
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual da Oficina Tecnológica 

 
O presente Manual foi redigido com o intuito de normatizar e garantir as melhores práticas 

nos diversos ambientes da Oficina Tecnológica, prédio 10 no Campus II da Universidade 

Feevale. Para tal, o conteúdo deste Manual será separado por tópicos que incluem: postura 

comportamental, deveres e responsabilidades do corpo técnico, procedimentos operacionais e 

questões relativas à segurança dos alunos e dos colaboradores. 
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1. A Estrutura 

A Oficina Tecnológica é uma estrutura que visa dar suporte às demandas institucionais de 

ensino e pesquisa, bem como demandas de extensão, como prestação de serviços para 

terceiros e hospedagem de cursos, majoritariamente atendendo às áreas de engenharia, moda 

e design, uma vez que a estrutura está vinculada ao Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas 

(ICET) da Universidade Feevale. 

Fisicamente, a Oficina Tecnológica é composta por 26 ambientes, dentre laboratórios, 

salas de aula, salas de desenho, almoxarifados e depósitos, conforme é possível observar nas 

plantas a seguir. 

 

Figura 1 – Planta baixa do 1º andar 

 

Figura 2 – Planta baixa do 2º Andar 

 O quadro funcional da Oficina, pessoal responsável pela manutenção da estrutura e 

pelo apoio técnico às atividades desempenhadas nos diversos setores, é composto por três (3) 

técnicos mecânicos, um (1) técnico calçadista, um (1) auxiliar técnico, e um professor / 

coordenador administrativo, responsável pela gerência da equipe e da estrutura. O horário de 

funcionamento é: Segunda à sexta-feira, das 08h30min às 11h30min; das 13h30min às 

22h00min. 

 

1.2 Os setores 

Como já exposto, a Oficina Tecnológica conta com diversos ambientes específicos para as 

atividades inerentes aos cursos que compõe o ICET. De um modo geral, esses setores podem 

ser divididos em: 

a) Setor de ajustagem: neste setor da oficina são desenvolvidas atividades pertinentes à 

confecção de moldes ou modelos, principalmente. O ambiente dispõe de bancadas de 

trabalho providas de morsas com abertura máx. 110mm; furadeiras de bancada FG-13 

e FG-13 SETRA além de tesouras mecânicas de bancada TC-5 marca Walviwng.  
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b) Setor de marcenaria: este setor destina-se a trabalhos que utilizam e/ou realizam 

processamento de artefatos em madeiras e materiais não metálicos. O ambiente 

dispõe de bancadas para trabalho e furadeira de coluna CBM19 marca Barbero, serra 

fita Volan 600mm SF-3 Balda Braffemam, serra fita Volam 600mm SF-3 Balda mod. 

SF600, serra circular marcenaria SCMA Maski, serra tico-tico 22' marca Kufo CH-S22, 

desempenadeira DES-2 Acerbi, torno de bancada TCF-90 900MM Fundi, lixadeira 

cinta/disco LX-2S Acerbi, morsa N.1 100HM fix. Nad.1-F Marca Adri e coletor de 

pó/madeira mod. UFO-80.  

 

c) Setor de conformação: este setor desenvolve atividades de conformação de chapas e 

tubos e dispõe de serra circular mod. SSFP-2C com mesa marca Starken, facão manual 

para chapa FA-100 Aga., Prensa hidráulica enfardadeira 10T PEP-10 Braffemam, 

dobrador de tubo DCM-1 s/col. Molte, coluna para dobradeira de tubo Moltecni, 

calandra inicial manual C-1250 com bancada V.Gen., moto esmeril 1,0cv Med-8 marca 

Jowa, calandra perfil para tubos Newcorte, viradeira com dedos Alwema mod. MD20 e 

bigorna fé modular marca Navasul. 

