos 3 cursos técnicos da EPSJV. 

Curso técnico Formação Disciplina Série Carga horária (h) 

Análises 

Clínicas 

Geral Química 1º, 2º e 3º anos 180 

Profissional 

Boas Práticas 

Laboratoriais e 

Biossegurança 

1º ano 60 

Técnicas Básicas em 

Laboratório 
1º ano 60 

Fundamentos de 

Química analítica 
2º ano 60 

Bioquímica 3º ano 120 

Biotecnologia 

Geral Química 1º, 2º e 3º anos 180 

Profissional 

Biossegurança 1º ano 60 

Técnicas Básicas em 

Laboratório 
1º ano 60 

Fundamentos de 

Química analítica I 
1º ano 30 

Fundamentos de 

Química analítica II 
2º ano 30 

Bioquímica I 1º ano 60 

Bioquímica II 2º ano 60 

Gerência em 

Saúde 
Geral Química 1º, 2º e 3º anos 180 

 

Ainda nesse sentido da integração dos componentes curriculares, a Iniciação à 

Educação politécnica em Saúde (IEP), o projeto Trabalho, Ciência e Cultura (PTCC) e 

as atividades diversas estão previstos como componentes pedagógicos que buscam 

propiciar, independentemente da habilitação técnica escolhida, a compreensão das 
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questões históricas e conceituais que tensionam a formação e o trabalho dos técnicos em 

saúde, no contexto do Sistema Único de Saúde (EPSJV, 2005). 

As ações realizadas na EPSJV procuram articular os setores de Educação, Saúde 

e C&T, criando alternativas de ensino e educação, coerentes com os princípios que 

regem o Sistema Único de Saúde e outras demandas sociais na área de competência da 

Escola. A EPSJV coordena e desenvolve programas de ensino; elabora propostas para 

subsidiar a definição de políticas para a educação profissional em saúde e para a 

iniciação científica em saúde; formula propostas de currículos, cursos, metodologias e 

materiais educacionais; e produz e divulga conhecimento nas áreas de Trabalho, 

Educação e Saúde (EPSJV, 2005). 

Em sua estrutura, além das salas de aula tradicionais, a EPSJV contempla três 

laboratórios didáticos, que são utilizados em aulas práticas das diversas disciplinas que 

compõem as grades curriculares dos Cursos. Esses laboratórios são equipados para 

pesquisa e ensino, sendo dois laboratórios de apoio, um destinado à lavagem e 

esterilização de materiais e outro ao armazenamento de reagentes e materiais. 

Considerando que os princípios da Qualidade são aplicáveis a quaisquer 

laboratórios públicos ou privados, incluindo os laboratórios de ensino, como os da 

EPSJV, que têm um Sistema de Gestão da Qualidade implantado nesses espaços 

didáticos desde 2018, torna-se relevante avaliá-los sob esse ponto de vista, incorporando 

o conceito da Qualidade como objetivo estratégico na formação em Química.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tra.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edu.html
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/sau.html
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o uso de laboratórios em uma escola de 

Ensino Médio-Técnico da cidade do Rio de Janeiro, a Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ), com foco na gestão da Qualidade, e as possíveis 

relações com o processo ensino-aprendizagem da disciplina de Química. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar projeto e submeter à avaliação ética pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa da UFF e da FIOCRUZ, consecutivamente; 

  Identificar se os laboratórios utilizados pelos docentes em aulas práticas na 

escola avaliada apresentam um sistema de gestão com foco na Qualidade e 

biossegurança; 

  Através dos questionários elaborados no projeto, tratar os dados estatisticamente 

e avaliar se os alunos e professores participantes da pesquisa detêm 

conhecimento dos princípios da biossegurança e do conceito da Qualidade, e se 

esses são colocados em prática; 

 Com os resultados obtidos, compreender as possíveis relações entre a gestão da 

Qualidade dos espaços laboratoriais avaliados e o processo ensino-aprendizagem 

da disciplina de Química. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS 

Para garantir ao participante da pesquisa seus direitos e obter o seu 

consentimento, assim como o aval para o pesquisador realizá-la, foi necessário que um 

termo oficial fosse elaborado. Esse termo é denominado Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), o qual foi elaborado para ambos os públicos com o mesmo 

conteúdo, porém com linguagens diferentes, de acordo com a orientação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UFF. O TCLE para os alunos encontra-se disponível no 

Apêndice A e para os professores, no Apêndice B. Ao contrário dos formulários, os 

TCLE precisaram ser impressos para serem assinados pelos participantes voluntários no 

ato da pesquisa. Além do projeto detalhado e dos TCLE, também foi elaborado um 

cronograma de trabalho, contemplando todas as etapas envolvidas. É importante 

ressaltar que para a elaboração do cronograma, foi preciso levar em consideração o 

cronograma de avaliação do CEP, assim como o tempo estimado para a análise do 

comitê de ética.  

Para avaliar a gestão da Qualidade e Biossegurança nos laboratórios de ensino 

da EPSJV/FIOCRUZ e traçar uma relação com a aprendizagem da disciplina de 

Química, foram elaborados dois tipos de formulários: (i) um destinado aos alunos 

maiores de idade dos 3° e 4° anos (Apêndice C) dos Cursos técnicos de nível médio em 

Análises Clínicas, Biotecnologia e Gerência em Saúde, e (ii) outro aos docentes que 

ministram a disciplina de Química na formação geral de Ensino Médio, e nas disciplinas 

técnicas: Biossegurança, Técnicas básicas em laboratório, Bioquímica e Fundamentos 

de Química Analítica (Apêndice D). Visando redução de geração de resíduos e para 

facilitar o tratamento dos dados obtidos, os formulários foram disponibilizados através 

da plataforma online, Google Forms.  

Por se tratar de um projeto com uma instituição coparticipante, uma carta de 

anuência foi necessária para se documentar a existência das condições para se realizar a 

pesquisa proposta, e assegurar o compromisso da corresponsabilidade no bem-estar e 

segurança dos participantes. O Currículo Lattes de todas as pesquisadoras foi solicitado 

para posterior avaliação da capacidade técnica e adequação ética destas.  
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4.2 SUBMISSÃO DO PROJETO AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 

A ética em pesquisa sempre foi um tema muito abordado no meio acadêmico, 

porém recentemente tem atraído à atenção de pesquisadores e ganhado um espaço de 

importância em suas pesquisas. Desde 1996, é estabelecido que em cada instituição em 

que se realizem pesquisas envolvendo seres humanos, exista um Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) para a avaliação ética.  Para preservar os direitos e a dignidade de todos 

os envolvidos na pesquisa, o CEP avalia, juntamente com um centro multidisciplinar, 

cada pesquisa que necessite de um acompanhamento (FONTELLES et al., 2007). Além 

da verificação burocrática dos trabalhos apresentados, as funções do CEP contemplam o 

acompanhamento de todas as fases, orientação aos pesquisadores quanto à importância, 

relevância e análise dos riscos e benefícios do projeto junto à sociedade (BATISTA et 

al., 2012).  

 Por se tratar de uma pesquisa que utiliza seres humanos, o projeto elaborado, os 

TCLE e os demais documentos necessários foram encaminhados para serem avaliados 

eticamente no CEP, tanto da Universidade Federal Fluminense (UFF) quanto da 

instituição coparticipante, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação 

Oswaldo Cruz (EPSJV/FIOCRUZ).  

Para submeter um projeto de pesquisa à avaliação ética do CEP da instituição, 

de acordo com as orientações do CEP da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

(disponível em: www.cep.uff.br), é necessário seguir alguns passos, descritos no 

esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cep.uff.br/
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Figura 1: Esquema para a submissão de um projeto de pesquisa que envolva seres 

humanos ao Comitê de Ética em Pesquisa através da plataforma no endereço. 

www.plataformabrasil.saude.gov.br  

Cadastrar os 

pesquisadores na 

Plataforma Brasil 

através do site* 

Preencher as lacunas com 

informações do projeto, tais como: 

Objetivos, riscos, benefícios, 

orçamento e etc. 

Anexar, ao final, os 

documentos 

exigidos: 

- Projeto detalhado; 

- Currículo Lattes 

dos pesquisadores; 

- Cronograma; 

- Carta de anuência 

de instituição 

coparticipante, se for 

o caso; 

- TCLE (Termo de 

Consentimento Livre 

e Esclarecido), se for 

o caso; 

- Folha de rosto; 

- Anexos 

relacionados ao 

projeto de pesquisa. 

O CEP recebe e 

distribui ao 

Coordenador e 

demais membros. 

Os relatores recebem 

o projeto e emitem 

um parecer. 

O projeto é encaminhado 

para a reunião do CEP para 

análise dos demais 

membros. 

 

CEP elabora um 

parecer 

consubstanciado 

definindo o 

projeto como: 

“Aprovado”; 

“Aprovado com 

recomendações”

; “Pendente”; 

“Não aprovado”. 



