INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ (IFCE) – CAMPUS FORTALEZA
DEPARTAMENTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA (DEFIMAT)
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA SUSTENTÁVEL (LEMAS)

INSTRUÇÕES NORMATIVAS PARA UTILIZAÇÃO DO LEMAS
1. OBJETIVO
O Laboratório de Ensino de Matemática Sustentável é um espaço que visa
promover a criação e a utilização de diversas ferramentas e métodos
educacionais, a fim de tornar o ensino de Matemática mais acessível, dinâmico
e atrativo aos participantes, instigando sua imaginação, sua sensibilidade
afetiva e estética, seu raciocínio, sua percepção visual, espacial, entre outros
aspectos. Atualmente, desenvolve-se pesquisa na área da Educação
Matemática, Ensino da Matemática, Formação de Professores e Tecnologias
Educacionais com a participação de professores, estudantes e a comunidade
externa contemplando a tríade ensino, pesquisa e extensão.

2. USUÁRIOS
São considerados usuários do LEMAS o corpo docente, discente, técnico
administrativo do IFCE campus Fortaleza e a comunidade externa ao IFCE
campus Fortaleza.

3. PROCEDIMENTOS DE USO
O LEMAS poderá ser utilizado por todos os usuários mediante observação das
regras constantes neste documento, para que se mantenha a integridade dos
materiais e equipamentos, bem como a organização e limpeza do local.

3.1 RECOMENDAÇÕES GERAIS
a) O uso do Laboratório, por parte dos alunos do IFCE, fica condicionado a
presença do bolsista do laboratório.

Para uso da comunidade externa é

necessário realizar agendamento conforme disponibilidade do bolsista do
laboratório;
b) Respeitar os horários reservados para aula, limpeza e manutenção;

c) Os usuários devem zelar pela conservação e limpeza do Laboratório;
d) Manter o silêncio e o bom ambiente de trabalho;
e) Responsabilizar-se pelos seus objetos pessoais;
f) Utilizar fones de ouvido, caso queira trabalhar com áudio;
g) Após o uso do Laboratório, guardar materiais, desligar computadores e
monitores, colocar mesas e cadeiras no lugar;
h) Nos computadores do Laboratório não são feitos procedimentos de backup,
sendo assim é de responsabilidade do usuário manter seus arquivos salvos em
outros meios;
i) Comunicar problemas encontrados no Laboratório ao responsável no
momento;
j) Os materiais do LEMAS somente poderão ser retirados mediante autorização
do responsável pelo mesmo, fazendo-se o registro em documento próprio, com
prazo definido para devolução.

3.2 PROFESSORES
a) Agendar previamente o uso do Laboratório com o bolsista do Laboratório;
b) Caso haja desistência da reserva, deve imediatamente comunicar ao
bolsista do LEMAS a fim de possibilitar a utilização por outros usuários;
c) Acompanhar os alunos e se manter presente no Laboratório durante o
horário reservado para as suas aulas, não sendo permitida a utilização do
mesmo, sem agendamento prévio;
d) Não permitir que alunos consumam bebidas ou alimentos dentro do
Laboratório, nem o mesmo deve fazê-lo;
e) Respeitar o horário marcado não deixando ultrapassar os períodos de
intervalo, bem como o horário de fechamento do Laboratório;
f) Deixar o Laboratório organizado, fechar janelas e persianas e desligar
lâmpadas e computadores ao término da aula.

4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO
a)

O LEMAS funciona diariamente, de 2ª feira à 6ª feira, nos turnos

matutino, vespertino e noturno, de acordo com as necessidades de cada curso,
nos seguintes horários:
Matutino: de 07h30min às 12h00min;
Vespertino: de 13h30min às 18h00min
Noturno: de 18h30min às 22h00min
b)
O agendamento prévio para uso do Laboratório deverá ser feito através
do sistema disponibilizado para tal;

