LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS EDUCACIONAIS E
ESTATÍSTICA APLICADA – LADE/IFCE

NORMAS DE UTILIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO
O presente documento, elaborado pelos responsáveis do Laboratório de
Análise de Dados Educacionais e Estatística Aplicada (LADE), tem por
objetivo estabelecer as recomendações para a utilização deste Laboratório,
que é vinculado ao Departamento de Física e Matemática do IFCE - campus
Fortaleza.

OBJETIVOS
O LADE conta com a estrutura física necessária para o acolhimento de
discentes, docentes, técnicos e da comunidade externa, tendo por propósito
dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Compreende o público atendido pelo laboratório aqueles que:
I.

Buscarem dar suporte às disciplinas que façam uso de seus
recursos e/ou da expertise dos membros integrantes do LADE
em aulas práticas, atividades de extensão, trabalhos acadêmicos
e atividades relacionadas.

ORGANIZAÇÃO
O Laboratório de Análise de Dados Educacionais e Estatística Aplicada conta
com responsáveis pelo laboratório, bolsistas e voluntários.
Cabe aos responsáveis:
I.
II.

Cumprir e fazer cumprir estas recomendações.
Conservar o patrimônio do laboratório, bem como estabelecer as normas
de uso deste.

III.
IV.
V.

Promover a articulação interdisciplinar dos diversos cursos atendidos
pelo laboratório e coordenar as atividades a serem desenvolvidas.
Autorizar a liberação de qualquer recurso do laboratório de acordo com
interesse da instituição e sem prejuízo ao alcance dos objetivos do
laboratório.
Promover, de acordo com a necessidade, seleção para novos
integrantes.

Os integrantes (bolsistas e voluntários) serão os auxiliares dos responsáveis.
Cabe aos integrantes (bolsistas e voluntários):
I.
II.
III.
IV.

Manter a conservação dos móveis e equipamentos.
Manter o controle do uso do laboratório conforme recomendação dos
responsáveis.
Prestar orientações aos demais usuários.
Cumprir as atividades propostas prezando pela colaboração e pelo bom
andamento dos projetos.

Prezando pela boa convivência e com interesse em ofertar um ambiente
receptivo, acolhedor e adequado para todos os usuários do laboratório,
seguem algumas recomendações.
Regras de conduta
I.
II.
III.
IV.

V.

Manter o diálogo e a integração com os demais usuários.
Manter o respeito aos indivíduos, promovendo a autonomia e
motivação de todos.
Ser responsável pela boa utilização dos móveis e equipamentos,
evitando condutas que possam danificá-los ou prejudicar o uso deles.
Observar, quando do uso dos computadores ou de outros
equipamentos, o correto desligamento das máquinas e evitar o
vazamento de informações pessoais e/ou sigilosas (senhas, logins,
mensagens privadas e similares).
Com vistas a não causar nenhum tipo de constrangimento e minimizar
o risco de incidentes, observar o estabelecido como vestimenta
adequada para o uso dos laboratórios.

HORÁRIOS DE USO
Serão afixados, na porta do laboratório, os horários das aulas e os horários
disponíveis para o uso, se necessário.

ACESSO AO LABORATÓRIO
Somente terão acesso às chaves do laboratório aqueles devidamente
autorizados pelos responsáveis.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não descritos neste documento serão solucionados pelos
responsáveis pelo laboratório ou por instância adequada da administração do
IFCE – campus Fortaleza.