28 
 

O encaminhamento se deu através da submissão na Plataforma Brasil, 

plataforma online do Ministério da Saúde, onde foi recebido para a avaliação 

documental por parte do CEP da UFF, em primeira instância. Vale ressaltar que esse 

presente trabalho foi o primeiro do Instituto de Química da UFF a ser submetido pela 

avaliação ética na Plataforma Brasil (http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf). 

Após a revisão documental, o projeto foi avaliado pelo Comitê em uma reunião 

ordinária mensal para aprovação. Logo após, o mesmo projeto foi encaminhado, através 

da Plataforma, para o CEP da FIOCRUZ, onde foi novamente avaliado. Somente após a 

aprovação em ambos, a pesquisa pôde ser iniciada, seguindo o cronograma estabelecido 

no projeto.  

4.3 APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS NA EPSJV/FIOCRUZ 

Os formulários destinados aos alunos e docentes foram constituídos de questões, 

divididas em três blocos, e elaboradas de forma a contemplar as seguintes informações 

dos participantes: 

Bloco 1- Dados gerais 

Nesse bloco as questões visaram obter dados gerais dos participantes, tais como 

habilitação técnica e ano do curso (alunos), ou cargo e tempo de trabalho na escola 

(professores) e saber, na opinião de alunos e professores, qual a importância do uso do 

laboratório para o ensino-aprendizagem de química.  

Bloco 2 - Segurança 

O objetivo principal desse bloco foi avaliar o grau de conhecimento de alunos e 

professores em relação à Segurança. Assim, as questões foram elaboradas de modo a 

contemplar temas relacionados à Biossegurança, como o uso de EPI e EPC, e normas e 

procedimentos de segurança, tais como primeiros-socorros e descarte de resíduos. 

Bloco 3 - Qualidade  

As questões desse bloco visaram avaliar o grau de conhecimento dos 

participantes em relação à Qualidade e às boas práticas laboratoriais. Assim, foram 

elaboradas de forma a contemplar questões relativas à gestão da qualidade nos 

laboratórios de ensino da EPSJV, tais como organização e planejamento das aulas 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
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práticas, documentação (Procedimentos Operacionais Padrão, livros de registro de 

ocorrências) e compra e armazenamento de materiais e reagentes. 

É importante ressaltar que os formulários somente foram aplicados após o 

preenchimento do TCLE de forma voluntária, e que nenhum ônus incorreu na não 

participação da pesquisa para o discente/docente da escola. A responsável pela pesquisa 

entrou em sala de aula, com a permissão do (a) professor (a) da disciplina, expôs o 

objetivo da pesquisa e a metodologia a ser utilizada. As pessoas que desejaram 

participar da pesquisa receberam o TCLE para ler e assinar. Após o consentimento, os 

questionários foram disponibilizados através dos endereços eletrônicos: 

https://forms.gle/87pHfYW3hDE9Qt8NA para os alunos, e 

https://forms.gle/5oP3TgX5hL2sYvBR9 para os professores, responderem pelos 

computadores da própria instituição na sala de informática. O preenchimento dos 

questionários levou cerca de 10 min. Os dados obtidos ficaram salvos na plataforma do 

Google Forms através do email formulariosmonog@gmail.com, de acesso restrito das 

pesquisadoras (licencianda e orientadoras), para posterior análise. Com o auxílio dos 

questionários respondidos pelos participantes, as seguintes questões foram discutidas: 

i. Os laboratórios de ensino da EPSJV-Fiocruz do Rio de Janeiro são regularmente 

utilizados nas aulas de Química? 

ii. Há a consciência do conceito da Qualidade e dos princípios da Biossegurança 

por parte dos docentes e discentes desta escola? 

iii. Os laboratórios de ensino da EPSJV-Fiocruz apresentam algum tipo de Gestão 

da Qualidade implantada? 

iv. Quais as principais dificuldades para manter o sistema de gestão da Qualidade 

nesses laboratórios (caso o possuam) e quais as principais dificuldades para se 

implantar tal sistema? 

v. Existe alguma relação entre a gestão dos espaços laboratoriais avaliados e o 

processo ensino-aprendizagem da disciplina de Química?  

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS 

FORMULÁRIOS RESPONDIDOS 

Foi realizada uma análise exploratória sobre as variáveis do banco de dados 

associado às respostas do questionário. A comparação dos três cursos técnicos, quanto 

https://forms.gle/87pHfYW3hDE9Qt8NA
https://forms.gle/5oP3TgX5hL2sYvBR9
mailto:formulariosmonog@gmail.com
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às variáveis qualitativas, foi realizada através do teste exato de Fisher ou, quando 

necessário, através do teste de qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5%. 

Os dados estatísticos foram analisados à luz da multirreferencialidade.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 SUBMISSÃO À AVALIAÇÃO ÉTICA PELO CEP 

Como o presente trabalho foi o primeiro do Instituto de Química da UFF a 

submeter um projeto à avaliação ética através do CEP, um esforço maior foi necessário 

para que o projeto estivesse totalmente de acordo com as normas exigidas pelo 

Conselho e submetido na plataforma Brasil. A Figura 2 mostra o parecer final do CEP 

da UFF, com a aprovação do projeto. 

 

Figura 2: Recorte do parecer consubstanciado do CEP-UFF emitido em 23 de agosto de 

2019. 

A pesquisa é classificada como unicêntrica pela Plataforma Brasil, tendo a 

EPSJV como instituição coparticipante; sendo assim, o projeto foi transferido também 

para a avaliação ética do CEP da FIOCRUZ. O parecer consubstanciado emitido (Figura 

3) aprovou a pesquisa para dar prosseguimento na coleta de dados.  
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Figura 3: Recorte do parecer consubstanciado do CEP-FIOCRUZ emitido em 25 de 

setembro de 2019. 

 

5.2 APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS 

FORMULÁRIOS ONLINE 

Os formulários online foram aplicados aos docentes que ministram a disciplina 

de Química na formação geral de Ensino Médio, e nas disciplinas técnicas: 

Biossegurança, Técnicas básicas em laboratório, Bioquímica e Fundamentos de 

Química Analítica, e aos alunos dos três cursos técnicos: Análises Clínicas, 

Biotecnologia e Gerência em Saúde. Os participantes voluntários da pesquisa assinaram 

o TCLE respectivo à seu estado (professor ou aluno) e o link para o formulário foi 

disponibilizado. Novamente é importante ressaltar que o anonimato foi garantido, já que 

o nome não foi solicitado nos formulários, apenas no TCLE. Os resultados da pesquisa 

foram agrupados e colocados em planilhas eletrônicas codificadas, uma para os 

professores e outra para os alunos, para facilitar as análises.  

Através de um projeto de extensão do Departamento de Estatística da UFF, os 

resultados foram analisados com o auxílio da Professora Ana Beatriz Monteiro Fonseca 
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através do software IBM SPSS, na versão 18. No projeto inicial foram estimados 60 

discentes que se enquadravam no grupo amostral (maiores de idade e alunos do 3° ou 4° 

anos dos 3 cursos técnicos oferecidos pela EPSJV) e 5 docentes que ministram aulas de 

Química, de forma integrada ou não.  Porém, foram registradas 34 respostas de alunos 

(21 de Análises Clínicas, 10 de Gerência em Saúde e 3 de Biotecnologia) e as 5 

respostas de professores. Vale ressaltar que o número baixo de respondentes da 

habilitação técnica de Biotecnologia foi devido ao fato desse curso ser novo na escola 

(iniciou em 2017). Não havia alunos de 4º ano para entrevistar. Assim, somente os 3 

alunos, maiores de idade do terceiro ano, puderam responder ao formulário.  

Os gráficos resultantes das respostas dos formulários dos alunos encontram-se 

no Apêndice E, e dos professores no Apêndice F. Os resultados serão discutidos na 

Seção 5.3 à luz da multirreferencialidade (MARTINS, 2004). 

5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS FORMULÁRIOS 

ONLINE 

 As discussões dos resultados obtidos dos formulários serão descritas nessa seção 

por meio de subdivisões, sem seguir a ordem das questões e blocos, fazendo um 

paralelo entre respostas de professores e alunos, para melhor entendimento. É 

importante ressaltar que nem todas as questões foram diretamente abordadas, porém 

serviram para justificar algumas análises realizadas. Sobre as questões 1 a 5 do bloco 1, 

do formulário dos professores (FP) (Apêndice D), estas não serão discutidas, por se 

tratarem de questões para fins de identificação de participantes e possíveis influências 

nas respostas. Idem para as questões 1 e 2 do formulário dos alunos (FA) (Apêndice C). 

Para fins de garantir o anonimato, os professores serão identificados como A, B, C, D, 

E. 

Uso dos laboratórios didáticos e relação com a aprendizagem 

A Química é comumente conhecida como uma disciplina não palpável, em que 

muitas vezes se vale da imaginação e da visão abstrata do aluno para transmitir um 

conhecimento. Experiências são recursos visuais que facilitam, na maioria das vezes, a 

compreensão do que se quer transmitir ao estudante. Este fato se comprova ao verificar 

as respostas das seguintes perguntas: 
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 Você gosta (ou gostaria) de ter aulas práticas de química no laboratório? 

