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A Direção da Faculdade de Ciências da Saúde Archimedes Theodoro, no uso de suas atribuições 

regimentais, torna público o presente regulamento 

 

Define as normas internas de utilização do Laboratório de Avaliação Nutricional. O Laboratório de 

Avaliação nutricional é utilizado nas disciplinas de  Avaliação Nutricional e dietoterapia I e II e em 

demais disciplinas que se fizer necessário. O ambiente conta com computador, que possui os 

softwares: Avanutri. Dispõe ainda de quadro branco, carteiras, e armário. 

 

DO FUNCIONAMENTO  

Art. 1º: O laboratório permanecerá aberto para as atividades previamente agendadas sendo aulas 

práticas, estudos e pesquisas dos alunos e professores. 

 

 § 1º: O laboratório estará em regime de manutenção fora do período letivo determinado pelo 

calendário escolar. 

 

§ 2º: Não será permitido o uso do laboratório para os alunos sem a supervisão. 

 

Art. 2º: Toda atividade a ser realizada no laboratório deverá ser agendada via e-mail da 

coordenação do curso.  

 

§ 1º: Os casos omissos serão penalizados.  

 

§ 2º: O professor ou responsável pelas atividades que não agendarem previamente não terá 

direito sobre o laboratório. 

 

Art. 3º: Os materiais de laboratório estão disponíveis no próprio ambiente. 
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 § 1º: O empréstimo de material fica assegurado somente no interior do campus, ficando um 

responsável pelo empréstimo.  

 

§ 2º: O empréstimo de material fora do campus será autorizado mediante assinatura de termo de 

responsabilidade na coordenação do curso. 

 

DOS OBJETIVOS  

- Fornecer aos graduandos do curso de Nutrição os equipamentos e materiais que lhes permitam 

exercer a sua ação discente.  

Fornecer apoio para as aulas dos docentes do curso de Nutrição.  

- Atender às aulas práticas das disciplinas de Avaliação Nutricional I e II e demais disciplinas que se 

fizer necessário.  

- Permitir o desenvolvimento de atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso dos 

estudantes de Nutrição.  

- Proporcionar suporte aos projetos de extensão junto à comunidade, assim como desenvolver 

pesquisas do Curso de Nutrição. 

 

DOS OBJETIVOS DAS AULAS DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL  

- Conhecer alguns equipamentos utilizados na avaliação nutricional.  

- Aprender a utilizar de forma correta estes equipamentos.  

- Observar as técnicas e procedimentos adequados para a avaliação nutricional nos diferentes 

ciclos da vida e, praticantes de atividade física.  

- Praticar as técnicas de avaliação nutricional. Realizar atividades propostas em sala de aula. 

 

CONDUTAS E ATITUDES 
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 Este capítulo tem por finalidade delinear a forma de conduta e atitudes de todas as pessoas, 

docentes e alunos, de forma a contribuir para minimizar os riscos das atividades efetuadas.  

 

-  É proibido fumar no Laboratório. 

- É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida no Laboratório. 

 - É proibido o acesso ou permanência de pessoas não autorizadas neste laboratório, quando 

desacompanhadas do corresponsável. 

 - É obrigatório o uso de jaleco, calça comprida e sapato fechado nas dependências deste 

laboratório.  

- Não será permitida a utilização de saia, bermuda ou calçados abertos no laboratório, com 

exceção do uso de roupas necessárias para realização de avaliação nutricional.  

- É proibido guardar alimentos destinados ao consumo humano no sobre as bancadas e armários 

do laboratório.  

-  Após o uso dos equipamentos, fazer a limpeza quando necessário e deixá-lo em condições de 

uso.  

- Não retirar equipamentos do laboratório sem autorização.  

- Todos os usuários do laboratório devem participar das reuniões sempre que convocados.  

- Usuários que descumprirem as normas de utilização do laboratório serão comunicados por um 

dos responsáveis pelo laboratório.  

 

No caso de descumprimento recorrente serão impedidos de usar o laboratório sem a presença de 

um dos docentes responsáveis pelo Laboratório de Avaliação Nutricional. 