 

d) Setor de soldagem: este é um setor dedicado especificamente ao processo de 

soldagem de materiais metálicos, tanto para a confecção de subconjuntos, quanto 

para a montagem de equipamentos completos. O setor dispõe de máquina de solda 

Tig Heliarc 355 ESAB, conjunto solda ppu oxigênio Prostar, unidade de refrigeração 

Collerio K873-1 com motor, retificador para solda Superbanta M402 ESAB, unidade de 

refrigeração para tocha Tig WC8, tocha Sumig 320, solda ponto 10KVA / TWP marca 

Transweld, fonte solda 250E marca Smashweld ESAD, regulador para argônio C25 R-

9ARG Record, solda ponto 10KVA S-10 marca Sigel, cilindro tipo T especial para 10MN, 

adaptador tocha TIG OXIMIG (solda) e exaustor com coifa para sala de solda.  

 

e) Setor de usinagem: este é o setor que agrega os processos de fabricação 

convencionais com retirada de cavacos. Abrange atividades de confecção de peças 

mecânicas, desde o estudo dos métodos e processos, até a realização operacional das 

operações necessárias para a conclusão da peça. O setor dispõe de moto esmeril 

Schulz 300W, fresa esférica topo metal duro diam. 1MM/2MM/6MM, retificadora 

cilíndrica Mello, retificadora plana Magnun, furadeira de coluna Morgon mod.MDP-

435V, torno mecânico universal mod. TM 280, fresadora mod. FF-750II Sanches Blanes, 

leitor digital 3 eixos Fagor para fresadora, cabeçote angular com mancal e eixo porta 

fresa, morsa com base giratória e kit de fixação Polaquini, torno universal mecânico 

Sinitron SI4110, fresadora ferramenteira vertical Veker 430, torno universal CT-918 

com motor, desempeno de granito 1000X630X150 com suporte, placa universal 3 

castanhas 5 polegadas, cone 40 DIN2080 porta pinças DIN6499 série 40, chave de 

gancho diam.58/62 pinças S40 (HN9/63), estojo de pinças série 40 diam. 4/26MM, 

cone ISO 30-2080 eixo porta fresa diam.22MMX400MM, divisor universal para 

fresadora mod. FF-750, cone 40 DIN2080 porta ferramenta comb. diam. 32MM, 

localizador de arestas 827 STARRET e transformador 15KVA trifásico. 
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f) Setor de pintura: Este setor destina-se ao processo de acabamento de peças em geral 

e comporta a pintura de peças de até 1,5m de comprimento com pistolas de pintura e 

cortina d´água. Estão disponíveis no setor motobomba para cabine de pintura, pistola 

de pintura ARPREX MAJAM mod. 02, compressor de ar comprimido MSL 10,0/175ML, 

pistola de pintura ARPREX mod 2 média pressão e cabine de pintura com cortina 

d’água. 

 

g) Metalografia, ensaios e injeção: Microscópio Neomet Binocular com câmera, Prensa 

Hidráulica Tempopress Panambra, Cortadeira Metalografica, Máquina Universal de 

Ensaios Versat 1000, Durometro de Bancada modelo raslb Pantec Pananbra, Maquina 

de Impacto - Modelo Mic, Detector de falhas para Ultra Som mod.ud9900, Transdutor 

de referencia ultra 0084, Transdutor angular miniatura cod.s4t 70 9x10 u0084, Forno 

Elétrico Tubular modelo Esp Sanchis NS1517, Termo Higrômetro digital de parede 

minipa mt-241, Lixadeira metalografica manual por via Umida mod. Pnlix-4, Lixadeira 

Politriz rotativa lpv, Durometro digital portatil th-130, Lixadeira Metalográfica maxi-s 

manual solotest, Placa de captura pixelview play tv box 4 NS782515072047, Balança 

Semi-analitica Schimadzu bl 3200, Forno elétrico Sanchis mod. especial, Banho maria 

Fisatom Mod 557, Politriz lixadeira metalografica, Injetora Himaco Modelo Apta 80, 

Extrusora marca SEIBT mod. ES25 NS. A56/11, Moinho marca SEIBT mod. MGHS NS. 

A2/11. 