Por quê? (FA - Questão 3 – Bloco 1); 

 Você já fez alguma experiência de química, mesmo fora da escola? Se 

você já fez, poderia dizer como foi essa experiência e o que achou dela? 

(FA - Questão 4 – Bloco 1); 

 Você tem aulas práticas de química no laboratório? Caso a resposta seja 

negativa, justifique: (FA - Questão 5 – Bloco 1); 

 Considera importante o uso do laboratório para o ensino de química? Por 

quê? (FP - Questão 6 – Bloco 1); 

 Você utiliza o laboratório para ministrar aulas práticas? Caso a resposta 

seja negativa, justifique: (FP - Questão 7 – Bloco 1); 

 Quando um aluno tem aulas constantes no laboratório de ensino, seu 

rendimento pode ser melhor, pior ou indiferente? (FP - Questão 8 – 

Bloco 1); 

A partir dessas respostas, verificou-se que 100% dos alunos entrevistados 

afirmaram que gostam/gostariam de ter aulas experimentais e 100% dos professores 

disseram que utilizam o laboratório em suas aulas e que consideram importante o seu 

uso para o ensino da disciplina.  

O professor A, quando perguntado sobre a importância do uso do laboratório na 

disciplina, apontou que:  

A química é uma ciência essencialmente experimental. Considero o 

laboratório uma importante ferramenta didática para o ensino-aprendizagem 

dos conceitos abstratos e submicroscópicos da Química, uma vez que 

possibilita ao estudante a visualização e o estudo prático destes conceitos.  

Já o professor D, na mesma pergunta, direcionou sua resposta para o conhecimento mais 

técnico que o aluno poderia se beneficiar com as aulas práticas: 

 É fundamental que o aluno consiga realizar os procedimentos, entrar em 

contato com os equipamentos, aprender a calibrar e operar os diversos 

equipamentos. Compreender na prática os conceitos e técnicas necessários na 

aplicação do conhecimento. 

Porém, a análise dos questionários respondidos pelos alunos dos três cursos 

técnicos pesquisados, apontou que apenas 38,2% deles alegam ter aulas práticas no 

laboratório (Figura 4). Isto se comprova na resposta dos alunos quando perguntados se 

“já realizaram alguma experiência química”, mesmo fora da escola: 52,9% (18 alunos) 
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responderam que nunca haviam feito, sendo 50% destes, alunos de Análises Clínicas e 

os outros 50%, alunos de Gerência em Saúde. Alguns alunos entenderam que seriam 

aulas relativas à disciplina de Química da formação geral em nível médio, e por isso 

responderam “não”. Já os que responderam “sim”, entenderam que a pergunta se referia 

às disciplinas de formação profissional integradas ao ensino médio (às quais os 

estudantes se referem como “disciplinas do técnico”), tais como Fundamentos de 

Química Analítica, Bioquímica e Técnicas Básicas em Laboratório. 

 

Figura 4: Resultado das respostas à pergunta 5 “Você tem aulas práticas de química no 

laboratório?”, bloco 1, do formulário para os alunos, subdividido em cursos. 

O gráfico mostrado na Figura 4 aponta na direção da falta de experimentação em 

Química, tanto nas aulas das disciplinas como na vivência cotidiana destes estudantes. 

Ao confrontar com a resposta dos professores quando perguntados sobre o rendimento 

dos alunos ao ter aulas constantes no laboratório, 100% responderam que poderia ser 

melhor. Sendo assim, percebe-se claramente a importância do uso da experimentação 

como recurso didático na compreensão da disciplina, e o laboratório como sendo o local 

adequado para tal.  
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Mesmo que todos os professores participantes tenham respondido que utilizam o 

laboratório em suas aulas, a percepção dos alunos participantes sobre a disciplina de 

Química não é a mesma. Isso pode ser justificado pelo fato de que alguns estudantes 

entendem que o laboratório é destinado “para os outros cursos” (cursos técnicos de 

Análises Clínicas e Biotecnologia), como alegam os alunos de Gerência em Saúde. 

Estes, quando perguntados sobre o motivo de não terem aula nos laboratórios e outros 

alunos participantes, relataram que “só têm aulas práticas das matérias do técnico” 

(disciplinas da formação profissional), como Bioquímica, Técnicas básicas de 

laboratório, Biossegurança ou Fundamentos de Química Analítica, e não da “disciplina 

de Química do Ensino Médio” (formação geral).  

Vale ressaltar que para os cursos de Análises Clínicas e Biotecnologia, a 

disciplina de Química é vista de forma integrada com outras disciplinas de formação 

profissional, o que não ocorre na habilitação técnica de Gerência em Saúde, em que o 

ensino de Química fica restrito aos 100 min semanais de aula, oferecidos na formação 

geral.  

Também é importante notar que, embora se tratem de cursos técnicos, nos quais 

os alunos necessitam de um suporte conceitual de Química bem embasado, e visto que a 

disciplina de Química (formação geral) apenas dispõe de 100 min por semana de aula 

para transmitir e fixar esse conteúdo, ainda assim não seria um impeditivo para a 

realização de aulas práticas, nesse componente curricular, ao contrário, tornaria o 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina, mais completo. 

Para o curso de Gerência em Saúde, a falta de experimentação é comprovada e 

se torna preocupante. Para futuros gestores o contato com o laboratório é essencial, 

visto que é possível que a profissão demande um conhecimento técnico deste espaço. 

Além do mais, a disponibilização desse espaço de conhecimento para esses alunos 

poderia solidificar os conteúdos das aulas teóricas adquiridos com mais facilidade.     

Normas e procedimentos de Qualidade  

No que tange à gestão da Qualidade no laboratório didático, é necessário saber 

que as normas técnicas aplicáveis são ABNT NBR ISO/IEC 17025 e a uma adequação 

da ABNT NBR ISO 9001. Diferentemente dos laboratórios de pesquisa e industriais, 

algumas medidas podem ser adequadas à realidade de cada escola. Como o estudo de 
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caso em questão se dá em uma Escola Politécnica, e os cursos estudados são cursos 

técnicos da área da saúde, é fundamental que estes alunos estejam preparados para o 

trabalho posteriormente, onde as exigências são mais rigorosas.  

O conhecimento de alguns sistemas de Qualidade, como as Boas Práticas de 

Laboratório (BPL), mesmo não sendo obrigatório em laboratórios didáticos, constituiria 

um diferencial para o aluno no futuro, e desde já provocaria uma mudança no olhar 

deste sobre o local de realização de experimentos, manipulação de reagentes, materiais e 

equipamentos.  

As normas técnicas de Qualidade podem auxiliar no andamento da aula, prevenir 

possíveis acidentes e dinamizar o processo ensino-aprendizagem. Nesse bloco, as 

perguntas utilizadas para discussão foram: 

 Você conhece ou já estudou as Normas de Qualidade aplicáveis aos 

laboratórios de ensino?  (FA - Questão 1 – Bloco 3); 

 O laboratório de sua escola aplica ou segue alguma Norma de qualidade? 

Qual (is)? (FA - Questão 2 – Bloco 3); 

 Você considera importante que um laboratório de ensino tenha um 

sistema da qualidade implantado? (FA - Questão 3 – Bloco 3); 

 Você conhece as Normas de Qualidade aplicáveis aos laboratórios de 

ensino? (FP - Questão 1 – Bloco 3); 

 O processo de implantação da gestão da Qualidade em laboratórios segue 

Normas. O laboratório de sua escola aplica ou segue alguma Norma? 

Quais? (FP - Questão 2 – Bloco 3); 

 Você considera importante que um laboratório de ensino tenha um 

sistema de gestão da Qualidade implantado? (FP - Questão 3 – Bloco 3) 

Quando perguntados, 100% dos professores e 67,5% dos alunos respondeu que 

conhece ou já estudou sobre as normas aplicáveis aos laboratórios didáticos (Figura 5). 

Porém, 50% dos alunos afirmam que não sabem responder se a escola aplica algum tipo 

de procedimento da Qualidade; já 80% professores afirmam que as BPL funcionam 

dentro dos laboratórios. Os alunos também foram questionados acerca do conhecimento 

de certas normas e dentre as opções “BPL”, “ABNT NBR ISO 9001”, “ABNT NBR 

ISO/IEC 17025”, “Não sei responder” e “Outros”, os seguintes resultados foram: 58,8% 

afirmam que a BPL é seguida; 17,6% a ABNT NBR ISO 9001; 8,8% ABNT NBR 



38 
 

ISO/IEC 17025. É importante ressaltar que 82,4% dos alunos e 100% dos docentes 

afirmaram que consideram importante que um laboratório de ensino tenha um sistema 

de Qualidade implantado.   

 

Figura 5: Respostas da pergunta 1 “Você conhece ou já estudou as Normas de 

Qualidade aplicáveis aos laboratórios de ensino?”, bloco 3, do formulário para os 

alunos, subdividido em cursos. 