 

Essa norma determina os requisitos básicos para a proteção da vida e da propriedade nas 

dependências do Laboratório de Avaliação Nutricional, onde são manuseados, equipamentos de 

avaliação nutricional.  
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Essa norma se aplica a todas as pessoas alocadas no Laboratório de Avaliação Nutricional 

(docentes, alunos de graduação, estagiários voluntários e pesquisadores). Os corresponsáveis por 

este laboratório são os docentes do curso de nutrição que ministram aula, desenvolvem atividades 

de pesquisa, monitores e extensão no mesmo.  

 

O equipamento deve ser guardado/desligado nas mesmas condições em que foi encontrado e 

caso haja algum problema ou dano detectado, o mesmo deverá ser relatado aos demais 

corresponsáveis e ao coordenador.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.4◦. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Unidade. 

 

Art.5◦. O presente regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Além Paraíba, 20 de fevereiro do 2016. 
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Inventário do Laboratório de Avaliação Nutricional: 

 

ITEM QUANTIDADE 

ADIPÔMETRO CIENTÍFICO CESCORF 01 
ADIPÔMETRO CLÍNICO AVANUTRI 08 

ADIPÔMETRO CLÍNICO CESCORF 02 

BALANÇA DIGITAL GLIFE 01 

APARELHO DE PRESSÃO COM BRAÇADEIRA 05 

BALANÇA MECÂNICA CLÍNICA COM 

ESTADIÔMETRO 
02 

BIOIMPEDÂNCIA DE MEMBROS SUPERIORES 01 

BIOIMPEDÂNCIA DE MEMBROS INFERIORES 01 

ESTADIÔMETRO PORTATIL 02 

FITA MÉTRICA (1,5 m) 05 

TRENA ANTROPOMÉTRICA (2m) SANNY 05 

ESTADIÔMETRO INFANTIL 02 

BALANÇA PEDIÁTRICA 01 

ARMARIO 2 PORTAS  01 

ARQUIVO VERTICAL DE 3 GAVETAS 01 

MESA  01 

CADEIRA 01 

COMPUTADOR 01 

SOFTWARE AVANUTRI 01 
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ANEXO I 

LABORATÓRIO  AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

FORMULÁRIO DO USO SO LABORATÓRIO 

Professor:  

Disciplina:  Período: 

Data da aula:  

Tema da aula: 

                                                

Assinatura do Professor 

Material Descartável Utilizado em Aula 

Quantidade Material 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

_______________________________________ 
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Assinatura do Professor 

ANEXO II 

LBORATÓRIO AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA 

 

Em______de_____________de______, no laboratório multidisciplinar da Faculdade de Ciências da Saúde 

Archimedes Theodoro, durante a atividade de_____________________________________________ 

(especificar a atividade), pertencente à disciplina de ________________________________________ 

O(a) acadêmico(a)_________________________________________________________________ 

Eu,____________________________________________________________________________, 

Docente responsável, prestei o devido cuidado ao aluno acidentado, comunicando o fato à coordenação 

de curso e encaminhando o mesmo (caso necessário) para cuidados mis específicos.  

Os resultados serão anexados neste relatório para providências cabíveis. Nestes termos, registramos aqui 

a ciência do caso. 

 

___________________________________                      __________________________________  

                        Acadêmico (a)                                                              Docente Responsável pela disciplina 

 

 

 

__________________________________ 

Coordenador do Curso 
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ANEXO III 

LABORATÓRIO AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

 

A/C Coordenação do Curso de ______________________________________ 

Prezado Coordenador, venho por meio deste solicitar pedido de material listado abaixo: 

 

Quantidade Material 

  

  

  

  

  

 

Além Paraíba, _____de______________de________. 

 

______________________________________ 

Professor(a) 

 

(    ) Deferido        (     )Indeferido __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ 

Coordenado do Curso 

 

______________________________________________ 

Direção da Faculdade de Ciências da  Saúde Archimedes Theodoro 
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O professor interessado na aquisição de alguma material, deverá encaminhar a Solicitação de 

Aquisição de Material , a Coordenação de Curso.  

 

Observações importantes:  

• Os pedidos devem ser enviados no início do semestre ou pelo menos com um mês de 

antecedência da aula ; 

• A Solicitação de Aquisição de Material deverá ser assinada pelo professor solicitante e 

encaminhada para a Coordenação de Curso; 

• A Coordenação de curso irá avaliar o pedido, caso seja deferido, encaminhará para a 

direção da Instituição. 

• A direção encaminhará o pedido para o setor responsável que efetuará a compra . 

 