 

h) Atelier de calçados: neste ambiente são desenvolvidas todas as atividades inerentes à 

prática de desenvolvimento físico de calçados e este ambiente dispõe de compressor 

de ar MSV horizontal, máquinas industriais de costura de coluna rotativa, máquina de 

tirar rugas mod. TR1 master, delineador de perfil D 36, máquinas de fazer molde 

plástico de formas Kehl, torno de montagem fixo VD maq. Metal, máquina de carimbar 

corte com sistema de segurança CED MAQ CM 05, facão de corte com mesa, máquina 

de cortar tiras, máquina prensa plana pneumática Concórdia, máquina de rebater 

costura MRC 1700, máquina para dividir com calibrador simples, máquina eletrônica 

para chanfrar, prensa chapa lisa mod. CM01, lixadeira vertical LXV 125, lixadeira 

boneca LXB 60, transportador horizontal de secagem e reativação, prensa pneumática 

Eberle, prensa pneumática convencional mod. M-6, máquina de conformar calcanhar 

mod. M-11, pirógrafo para gravar couro e madeira palante, sistema de aspiração e 

filtragem de resíduos com motor. 

 

 

 

 

 

 

Para detalhes acerca dos procedimentos operacionais de cada um dos 

equipamentos supracitados, é necessário contato com um dos técnicos de plantão 

para que seja feita a entrega do manual do equipamento em questão ou a instrução 

verbal por parte do técnico. 
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2. Procedimentos de Segurança 

 

2.1 Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s ) 
 

a) Jaleco (algodão grosso, manga longa) 
b) Luvas de proteção (algodão pigmentado, cirúrgicas e para altas temperaturas, 

dependendo a situação de uso). 
c) Calçados fechados. 
d) Óculos de segurança. 
e) Protetor auricular, quando necessário. 
f) Máscara de proteção respiratória, quando necessário.  

 

2.2 Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) 
 

a) Capelas (sistema de exaustão ativado) 
b) Extintores 

 

2.3 Procedimentos em caso de Emergência 
 

Acidente Procedimentos de emergência 

Qualquer acidente 
Deve ser comunicado ao coordenador do laboratório ou laboratorista 

de plantão 

Cortes ou ferimentos 

leves 
Devem ser desinfetados e cobertos 

Queimaduras com 

fogo ou material 

quente 

Lave com muita água, a temperatura amena, ou soro fisiológico. Não 

aplique pomadas, óleos ou outras substâncias que possam dificultar 

a limpeza do local. Não use curativos oclusivos de difícil remoção. 

Substâncias estranhas 

nos olhos 

Lavar os olhos com bastante água (no lavador de olhos) ou soro 

fisiológico e após com água boricada. 

 

2.4 Ramais úteis  

• Ambulatório: 8903 

• CFTV (Segurança): 8606 

• GIGA (Grupo Interno de Gerenciamento Ambiental): 8651 

• SESMT (Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho): 8758 

• Manutenção Geral: 8786 

• Manutenção Elétrica: 8631 

• Manutenção Eletrônica: 8950 
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3. Procedimentos gerais 

3.1 Agendamento (oficina@feevale.br) 

 

Os interessados em marcar monitorias, visitas e atendimentos extraclasse deverão entrar em 

contato com a Oficina através do e-mail exposto acima e agendar horário para utilização do laboratório 

ou oficina desejado. O agendamento deve ser realizado com no mínimo 48 horas de antecedência, 

conforme a disponibilidade do técnico responsável pelo local em questão. 

Caso haja necessidade de desmarcar o agendamento, sugere-se que seja feito com 

antecedência de 24 horas ao horário combinado, a fim de não gerar horas ociosas para a equipe. 

O projeto a ser executado será analisado pelo corpo técnico da Oficina quanto a sua viabilidade, 

pois alguns processos de produção podem levar mais do que o prazo disponível pelo solicitante. 

Materiais e ferramentas sobressalentes são de responsabilidade do aluno, devendo trazê-los quando o 

monitor sinalizar sua indisponibilidade na Oficina. 