Biossegurança 

A noção de certas normas e procedimentos em Boas Práticas Laboratoriais pode 

evitar diversos acidentes no laboratório. Pode também auxiliar no procedimento quando 

estes acontecem por quaisquer motivos. Além disso, para os docentes das disciplinas, o 

PCNCN corrobora sobre a visão de segurança que se deve ter ao planejar aulas práticas, 

além do conteúdo teórico que se deseja demonstrar. Para avaliar esse tema, as seguintes 

perguntas foram feitas: 

 As normas de segurança no laboratório são apresentadas pelo professor 

antes de iniciar as aulas práticas? (FA - Questão 4 – Bloco 2);   

 Você conhece os procedimentos de biossegurança (primeiros socorros, 

ficha de segurança de reagentes, combate a incêndio) do laboratório de 

sua escola? Se sim, quais? (FA - Questão 5 – Bloco 2); 
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 Já aconteceu algum acidente no laboratório? Se sim, especifique: (FA - 

Questão 8 – Bloco 2); 

 Existem procedimentos de biossegurança (primeiros socorros, ficha de 

segurança de reagentes, combate a incêndio) documentados e disponíveis 

para consulta no laboratório? (FP - Questão 4 – Bloco 2); 

 Já aconteceu algum acidente no laboratório? (FP - Questão 7 – Bloco 2) 

Na pesquisa, 80% dos professores afirmaram que existem procedimentos de 

biossegurança documentados e disponíveis para consulta no laboratório. Quando 

perguntado aos alunos se conhecem algum tipo de procedimento de biossegurança, 

como primeiros-socorros, combate ao incêndio e fichas de segurança de reagentes 

tóxicos, a resposta dos alunos é muito divergente: 52,9% dos alunos alegaram que 

conhecem; dentre esses, a maioria (94,4%) são alunos de análises clínicas. Com esse 

resultado, pode-se chegar à conclusão de que mesmo que existam esses procedimentos 

documentados e disponíveis, uma parte considerável dos alunos participantes dessa 

pesquisa os desconhece. A Figura 6 demonstra o resultado obtido, cruzando as respostas 

com os cursos analisados.  

 

Figura 6: Respostas da pergunta 5 “Você conhece os procedimentos de Biossegurança 

(primeiros socorros, ficha de segurança de reagentes, combate à incêndio) do 
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laboratório de sua escola?”, bloco 2, do formulário para os alunos, subdividido nos 

cursos. 

É relevante que a segurança seja levada em consideração durante os 

experimentos, e é dever de todos, professores e alunos, zelar por sua própria e a dos 

demais; o uso correto desses equipamentos auxilia nessa tarefa. Como o conhecimento 

primário dessas normas de segurança procede dos professores, é importante que estas 

sejam apresentadas aos alunos antes das aulas práticas. Este fato se confirma por 88,2% 

dos alunos; é importante ressaltar que o restante dos alunos que respondeu que as 

normas não eram apresentadas, eram alunos do curso de Gerência em Saúde. Este 

resultado corrobora as respostas obtidas previamente sobre o uso dos laboratórios pelos 

estudantes desse curso, em que indicaram não terem aulas práticas. Como futuros 

gestores de saúde, é importante a ciência de algumas normas de segurança, 

principalmente pela profissão que exercerão. Apesar desse resultado não trazer um 

conhecimento sobre a biossegurança no laboratório da instituição, este traz um alerta 

acerca do assunto. 

Ainda sobre a questão da segurança, quando perguntado aos alunos e professores 

se já houve algum tipo de acidente do laboratório didático, 100% dos alunos e 80% dos 

professores responderam que não. A apresentação das medidas de segurança pelos 

professores pode ter alguma relação com o fato de não terem ocorrido acidentes graves 

no local. Vale ressaltar que a quebra de vidrarias pode ocorrer nesse ambiente, por 

descuido no manuseio, e, se não houver ferimentos graves, não configura acidente no 

laboratório para essa pesquisa.  

Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 

Outros conceitos como os de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 

Coletiva (EPC) são de suma importância que professores e alunos detenham 

conhecimento e, para a segurança destes, utilizem em suas aulas. Acerca desses 

equipamentos, as seguintes perguntas foram realizadas: 

 O laboratório da sua escola dispõe de Equipamentos de Proteção 

Individual e Coletiva, EPI e EPC?  (FA - Questão 1 – Bloco 2);   

 Quais Equipamentos de Proteção Individual você utiliza (ou já utilizou) 

nas aulas de laboratório? (FA - Questão 2 – Bloco 2);   
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 Quais Equipamentos de Proteção Coletiva são utilizados no laboratório? 

(FA - Questão 3 – Bloco 2);   

 O laboratório da sua escola dispõe de Equipamentos de Proteção 

Individual e Coletiva (EPI e EPC)?  (FP - Questão 1 – Bloco 2);   

 Quais Equipamentos de Proteção Individual são utilizados no 

laboratório? (FP - Questão 2 – Bloco 2);   

 Quais Equipamentos de Proteção Coletiva são utilizados no laboratório? 

(FP - Questão 3 – Bloco 2)   

Quando questionados se os laboratórios da instituição possuíam tais 

equipamentos, 76,5% dos alunos e 100% dos professores responderam que sim; 14,7% 

dos alunos responderam que não sabiam e 8,8% alegaram não conhecer tais 

equipamentos. Os EPIs mais comuns em laboratórios e que foram questionados são: 

jaleco, óculos de proteção, luvas e máscaras. No bloco 2, quando perguntados sobre 

quais EPIs os alunos já utilizaram (para os que responderam que a escola possuía EPI), 

96% responderam que já utilizaram jaleco e luvas em suas aulas, 68% óculos de 

segurança e 92% já utilizaram máscaras. Também, 26,9% dos alunos responderam que 

já utilizaram outros equipamentos tais como toucas para cabelo. Entre os professores, 

100% dos participantes alegaram que jalecos, luvas e óculos de segurança, são 

utilizados no laboratório durante as práticas; já as máscaras constituíram 80% das 

respostas. Esses resultados apontam para o conhecimento desses equipamentos, e o mais 

importante para a segurança de todos no laboratório: a utilização de EPIs durante as 

aulas. 

Já a respeito de EPCs, os mais comuns e os questionados nos formulários foram: 

Capela de exaustão de gases, lava-olhos, extintor de incêndio e chuveiro de segurança. 

Mais uma vez, para os alunos que alegaram conhecer tais equipamentos, 96% 

reconheceram que a Capela de exaustão é utilizada nas aulas; 80% marcaram lava-olhos 

e extintor de incêndio; 86% marcaram o chuveiro de segurança. Nas respostas dos 

professores, 100% marcaram a capela, lava-olhos e chuveiro de segurança como EPCs 

presentes nos laboratórios e 80% marcaram extintor de incêndio. As respostam podem 

evidenciar que, os participantes que alegaram conhecimento acerca desses 

equipamentos, conseguiram reconhecer a presença dos mesmos nos laboratórios, e 

confirmaram a utilização de alguns deles durante as aulas práticas.  



42 
 

Geração de resíduos 

A geração de resíduos é outro tema que merece atenção nos dias de hoje. Não é 

exclusividade de laboratórios industriais o conhecimento e tratamento adequado para 

todo o tipo de resíduo que consequentemente oriunda ao final de cada experimento. O 

descarte adequado evita problemas ambientais e que atingem a qualidade de vida. 

Porém, a rotina de descarte e minimização desses não é suficiente: é preciso criar uma 

consciência ambiental, em que professores, alunos e técnicos se sintam responsáveis 

pela qualidade no meio laboratorial (ALBERGUINI et al., 2003).  

Conscientizar-se disso é preservar o meio ambiente e a vida humana que o cerca. 

As classificações de resíduos mais comuns encontradas são: Grupo A (Resíduos 

Biológicos); Grupo B (Resíduos Químicos); Grupo D (Resíduos Comuns); Grupo E 

(Resíduos Perfurocortantes). Sobre esse tema, as perguntas analisadas foram: 

 Você conhece as classes de resíduos que são geradas no laboratório de 

sua escola? Se você respondeu “Sim”, assinale quais você conhece: (FA - 

Questão 6 – Bloco 2);   

 Como você descarta os resíduos nas aulas de laboratório? (FA - Questão 

7 – Bloco 2);   

 Como é feita a limpeza do material após o término das aulas práticas na 

sua escola? (FA - Questão 9 – Bloco 2);   

 Quais classes de resíduos são geradas no laboratório? (FP - Questão 5 – 

Bloco 2);   

 Como é realizado o descarte de resíduos no laboratório? Existe algum 

programa de gerenciamento de resíduos no laboratório? (FP - Questão 6 

– Bloco 2) 

De acordo com a resposta dos professores, todas essas classes de resíduos são 

geradas nos laboratórios da instituição. Porém, novamente a falta de conhecimento dos 

alunos participantes acerca do tema é revelada: 52,9% alegaram não conhecer as classes 

de resíduos que são geradas nas aulas; 41,2% não sabe responder como é feito o 

descarte dos resíduos; 55,9% diz que descarta os resíduos gerados nos recipientes 

próprios fornecidos pelo professor, o que pode indicar que os alunos descartam nos 

recipientes apenas para seguirem a regra, e não por entenderem as classificações. É 
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preciso reforçar a importância de educar e criar uma consciência ecológica nos alunos, 

para que as ações deixem de ser somente automáticas para se tornarem verdadeiros atos 

conscientes. 

