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1) Mantenha o LAE limpo e organizado.  

 
2) Após concluir alguma atividade no LAE: 

• limpe bem todas as mesas usadas 
• limpe bem todos os equipamentos utilizados 
• jogue resíduos/sujeira/restos no lixo 
• guarde os equipamentos e materiais usados 
• feche os armários 
• feche as janelas 
• desligue o computador, balanças, nobreak, luzes etc 

 
3) Use com cuidado os equipamentos e materiais para não danificá-los. Informe-se com colegas como usar 

cada equipamento. 
 

4) A mesa do computador não deve ser usada para atividades que possam danificá-la; por exemplo: 
cortar materiais, colar componentes etc. Use as outras mesas para estas atividades. 
 

5) NÃO DEIXE NADA LIGADO DE UM DIA PARA OUTRO; por exemplo, computador, 
balanças, nobreak, luzes. 
 

6) Só membros do Grupo de Foguetes Carl Sagan podem permanecer no LAE. 
 

7) NÃO DEIXE JANELAS ABERTAS DE UM DIA PARA OUTRO. 
 

8) NÃO ACIONE IGNITORES, fósforos, isqueiros etc dentro do LAE. 
 

9) Qualquer material ou equipamento do LAE só pode ser retirado do laboratório com autorização 
minha. 
 

10) Avise-me quando perceber que está terminando algum tipo de material que é necessário para executar as 
suas atividades, para que eu possa providenciar a reposição. 
 

11) Avise-me quando algum equipamento estiver danificado ou precisando de bateria/pilha nova. 
 

12) Jamais retire componentes de minifoguetes que estão na exposição ou arquivados. 
 
 
Qualquer dúvida específica sobre segurança, uso do LAE ou sugestão, por favor, fale comigo. 

 
 
 

Prof. Carlos H. Marchi 
 

Coordenador do LAE/DEMEC/TC/UFPR 


	GRUPO DE FOGUETES CARL SAGAN
	Universidade Federal do Paraná
	LABORATÓRIO DE ATIVIDADES ESPACIAIS
	NORMAS DE SEGURANÇA E USO
	(26 Jan 2017)
	1) Mantenha o LAE limpo e organizado.
	2) Após concluir alguma atividade no LAE:
	 limpe bem todas as mesas usadas
	 limpe bem todos os equipamentos utilizados
	 jogue resíduos/sujeira/restos no lixo
	 guarde os equipamentos e materiais usados
	 feche os armários
	 feche as janelas
	 desligue o computador, balanças, nobreak, luzes etc
	3) Use com cuidado os equipamentos e materiais para não danificá-los. Informe-se com colegas como usar cada equipamento.
	4) A mesa do computador não deve ser usada para atividades que possam danificá-la; por exemplo: cortar materiais, colar componentes etc. Use as outras mesas para estas atividades.
	5) NÃO DEIXE NADA LIGADO DE UM DIA PARA OUTRO; por exemplo, computador, balanças, nobreak, luzes.
	6) Só membros do Grupo de Foguetes Carl Sagan podem permanecer no LAE.
	7) NÃO DEIXE JANELAS ABERTAS DE UM DIA PARA OUTRO.
	8) NÃO ACIONE IGNITORES, fósforos, isqueiros etc dentro do LAE.
	9) Qualquer material ou equipamento do LAE só pode ser retirado do laboratório com autorização minha.
	10) Avise-me quando perceber que está terminando algum tipo de material que é necessário para executar as suas atividades, para que eu possa providenciar a reposição.
	11) Avise-me quando algum equipamento estiver danificado ou precisando de bateria/pilha nova.
	12) Jamais retire componentes de minifoguetes que estão na exposição ou arquivados.
	Qualquer dúvida específica sobre segurança, uso do LAE ou sugestão, por favor, fale comigo.
	Prof. Carlos H. Marchi
	Coordenador do LAE/DEMEC/TC/UFPR