Os técnicos estão instruídos em não marcar acompanhamentos que conflitem com outras 

atividades. Dessa forma, monitorias, visitas e demais solicitações de apoio poderão ser negadas caso o 

responsável pelo atendimento avalie não ter condições de suprir as demandas simultâneas. 

Para o bom andamento das atividades no ambiente da Oficina e, principalmente, fornecer as 

condições fundamentais de segurança para os usuários, é primordial a compreensão e o consentimento 

com as diretrizes expostas abaixo. A não conformidade ou não concordância com algum dos termos 

evidenciados a seguir indisponibiliza a utilização da Oficina Tecnológica para o solicitante.  

 

1. É obrigatório o uso de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) nas 

dependências da Oficina. Solicite ao laboratorista ou professor os EPI’s adequados antes de operar cada 

máquina, como por exemplo: luvas, máscara de proteção, óculos de proteção, etc.; 

2. É obrigatório o uso de calça e sapato fechado, caso contrário não será permitida a 

participação nas aulas práticas realizadas na Oficina; 

3. É obrigatório o uso do jaleco ou guarda-pó, durante as aulas práticas, na Oficina, caso 

contrário não será permitido a participação do aluno. 

4. Cada aluno deve ter seu próprio material de desenho: esquadros, régua, lapiseira, 

borracha, gabaritos, escalímetro, tesoura, estilete, fita adesiva, folhas de desenho etc. 

5. Não utilizar jóias, cabelos longos soltos ou roupas soltas, pois podem prender-se a 

partes móveis das máquinas, ocasionando acidentes. Para os cabelos longos, devem-se usar toucas ou 

prendê-los. 

6. Solicite ao laboratorista ou ao professor as devidas instruções antes de operar cada 

máquina; 

7. Utilize sempre os acessórios corretos nas máquinas, evitando adaptações não 

autorizadas para a operação. Em caso de dúvida, pergunte ao professor ou laboratorista; 

8. Não é permitida a operação de qualquer equipamento sem a autorização e a presença 

do laboratorista ou do professor; 
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9. Não é permitida a entrada em laboratórios, fora do horário de aula, sem a presença do 

laboratorista; 

10. O uso dos chuveiros nos vestiários está vinculado aos alunos da oficina, nos horários 

de suas respectivas disciplinas, exceto em ocasiões de emergência, previamente acordado com os 

laboratoristas; 

11. Nunca entre no Almoxarifado sem ser convidado pelo professor ou laboratorista; 

12. Os instrumentos, ferramentas ou equipamentos serão emprestados mediante 

comprometimento do aluno por escrito e os mesmos só poderão ser utilizados nas dependências dos 

Laboratórios e Oficinas.  

13. Todas as atividades são interrompidas 15 minutos antes do término do turno. Solicita-

se devolver TODAS as ferramentas utilizadas colocando-as nos carrinhos que estarão junto às bancadas. 

14. Entrada de menores somente é permitida mediante acompanhamento do responsável, 

e deve permanecer fora da área de segurança das máquinas, demarcada no piso; 

15. Não é permitida a entrada de animais domésticos nas dependências da Oficina; 

16. É proibido lanchar nas mesas de trabalho ou nos laboratórios; 

17. É proibido fumar na Oficina; 

18. É proibido ingerir bebidas alcoólicas nas dependências da Oficina. 

19. Não será permitida a participação, nas aulas realizadas na Oficina, do aluno que estiver 

sob efeito de alguma substância que altere os reflexos do mesmo (Ex.: medicamentos) 

20. Os armários devem ser desocupados ao término de cada semestre, do contrário, estes 

serão violados a fim de proporcionar o seu uso para novos alunos. 

 

OBSERVAÇÕES 

 O laboratorista não pode substituir o professor, salvo quando a coordenação autorizar por 

escrito. 

 Os procedimentos e recursos audiovisuais a serem utilizados, deverão ser solicitados em 

tempo hábil pelo professor. 

 O laboratorista não é responsável e habilitado a lecionar o conteúdo da disciplina. 

 É atribuição do laboratorista, auxiliar a execução de aulas práticas e manter em 

funcionamento a estrutura do laboratório. 

 