Acerca da limpeza dos materiais utilizados nas aulas práticas, 61,8% dos alunos 

alegaram que é feita pelos técnicos dos laboratórios, 29,4% não soube responder (alunos 

de Gerência em Saúde) e 8,8% disseram que os alunos são encarregados da limpeza. 

Esse resultado aponta no sentido da grande responsabilidade da limpeza adequada dos 

materiais, para que não haja contaminação de um experimento para outro por exemplo, 

sendo indicada a tarefa aos técnicos com maior conhecimento. Porém, é importante que 

desde já os alunos sejam conscientizados sobre uma devida limpeza dos materiais 

utilizados, que constitui também uma parte importante do experimento realizado.  

Organização das aulas experimentais e do laboratório didático 

Um sistema da Qualidade inclui o âmbito organizacional do laboratório. Isso 

significa que a separação dos reagentes pela sua toxicidade e compatibilidade química, 

inventário de vidrarias, equipamentos e utensílios, procedimentos operacionais padrão 

(POP), e quaisquer outras medidas que visem à organização ou ao melhor uso de um 

determinado equipamento, são exemplos de medidas aplicáveis a qualquer laboratório. 

Acerca da organização das aulas, as perguntas foram feitas: 

 Você acha que as aulas de laboratório na sua escola são bem planejadas e 

organizadas? (FA - Questão 4 – Bloco 3);   

 Como são organizados os materiais das aulas práticas (vidrarias, 

utensílios, equipamentos) no laboratório de sua escola?  (FA - Questão 5 

– Bloco 3);   

 Você acredita que um sistema de gestão da qualidade auxilia no 

planejamento, organização e realização das aulas práticas em um 

laboratório de ensino? (FP - Questão 4 – Bloco 3);   

 Como é realizada a organização dos materiais de uso comum (vidrarias, 

utensílios, equipamentos) no laboratório de sua escola? (FP - Questão 5 – 

Bloco 3);      

 Há um profissional técnico responsável pela gestão do laboratório? (FP - 

Questão 9 – Bloco 3);      
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 Há algum planejamento prévio para o uso do laboratório na realização de 

aulas práticas (agendamento do espaço, preparo da aula, organização e 

limpeza do material, outros)? (FP - Questão 10 – Bloco 3) 

Na EPSJV as aulas práticas são planejadas, solicitadas, agendadas e realizadas 

pelo professor. Porém, a organização dessas aulas é feita pelo técnico responsável, que 

confirma a data agendada, direciona o laboratório a ser utilizado, de acordo com a 

infraestrutura necessária, e separa os materiais, vidrarias, reagentes, soluções e 

equipamentos, distribuindo-os nas bancadas de acordo com o formulário de solicitação 

de uso do laboratório, preenchido, assinado e entregue com antecedência pelo professor. 

Assim, quando perguntados como são organizados os materiais das aulas práticas 

(vidrarias, utensílios, equipamentos) no laboratório de sua escola, os alunos não tiveram 

uma resposta homogênea, indicando um desconhecimento sobre a organização das aulas 

(Figura 7), fato que pode ser justificado pela estrutura organizacional descrita acima, 

onde o estudantes, ao entrarem no laboratório para a aula prática, já o encontram 

devidamente organizado. 

 

Figura 7: Respostas da pergunta 5 “Como são organizados os materiais das aulas 

práticas (vidrarias,utensílios, equipamentos) no laboratório de sua escola?”, bloco 3, do 

formulário para os alunos, subdividido em cursos. 
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Armazenamento e toxicidade dos reagentes 

Ainda no âmbito organizacional, sobre o armazenamento e toxicidade de 

reagentes, as respostas das seguintes perguntas foram discutidas: 

 Há um local separado para o armazenamento dos reagentes químicos no 

laboratório? (FA - Questão 6 – Bloco 3);   

 Você sabe como é realizada a organização desses reagentes? (FA - 

Questão 7 – Bloco 3);   

 Há um almoxarifado para o armazenamento dos reagentes no 

laboratório? Como é realizada a organização desses reagentes? (FP - 

Questão 6 – Bloco 3) 

De acordo com as respostas, 70,6% dos alunos alega que há um local separado 

para o armazenamento de reagentes, porém 55,9% não sabe responder como é feita a 

organização; os outros não souberam responder se há esse local. Já os professores, todos 

afirmam que há esse local e que os reagentes são separados e dispostos de acordo com a 

compatibilidade química e simbologias de risco destes. Esse resultado é coerente, uma 

vez que na EPSJV os alunos não têm acesso ao almoxarifado onde são armazenados os 

reagentes. Esse acesso é restrito aos técnicos e professores, que disponibilizam para a 

manipulação dos estudantes somente os reagentes relacionados à aula prática, sob 

constante supervisão. 

POP 

Os POPs são procedimentos roteirizados para se realizar uma tarefa ou manusear 

um equipamento devidamente. Conferem uma parte importante do sistema de Qualidade 

implantado e podem ajudar a melhorar a dinâmica da prática, reduzindo tempo gasto em 

uma atividade se for seguida devidamente, por exemplo. São medidas básicas da 

Qualidade que não necessitam de investimento financeiro, e para avaliar o 

conhecimento dos discentes e docentes, as seguintes perguntas foram realizadas: 

 Há procedimentos operacionais padrão (POP) disponíveis no laboratório? 

Caso a resposta seja “Sim”, você poderia citar algum? (FA - Questão 8 – 

Bloco 3);   
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 Há procedimentos operacionais padrão (POP) disponíveis no laboratório? 

Você poderia citar alguns? (FP - Questão 7 – Bloco 3);   

 Como é feita a elaboração e padronização dos procedimentos 

operacionais no laboratório? Caso positivo, especifique: (FP - Questão 8 

– Bloco 3) 

Em nossa pesquisa, há muitas divergências nas respostas quando perguntado se 

há POPs disponíveis no laboratório: 47,1% responderam que sim e 44,1% não soube 

responder (Figura 8). 

 

Figura 8: Respostas da pergunta 8/parte 1 “Há procedimentos operacionais padrão 

(POP) disponíveis no laboratório?”, bloco 3, do formulário para os alunos, subdividido 

em cursos. 

Porém, quando perguntado para os que haviam respondido “Sim” nesta última 

pergunta, se poderiam citar algum POP disponível, encontramos mais divergências: 

somente 26,7% das respostas foram coerentes com a pergunta; o restante das respostas 

se dividiu entre citar errado um POP, como listagem de vidrarias e equipamentos, ou 

afirmar “não lembrar de nenhum no momento da pesquisa”, ou ainda “não saber 

responder” (Figura 9). Foi possível, então, identificar um desconhecimento do 
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procedimento pela maioria dos alunos, mesmo alegando o contrário. É possível 

justificar através das respostas dos docentes, onde 60% afirmou que os POPs ainda 

estão em elaboração pelos técnicos. Existe a possibilidade do desconhecimento por 

parte dos alunos originar da não finalização/disponibilização desses documentos.  

 

Figura 9: Respostas da pergunta 8/parte 2 “Você poderia citar algum POP disponível 

no seu laboratório?”, bloco 3, do formulário para os alunos, subdividido em cursos. 

Livros de registro de ocorrência 

Outra medida importante de Qualidade é a presença de livros de registro de 

ocorrência. O livro de registro funciona como histórico do laboratório: é utilizado para 

registrar quebras de vidrarias, acidentes, algo incomum nos equipamentos, como a 

necessidade de manutenção corretiva, falta de materiais ou reagentes, etc. É um 

poderoso aliado da organização, pois com o grande fluxo de pessoas diferentes dentro 

dos laboratórios a cada aula, é uma forma de manter o controle sobre o dia-a-dia 

laboratorial e sua segurança. Para discutir sobre essa questão, as perguntas analisadas 

dos formulários foram: 

 Existem livros para o registro de ocorrências durante a realização de 

aulas práticas (acidentes, quebra de vidrarias, necessidade de 
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manutenções corretivas em equipamentos, falta de materiais ou 

reagentes, outros) no laboratório da sua escola? (FA - Questão 10 – Bloco 

3), (FP - Questão 12 – Bloco 3);   

A partir das respostas, 61,8% dos alunos alegou não saber responder se existem 

livros de registro de ocorrência em seu laboratório. O que contrasta com a informação 

obtida através da resposta da mesma pergunta aos docentes; todos responderam que sim, 

existem livros de ocorrências.  

