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1. OBJETIVO 
 
Orientar quanto ao uso e guarda dos Livros de Registro (Livro Verde – 
Experimentação), para manutenção da rastreabilidade dos dados gerados nos 
trabalhos experimentais de laboratório na Instituição. 

 
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
Este procedimento é aplicável em todas as Unidades que realizem atividades de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

 
3. DEFINIÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
Experimentador: todos os pesquisadores, tecnologistas e técnicos, servidores, CLT 
ou terceirizados, bolsistas, estudantes e estagiários, envolvidos e ativos na pesquisa 
científica e desenvolvimento tecnológico. 
Chefe Imediato: responsável pela supervisão do trabalho desenvolvido pelo 
experimentador e relatado no livro. 
Chefe de Laboratório: responsável pelo Laboratório, Setor, Serviço ou Seção. 
Gerente de Projeto / Plataforma: responsável pela supervisão técnica geral de 
projeto ou plataforma. 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: 
 
LIVRO DE REGISTRO; EXPERIMENTAÇÃO.
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4. SIGLAS 
 
VPPDT: Vice-Presidência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico. 
NIT: Núcleo de Inovação Tecnológica. 
GESTEC–NIT: Coordenação da Gestão Tecnológica – NIT. 
NIT–UT: NIT de Unidade Técnica 
NIT–UTC: NIT de Unidade Técnica Científica 

 
5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
 

5.1  CONDIÇÕES GERAIS 
Os Livros de Registro têm por finalidade a manutenção dos relatos operacionais das 
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com o intuito de registrar 
todos os experimentos, resultados e conjuntos de dados oriundos dessas 
atividades. 
 
Os Livros de Registro devem relatar de forma fiel todas as atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico nos laboratórios da Fiocruz, permitindo, inclusive na 
ausência do experimentador, traçar o histórico completo dos experimentos 
científicos e comprovar a execução experimental para fins de propriedade intelectual 
ou outros que se façam necessários. 
 
Os Livros de Registro são propriedade da Fundação Oswaldo Cruz. A sua utilização 
é obrigatória a todos os experimentadores.  
 
Cada experimentador é responsável pelo uso correto do Livro de Registro a ele 
atribuído pelo Chefe do Laboratório ou Gerente do Projeto/Plataforma e pela guarda 
e integridade do Livro de Registro. 

 
5.2     SOLICITAÇÃO DO LIVRO 

Os livros de registro deverão ser solicitados por e-mail pelo Chefe de Laboratório ou 
Gerente de Projeto/Plataforma para distribuição a cada experimentador sob sua 
responsabilidade. Sempre que o preenchimento de um livro de registro estiver 
completo acerca de uma pesquisa ainda em andamento, deverá ser solicitado um 
novo livro. 
 
A solicitação deverá ser feita ao NIT-UTC/UT ao qual o laboratório estiver vinculado.  
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5.3     COMPOSIÇÃO DO LIVRO 
Os Livros de Registro de experimentação contêm a capa na cor verde com a 
inscrição “Livro de Registro” e são numerados pelo NIT-UTC/UT na página 001. Os 
Livros de Registro contêm cem folhas ou duzentas páginas, numeradas 
seqüencialmente.  
 
As páginas 1 até 200 são pautadas e com marca d’água contendo o logotipo 
Fiocruz. A partir da página 010 no rodapé, há espaço para assinatura do 
experimentador, e eventualmente do supervisor, além da data da anotação.  
 
Etiquetas de identificação poderão ser coladas na capa e lateral do livro, com a 
indicação da Unidade, Laboratório e Nome do experimentador. 
 
 

5.4     INSTRUÇÕES DE USO DO LIVRO 
5.4.1. A primeira página contém espaço reservado para as informações sobre o 
experimentador, data de início do uso do Livro de Registro, data do término, local e 
lotação, assinatura do chefe imediato e listagem do(s) trabalho(s) experimental(is) 
desenvolvido(s). 
 
5.4.2. Um Índice a partir da página 002 deverá ser alimentado para facilitar a busca 
de informações relevantes nas várias fases e experimentos marcantes do trabalho 
desenvolvido. 
 
