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1. Acervo e funcionalidades 
O Laboratório de Botânica (LB) do IFSP campus São Roque possui as seguintes coleções: Herbário IFSR 
(HIFSR), Carpoteca (CARPO), Micoteca (MICO) e Coleção de Plantas Vivas (COLPV). Além disso, o LB 
também mantém o Laboratório de Ensino de Botânica (LEB). Todas estas coleções e funcionalidades são 
disponibilizadas para a comunidade acadêmica do campus. 

 

2. Horários de funcionamento 
O LB funciona de 2ª a 6ª-feira, das 0900 às 12h00, das 14h00 às 17h30 e das 19h00 às 22h00. 
 

3. Manutenção e uso do LB 
O LB deve ser mantido em ordem. As coleções devem ser armazenadas em seus armários e demais 
recipientes próprios. Os materiais de consumo devem ser armazenados em caixas ou semelhantes. As 
bancadas devem ser mantidas limpas e em ordem. Materiais oriundos do HIFSR, da CARPO e da MICO 
devem ser imediatamente retornados a seus armários após o uso. Quaisquer materiais não pertencentes 
ao HIFSR, à CARPO, à MICO, ao LEB e à COLPV devem ser previamente comunicados ao coordenador do 
laboratório para sua análise quanto à permanência ou não no LB. Atividades não previstas nas 
funcionalidades do LB devem ser comunicadas ao coordenador do laboratório. Materiais inseridos no LB 
sem prévia comunicação ao coordenador serão descartados. 

 
4. Empréstimo de material 
Os materiais pertencentes às coleções e funcionalidades do LB poderão ser emprestados desde que 
devidamente autorizados pelo coordenador do laboratório. Neste caso, o usuário que fizer o empréstimo 
assinará um termo de responsabilidade pelo material emprestado. 
 

5. Observações gerais 
O LB baseia-se na filosofia japonesa dos “Cinco S” (etapa inicial e base para a implantação da Qualidade 
Total), em que se prezam os aspectos organizacionais e disciplinares no local de trabalho. Esta filosofia 
está sucintamente descrita abaixo: 

    SEIRI - SENSO DE UTILIZAÇÃO 
                  Conceito: "Separar o útil do inútil, eliminando o desnecessário". 

    SEITON - SENSO DE ARRUMAÇÃO 
                 Conceito: "Identificar e arrumar tudo, para que qualquer pessoa possa localizar com facilidade”. 

    SEISO - SENSO DE LIMPEZA 
                 Conceito: "Manter um ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a 
                  não sujar". 

    SEIKETSU - SENSO DE SAÚDE E HIGIENE 
                 Conceito: "Manter um ambiente de trabalho sempre favorável a saúde e higiene". 

    SHITSUKE - SENSO DE AUTODISCIPLINA 
                Conceito: "Fazer dessas atitudes, ou seja, da metodologia, um hábito, transformando a vida”. 