Através das respostas sobre os livros de ocorrências, podemos concluir que são 

medidas básicas de Qualidade, que também não necessitam de investimento financeiro, 

porém são desconhecidas para os alunos. Embora os livros de registro dos laboratórios 

sejam preenchidos e assinados exclusivamente pelos docentes e técnicos responsáveis e 

não tenham acesso permitido para as anotações dos estudantes, seria importante que os 

alunos tivessem o conhecimento da presença desses documentos. Isso seria relevante 

não somente para reforçar a necessidade de comunicar ao professor ou técnico 

responsável qualquer ocorrência durante as aulas, mas também para ensinar a 

importância do livro de registros como um dos documentos da Qualidade no 

laboratório.   

Compra e aquisição de materiais e reagentes 

A organização do laboratório didático abrange muitas áreas, que muitas vezes 

não são perceptíveis aos alunos em um primeiro momento. A compra dos reagentes 

utilizados em aula e os materiais adquiridos para as práticas necessitam também de uma 

organização e um planejamento. De acordo com a NBR ISO/IEC 17025, esse 

procedimento deve estabelecer um registro padrão em que será analisado pelo setor 

adequado para aprovação ou não da solicitação de compra. Acerca desse tópico, a 

seguinte questão foi proposta: 

 Como é realizado o planejamento e elaboração dos pedidos de compra de 

materiais, reagentes e equipamentos no laboratório? (FP - Questão 14 – 

Bloco 3) 

Em nossa pesquisa, quando perguntado aos professores como eram realizadas as 

compras, 20% respondeu que não participava do processo, portanto não sabiam 

responder. Já para os 80% dos professores, os laboratórios fazem um planejamento que 
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é enviado para o setor específico da escola, que seria o setor de compras. O professor A 

entrevistado complementou a resposta:  

“O planejamento e realização dos pedidos seguem cronograma específico da 

EPSJV/Fiocruz. As requisições, especificações e justificativa de compra de 

materiais são realizadas pelos profissionais e professores da escola e 

encaminhadas ao setor de compras da escola.”   

Com isso, é possível verificar a adequação desse processo ao sistema de Qualidade 

avaliado.  

Os resultados obtidos, sua análise e discussão, serão disponibilizados para a 

instituição, produzindo material bibliográfico para futuros projetos sobre assuntos 

convergentes, que tanto carecem de estudos sistematizados. As respostas dos 

formulários dos docentes e discentes da EPSJV, estão disponíveis no Apêndice E e F. 
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6. CONCLUSÕES 

 Por uma demanda de interesse da Escola Politécnica da Fiocruz acerca de um 

panorama do sistema da Qualidade implantado em seus laboratórios de ensino, o 

presente trabalho correlacionou a questão abordada com o ensino-aprendizagem da 

disciplina de Química nessa Instituição, através de um estudo de caso.  

Com este estudo pôde-se discutir a utilização dos laboratórios como espaços de 

conhecimentos e de recurso de aprendizagem da disciplina de Química que é fornecida 

de forma integrada regularmente para os alunos de Análises Clínicas e Biotecnologia. 

Para os alunos de Gerência em Saúde, as aulas são restringidas à formação geral em 

nível médio. Foi possível também relacionar a boa gestão dos laboratórios, levando-se 

em consideração a Biossegurança dos alunos e professores nas aulas, para que o 

processo de aprendizagem do conteúdo seja mais eficaz. 

Pôde-se perceber um desconhecimento por parte dos alunos sobre algumas 

medidas relativas ao sistema da Qualidade implantado, tais como os POPs, 

gerenciamento de resíduos, livros de ocorrência e etc, contrastando com a visão dos 

docentes entrevistados. Porém, em muitos casos, foi possível verificar o conhecimento, 

a aplicação e a adequação de outras medidas, tais como o uso de EPIs e EPCs, 

separação de reagentes químicos em local adequado e alguns procedimentos de 

Biossegurança.  

Para se manter um sistema da Qualidade em um laboratório, muitas vezes é 

necessário um investimento financeiro como compras de EPIs e EPCs, o que pode 

dificultar a implantação em escolas com pouca verba. No caso da EPSJV, várias 

medidas já foram adotadas, como o setor de compras, e outras estão em processo de 

implantação, como os POPs. O sistema abrange à todos e é necessária a participação dos 

profissionais, professores e alunos para que a Qualidade seja mantida a longo prazo e os 

benefícios sejam duradouros.  

Como perspectivas futuras, este trabalho ainda contará com novas respostas de 

alunos obtidas através dos formulários, para que um maior número de informações seja 

coletado. Além disso, o estudo poderá ser utilizado como material bibliográfico de 

apoio para outras instituições de ensino que queiram avaliar o sistema da Qualidade de 

seus laboratórios e correlacionar com o ensino-aprendizagem de Química.. 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para alunos. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do projeto: Avaliação da Gestão da Qualidade em laboratórios de ensino e as 

possíveis relações com a aprendizagem de Química: Um estudo de caso na Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/FIOCRUZ-RJ. 

 

Pesquisador Responsável: Profª Dra Flávia Ferreira de Carvalho Marques. 

Instituição do Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 26292152 ou (21) 26292355. 

Email: formulariosmonog@gmail.com 

 

Escreva seu nome completo: ______________________________________. 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação da 

Gestão da Qualidade em laboratórios de ensino e as possíveis relações com a 

aprendizagem de Química: Um estudo de caso na Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio/FIOCRUZ-RJ”, de responsabilidade da pesquisadora Profª Dra 

Flávia Ferreira de Carvalho Marques. 

 

A pesquisa a qual você está sendo convidado (a) a responder tem por objetivo avaliar o 

uso de laboratórios na sua escola, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV/FIOCRUZ). Através das respostas obtidas, será possível fazer um estudo para 

avaliar se a Qualidade e a segurança nos laboratórios podem afetar o aprendizado da 

disciplina de Química. Além disso, sabe-se que esse sistema da Qualidade, se bem 

aplicado nos laboratórios de ensino, poderá também auxiliar na conservação dos 

materiais utilizados nas aulas, assim como destinar os resíduos químicos produzidos 

para tratamento adequado, contribuindo para preservação do meio ambiente. 

Esse questionário online será respondido por professores de Química e alunos maiores 

de idade voluntários do 3° e 4° anos dos cursos técnicos que possuem a disciplina de 

Química em sua grade curricular.  

As respostas serão analisadas estatisticamente em uma análise exploratória. Espera-se 

que com essa pesquisa seja criado um panorama do Sistema de Gestão da Qualidade nos 

laboratórios da EPSJV, permitindo relacionar os resultados com a aprendizagem da 

disciplina de Química. Consideramos a pesquisa de baixo risco potencial, porém os 

possíveis riscos relacionados a essa pesquisa poderão ser de caráter pessoal. Existe a 

possibilidade de pessoas se sentirem intimidadas a responder os questionários online, e 

o risco de possível “vazamento” de informações. É importante ressaltar que a sua 

participação na pesquisa é totalmente voluntária e que nada acontecerá se você não 

quiser responder o questionário. Não haverá uso da sua imagem e apenas você receberá 

uma cópia das suas respostas, e seus dados pessoais e as informações obtidas serão 

confidenciais, garantindo a sua privacidade, caso deseje participar. 

Vale destacar também que você poderá desistir a qualquer momento de colaborar sem 

causar nenhum problema para você e para a continuidade da pesquisa.  

mailto:formulariosmonog@gmail.com
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(Apêndice A – continuação) 

A pesquisadora responsável pela pesquisa se compromete a zelar pela participação 

voluntária e sigilo das informações recebidas. Os dados fornecidos pelos questionários 

serão armazenados e analisados somente pela aluna responsável pela pesquisa e pelas 

orientadoras desta, e nenhuma informação será compartilhada sem a sua autorização. 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos 

CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca 

garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 

agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por email ou telefone, 

de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. Email: etica@vm.uff.br; tel/fax: (21) 

26299189. Ou entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da EPSJV/Fiocruz 

pelo email: cep.epsjv@epsjv.fiocruz.br ou pelo tel.: (21) 38659710.  

 

Eu, ________________________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Assinatura do participante: _______________________________________________. 

 

Assinatura: ________________________________. 

Flávia F. de C. Marques. Responsável pela pesquisa. IQ-UFF.  

Email: formulariosmonog@gmail.com; Tel: (21) 26292152 ou (21) 26292355.  

 

Niterói, ___ de ___________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:cep.epsjv@epsjv.fiocruz.br


56 
 

Apêndice B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

professores. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do projeto: Avaliação da Gestão da Qualidade em laboratórios de ensino e as 

possíveis relações com a aprendizagem de Química: Um estudo de caso na Escola 

Politécnica De Saúde Joaquim Venâncio/FIOCRUZ-RJ. 

Pesquisador Responsável: Profª Drª Flávia Ferreira de Carvalho Marques. 

Instituição do Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Telefone para contato do Pesquisador: (21) 26292152 ou (21) 26292355. 

Email: formulariosmonog@gmail.com 

Escreva seu nome completo: ______________________________________. 