5.4.3. Os livros de registro são nominais por experimentador ou eventualmente por 
projeto, como apropriado. 
 
5.4.4. Os seguintes dados experimentais devem ser anotados no livro: 

• Identificação das amostras; 
• Identificação dos reagentes, materiais e equipamentos utilizados; 
• Descrição do método (protocolo) ou referência para o protocolo padrão; 
• Resultados e interpretação, inclusive de resultados negativos, problemas, 

erros, etc. 
• Documentos de suporte, fotos, gráficos, etc, devem ser colados ou 

grampeados no livro, com marcação da data, página do livro de registro 
referente, número do livro e nome do experimentador. Documentos a serem 
anexados podem ser copiados com redução para o tamanho do livro de 
registro e colados. 
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• Caso documentos, fotos ou resultados (impressões de equipamentos, 
resultados de informática, auto-radiografias grandes etc.) não possam ser 
incluídos no livro, esses devem ser guardados em pasta especial com todos 
os dados para identificação necessária e referido endereçamento no Livro de 
Registro. 

• Dados, imagens e programas de computação devem ser esquematizados no 
livro (p. ex. organograma do programa e detalhes para identificação, diretório 
e nome de arquivo) e copiadas em CD-ROM com toda identificação 
necessária. 

• Softwares utilizados devem ter os respectivos nomes e versão anotados no 
livro. 

• Outros dados pertinentes. 
 

5.4.5. Todas as páginas devem ser assinadas e datadas.  
 
5.4.6. O experimentador deve utilizar uma caneta de tinta permanente. Correções e 
rasuras devem ficar legíveis na sua primeira versão, com data e identificação de 
quem fez a correção. 
 
5.4.7. Páginas ou partes de páginas em branco devem ser riscadas. 
 
5.4.8. Quando finalizado o livro e houver necessidade da continuação de anotação 
dos dados da pesquisa, referência a essa situação deverá ser registrada, tanto no 
livro anterior quanto no próximo, com a numeração dos livros em questão. 
 
 

5.5     PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO LIVRO 
Experimentadores que saiam da instituição ou se mudem para outro Laboratório ou 
Unidade podem tirar fotocópias do livro de registro ou de parte dele, apenas para 
consulta pessoal. Contudo, as fotocópias poderão ser tiradas somente com 
autorização da autoridade competente, em virtude da manutenção do sigilo dos 
ditos resultados, conforme descrito no POP de Proteção da Informação VPPDT – 
0201-0002. 
 
Quaisquer livros de registro e documentos associados podem ser requisitados, para 
cópia (fotocópia ou cópia eletrônica) mediante justificativa por autoridade superior, 
NIT-UTC/UT ou GESTEC-NIT. O livro requisitado deixará o laboratório por um 
tempo breve (através de guia de remessa) e retornará depois de feita a cópia para o 
laboratório de origem. 
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Também nesses casos, deverão ser obedecidas as mesmas regras de manutenção 
de sigilo. 
 
Em nenhum outro caso os livros de registro e documentos associados originais 
devem sair do laboratório.  
 

5.6     ARQUIVAMENTO DO LIVRO DE REGISTRO 
O Chefe do Laboratório ou alguém por ele designado é responsável pela 
estocagem, recolhimento, guarda e arquivamento dos Livros de Registro utilizados 
em seu Laboratório. 
 
Caso um laboratório ou setor se dissolva, os livros de registro devem ficar sob 
guarda do NIT da Unidade ao qual foi associado durante o período de registro. 
 
 
6. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Cem por cento (100%) de rastreabilidade dos dados experimentais relevantes na 
pesquisa e no desenvolvimento tecnológico. 
 
 
7. CONTRIBUIÇÕES E REFERÊNCIAS 
 
POP de Proteção da Informação VPPDT – 0201-0002. 
Contribuíram para a elaboração deste POP: Wim Degrave, Sonia Jou, Laura 
Terezina Pereira, Celeste Emerick. 
 
8. ANEXOS 
Não aplicável. 
 

 
Sumário de Revisões 

Rev. Data Descrição ou Itens Revisados 
00 09/03/2004 Procedimento Inicial (livro p. 001: VPPDT-001REV01) 
01 03/04/2006 Alteração de procedimento de cópia controlada 
02 13/07/2007 Revisão geral (livro p. 001: VPPDT/PDTIS 01REV02) 
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