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação da 

Gestão da Qualidade em laboratórios de ensino e as possíveis relações com a 

aprendizagem de Química: Um estudo de caso na Escola Politécnica De Saúde 

Joaquim Venâncio/FIOCRUZ-RJ”, de responsabilidade do pesquisador Profª Drª 

Flávia Ferreira de Carvalho Marques. 

 

A pesquisa acima intitulada tem por objetivo avaliar o uso de laboratórios em uma 

escola de Ensino Médio-Técnico da cidade do Rio de Janeiro, a Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ), com foco na gestão da Qualidade, e as 

possíveis relações com o processo ensino-aprendizagem da disciplina de Química. 

Sabe-se que para laboratórios de ensino, a gestão da Qualidade também proporciona 

biossegurança do patrimônio e auxilia o planejamento e organização das aulas, bem 

como a aquisição de novos materiais e gerenciamento de resíduos. Para isso, esse 

questionário online será respondido voluntariamente por professores da disciplina e 

alunos maiores de idade do 3° e 4° ano dos cursos técnicos que possuem a disciplina em 

sua grade curricular, sem uso de imagem e com cópia das respostas apenas para o 

participante, e seus dados pessoais e as informações aqui obtidas serão confidenciais, 

garantindo a privacidade de cada participante. Vale ressaltar que este consentimento 

poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade da pesquisa ou 

qualquer outra penalização. As respostas serão analisadas estatisticamente em uma 

análise exploratória. Espera-se que com essa pesquisa se crie um panorama do Sistema 

de Gestão da Qualidade nos laboratórios da EPSJV, permitindo uma discussão de seus 

resultados com o ensino-aprendizagem de Química. Consideramos a pesquisa de baixo 

risco potencial, porém os possíveis riscos relacionados a essa pesquisa poderão ser de 

caráter pessoal. Existe a possibilidade de pessoas se sentirem intimidadas à responder os 

questionários online, e o risco de possível “vazamento” de informações. É importante 

ressaltar que nenhum ônus incorrerá na não participação da pesquisa para o 

discente/docente da escola e que será totalmente voluntária. A responsável pela pesquisa 

se compromete a zelar pela adesão voluntária e sigilo das informações recebidas. Os 

dados fornecidos pelos questionários serão armazenados e analisados somente pela 

aluna responsável pela pesquisa e pelas orientadoras desta, e nenhuma informação será 

compartilhada sem a autorização do participante. 
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(Apêndice B – continuação) 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham 

para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de 

acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos 

CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca 

garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas 

agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por email ou telefone, 

de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: Email: etica@vm.uff.br; Tel/fax: (21) 

26299189. Ou entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da EPSJV/Fiocruz 

pelo email: cep.epsjv@epsjv.fiocruz.br ou pelo tel.: (21) 38659710. 

 

Eu, ________________________________,declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Assinatura do participante: _______________________________________________. 

 

Assinatura: ________________________________. 

Flávia F. de C. Marques. Responsável pela pesquisa. IQ-UFF.  

Email: formulariosmonog@gmail.com; Tel: (21) 26292152 ou (21) 26292355.  

 

Niterói, ___ de ___________ de 2019. 
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Apêndice C: Formulário para alunos via Google Forms  

Disponível através do link: https://forms.gle/87pHfYW3hDE9Qt8NA 

Bloco 1- Dados Gerais 

1) Que ano você está cursando? _______________________________________ 

2) Há quanto tempo você estuda nessa escola? _____________________________ 

3) Você gosta (ou gostaria) de ter aulas práticas de química no laboratório? Por 

quê? ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4) Você já fez alguma experiência de química, mesmo fora da escola? Se você já 

fez, poderia dizer como foi essa experiência e o que achou dela? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) Você tem aulas práticas de química no laboratório? Caso a resposta seja 

negativa, justifique:_______________________________________________ 

 

 Bloco 2 – Segurança no Laboratório 

1) O laboratório da sua escola dispõe de Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletiva, EPI e EPC?  (    ) Sim    (    ) Não   (   ) Não sei  (   ) Não conheço esses 

equipamentos 

*Caso sua resposta seja negativa, siga para a questão nº 4. 

2) Quais Equipamentos de Proteção Individual você utiliza (ou já utilizou) nas aulas 

de laboratório? 

(   ) Luvas 

(   ) Óculos de segurança 

(   ) Jaleco 

(   ) Máscara 

(   ) Outros: __________________________________________________   

  

 

https://forms.gle/87pHfYW3hDE9Qt8NA
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(Apêndice C – continuação) 

3) Quais Equipamentos de Proteção Coletiva são utilizados no laboratório? 

(   ) Capela 

(   ) Extintor de incêndio 

(   ) Chuveiro de segurança 

(   ) Lava-olhos 

(   ) Outros: ________________________________________________________ 

4) As normas de segurança no laboratório são apresentadas pelo professor antes de 

iniciar as aulas práticas?    (  ) Sim (  ) Não 

5) Você conhece os procedimentos de biossegurança (primeiros socorros, ficha de 

segurança de reagentes, combate a incêndio) do laboratório de sua escola? Se sim, 

quais?______________________________________________________________ 

6) Você conhece as classes de resíduos que são geradas no laboratório de sua 

escola?    (  ) Sim  (  ) Não. 

 Se respondeu “Sim”, assinale quais você conhece: 

(   ) Grupo A - Biológico (   ) Grupo B – Químico  (   ) Grupo D -Comum  (   ) 

Grupo E – Perfurocortante. (  ) Outro: ________________________________ 

7) Como você descarta os resíduos nas aulas de laboratório? (  ) No lixo comum      

(   ) Na pia   (   ) Nos recipientes próprios fornecidos pelo professor    

    (   ) Não sei responder 

8) Já aconteceu algum acidente no laboratório? Se sim, especifique: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Bloco 3 – Qualidade no Laboratório 

1) Você conhece ou já estudou as Normas de Qualidade aplicáveis aos laboratórios 

de ensino?  (   ) Sim    (   ) Não 

2) O laboratório de sua escola aplica ou segue alguma Norma de qualidade? Qual 

(is)? Assinale: 

(  ) ABNT NBR ISO 9001  (  )  ABNT NBR ISO/IEC 17025  (  ) BPL (  ) Não sei 

responder 
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(Apêndice C – continuação) 

3) Você considera importante que um laboratório de ensino tenha um sistema da 

qualidade implantado? (  ) Sim   (  ) Não  (   ) Não conheço esse sistema            (   ) 

Não se aplica   

4) Você acha que as aulas de laboratório na sua escola são bem planejadas e 

organizadas? (   ) Sim  (    ) Não   (   ) Não sei responder 

5) Como são organizados os materiais das aulas práticas (vidrarias, utensílios, 

equipamentos) no laboratório de sua escola?   (  ) Não há essa organização  (   ) Os 

materiais são organizados pelo técnico responsável do laboratório  (  ) O professor 

organiza o material para os alunos  (   ) outro: __________________________ 

      6) Há um local separado para o armazenamento dos reagentes químicos no 

laboratório?  (   ) Sim   (   ) Não   (   ) não sei responder. 

7) Você sabe como é realizada a organização desses 

reagentes?________________________________________________________ 

8) Há procedimentos operacionais padrão (POP) disponíveis no laboratório?  (  ) Sim 

(   ) Não       (   ) Não sei o que é POP   (   ) Não sei responder. 

Caso a resposta seja “Sim”, você poderia citar algum? 

________________________________________________________________ 

9) Como é feita a limpeza do material após o término das aulas práticas na sua 

escola? 

(   ) Os alunos limpam o material   (   ) O técnico responsável do laboratório limpa o 

material        (   ) Não sei responder 

10) Existem livros para o registro de ocorrências durante a realização de aulas 

práticas (acidentes, quebra de vidrarias, necessidade de manutenções corretivas em 

equipamentos, falta de materiais ou reagentes, outros) no laboratório da sua escola?   

(    ) Sim    (    ) Não  (   ) Não sei responder 
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Apêndice D: Formulário para professores via Google Forms  

Disponível através do link: https://forms.gle/5oP3TgX5hL2sYvBR9 

Bloco 1- Dados Gerais 

1) Qual o seu cargo?_______________________________________________ 

2) Sua escolaridade: (  ) Superior (  ) Especialização (  ) Mestrado (  ) Doutorado  

3) Especifique sua escolaridade: ______________________________________ 

4) Há quanto tempo trabalha na escola?________________________________ 

5) Qual(is) disciplina(s) ministra?_______________________________________ 

6) Considera importante o uso do laboratório para o ensino de química? Por 

quê?______________________________________________________________ 

7) Você utiliza o laboratório para ministrar aulas práticas? (    ) Sim  (    ) Não. Caso 

a resposta seja negativa, 

justifique:_________________________________________ 

8) Quando um aluno tem aulas constantes no laboratório de ensino, seu rendimento 

pode ser melhor, pior ou indiferente? ______________________________________ 

 

Bloco 2 – Segurança no Laboratório 

1) O laboratório da sua escola dispõe de Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletiva (EPI e EPC)?  (    ) Sim    (    ) Não. 

2) Quais Equipamentos de Proteção Individual são utilizados no laboratório? 

(   ) Luvas 

(   ) Óculos de segurança 

(   ) Jaleco  

(   ) Máscara 

(   ) Outros: _____________________________________________________    

3) Quais Equipamentos de Proteção Coletiva são utilizados no laboratório? 

(   ) Capela 

(   ) Extintor de incêndio 

(   ) Chuveiro de segurança 

(   ) Lava-olhos 

(   ) Outros: ____________________________________________________ 

4) Existem procedimentos de biossegurança (primeiros socorros, ficha de 

segurança de reagentes, combate a incêndio) documentados e disponíveis para consulta 

no laboratório? (    ) Sim    (    ) Não 

https://forms.gle/5oP3TgX5hL2sYvBR9
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(Apêndice D – continuação) 

5) Quais classes de resíduos são geradas no laboratório? 

(   ) Grupo A – Biológico 

(   ) Grupo B – Químico 

(   ) Grupo D – Comum 

(   ) Grupo E – Perfurocortante. Outro: _______________________________ 

6) Como é realizado o descarte de resíduos no laboratório? Existe algum programa 

de gerenciamento de resíduos no laboratório? 

 ( ) Não ( ) Sim - Especifique:______________________________________ 

7) Já aconteceu algum acidente no laboratório? ( ) Sim ( ) Não. Especifique: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Bloco 3 – Qualidade no Laboratório 

1) Você conhece as Normas de Qualidade aplicáveis aos laboratórios de ensino? (   

) Sim    (   ) Não 

2) O processo de implantação da gestão da qualidade em laboratórios segue 

Normas. O laboratório de sua escola aplica ou segue alguma Norma? Quais? 

(  ) ABNT NBR ISO 9001  (  )  ABNT NBR ISO/IEC 17025  (  ) BPL (  ) 

Não há gestão da qualidade implantada no laboratório. 

3) Você considera importante que um laboratório de ensino tenha um sistema de 

gestão da qualidade implantado? (  ) Sim   (  ) Não  (   ) Não conheço esse sistema (   ) 

Não se aplica   

4) Você acredita que um sistema de gestão da qualidade auxilia no planejamento, 

organização e realização das aulas práticas em um laboratório de ensino? (   ) Sim  (    ) 

Não   (   ) Não conheço esse sistema 

5) Como é realizada a organização dos materiais de uso comum (vidrarias, 

utensílios, equipamentos) no laboratório de sua escola?    

(  ) Não há essa organização  (   ) Os materiais são organizados pelo técnico 

responsável   (  ) Cada professor organiza seu material (  )  Outro:__________ 

6) Há um almoxarifado para o armazenamento dos reagentes no laboratório? Como 

é realizada a organização desses 

reagentes?_______________________________________________________ 
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(Apêndice D – continuação) 

7) Há procedimentos operacionais padrão (POP) disponíveis no laboratório? Você 

poderia citar alguns?__________________________________________ 

8) Como é feita a elaboração e padronização dos procedimentos operacionais no 

laboratório? Caso positivo, especifique: 

________________________________________________________________ 

9) Há um profissional técnico responsável pela gestão do laboratório? 

 (    ) Sim    (    ) Não 

10)  Há algum planejamento prévio para o uso do laboratório na realização de aulas 

práticas (agendamento do espaço, preparo da aula, organização e limpeza do material, 

outros)? 

Se sim,especifique:__________________________________________________ 

11) É realizado o controle periódico de temperatura do ambiente e das geladeiras do 

laboratório? 

(    ) Sim   (    ) Não.       

12) Existem livros para registro de ocorrências durante a realização de aulas práticas 

(acidentes, quebra de vidrarias, necessidade de manutenções corretivas em 

equipamentos, falta de materiais ou reagentes, outros) no laboratório? 

 (    ) Sim    (    ) Não 

13) Há um cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos no laboratório? 

(   ) Sim   (    ) Não    

 

14) Como é realizado o planejamento e elaboração dos pedidos de compra de 

materiais, reagentes e equipamentos no laboratório? 

(   ) Não é realizado planejamento  (   )  Não participo dos pedidos de compra               

(  ) Os pedidos de compra são realizados por setor específico da escola. 

Especifique: ______________________  ( ) Outros: ______________________ 
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Apêndice E: Resultados dos formulários dos alunos 

Bloco 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Que ano e curso você está cursando? 2) Há quanto tempo você estuda nessa escola? 

4) Você já fez alguma experiência de química, 

mesmo fora da escola? Se você já fez, poderia 

dizer como foi essa experiência e o que achou 

dela? 

 

5) Você tem aulas práticas de química no 

laboratório? 
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Bloco 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) O laboratório da sua escola dispõe de 

Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletiva, EPI e EPC?   

4) As normas de segurança no laboratório 

são apresentadas pelo professor antes de 

iniciar as aulas práticas?     

5) Você conhece os procedimentos de 

biossegurança (primeiros socorros, ficha de 

segurança de reagentes, combate a incêndio) 

do laboratório de sua escola? 

6) Você conhece as classes de resíduos que 

são geradas no laboratório de sua escola? 
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Bloco 3: 

 

 

 

 

 

 

 

7) Como você descarta os resíduos nas aulas 

de laboratório? 
8) Já aconteceu algum acidente no 

laboratório? 

1) Você conhece ou já estudou as Normas de 

Qualidade aplicáveis aos laboratórios de 

ensino?   

2) O laboratório de sua escola aplica ou segue 

alguma Norma da Qualidade? 
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3) Você considera importante que um 

laboratório de ensino tenha um sistema da 

qualidade implantado? 

4) Você acha que as aulas de laboratório na 

sua escola são bem planejadas e organizadas? 

5) Como são organizados os materiais das 

aulas práticas (vidrarias, utensílios, 

equipamentos) no laboratório de sua escola? 

6) Há um local separado para o 

armazenamento dos reagentes químicos no 

laboratório?   
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7) Você sabe como é realizada a 

organização desses reagentes? 

8) (Parte 1) Há procedimentos 

operacionais padrão (POP) disponíveis no 

laboratório?   

8) (Parte 2) Você poderia citar algum POP 

disponível no seu laboratório?   

9) Como é feita a limpeza do material após 

o término das aulas práticas na sua escola? 
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(Apêndice E – continuação) 

 

 

 

  

 

 

 

 

10) Existem livros para o registro de ocorrências durante a realização de aulas práticas 

(acidentes, quebra de vidrarias, necessidade de manutenções corretivas em equipamentos, 

falta de materiais ou reagentes, outros) no laboratório da sua escola?    
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Apêndice F: Resultados dos formulários dos professores 

Bloco 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Qual o seu cargo? 2) Sua escolaridade: 

4) Há quanto tempo trabalha na escola? 
6) Considera importante o uso do 

laboratório para o ensino de química? 
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(Apêndice F – continuação) 

 

 

 

 

Bloco2:  

 

 

 

 

 

 

 

7) Você utiliza o laboratório para 

ministrar aulas práticas? 

8) Quando um aluno tem aulas constantes no 

laboratório de ensino, seu rendimento pode ser 

melhor, pior ou indiferente? 

1) O laboratório da sua escola dispõe de 

Equipamentos de Proteção Individual e 

Coletiva (EPI e EPC)?   

4) Existem procedimentos de biossegurança 

(primeiros socorros, ficha de segurança de 

reagentes, combate a incêndio) documentados e 

disponíveis para consulta no laboratório? 
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(Apêndice F – continuação) 

 

 

 

 

Bloco 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6) Como é realizado o descarte de resíduos no 

laboratório? Existe algum programa de 

gerenciamento de resíduos no laboratório? 

 

7) Já aconteceu algum acidente no laboratório? 

4) Você acredita que um sistema de gestão da 

qualidade auxilia no planejamento, organização e 

realização das aulas práticas em um laboratório de 

ensino? 

5) Como é realizada a organização dos materiais de 

uso comum (vidrarias, utensílios, equipamentos) no 

laboratório de sua escola? 
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(Apêndice F – continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Há um almoxarifado para o armazenamento dos 

reagentes no laboratório? Como é realizada a 

organização desses reagentes? 

7) Há procedimentos operacionais padrão (POP) 

disponíveis no laboratório? 

8) Como é feita a elaboração e padronização dos 

procedimentos operacionais no laboratório? 

9) Há um profissional técnico responsável pela 

gestão do laboratório? 
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12) Existem livros para registro de ocorrências 

durante a realização de aulas práticas (acidentes, 

quebra de vidrarias, necessidade de manutenções 

corretivas em equipamentos, falta de materiais ou 

reagentes, outros) no laboratório? 

 

13) Há um cronograma de manutenção 

preventiva dos equipamentos no laboratório? 

 

14) (Parte 1) Como é realizado o planejamento e 

elaboração dos pedidos de compra de materiais, 

reagentes e equipamentos no laboratório? 

 

14) (Parte 2) Por qual setor? 

 


