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14. INFRAESTRUTURA EXISTENTE NO CAMPUS 

14.1. Infraestrutura física 

A infra-estrutura presente no campus para atender ao curso da Licenciatura em 

Matemática está descrita a seguir, compondo itens como salas de aula, laboratórios e 

biblioteca.  

14.1.1. Salas de aula 

As salas de aulas para o curso de Licenciatura em Matemática são equipadas com 

adequabilidade à metodologia e aos recursos didático-pedagógicos para discussões, anotações, 

projeções de filmes/vídeos, projeções de transparências e slides. Em cada sala contém um 

armário no qual está disponível kit multimídia para execução de atividades que necessitam ser 

projetadas. Também contém, em todas as salas, quadro de vidro com pilotos adequados para 

tal fim. 

Temos 07 salas de aula disponíveis (59 metros quadrados de área), com capacidade 

variando de 40 a 50 alunos, para as aulas das disciplinas da Licenciatura em Matemática, além 

dos laboratórios especializados onde ocorrem as aulas práticas. 

14.1.2. Sala de coordenação do curso 

A sala destinada à coordenação do curso é composta por:  

• 01 armários de madeira com chave; 

• 01 quadro branco pequeno (quadro branco lousa 120 x 200); 

• Ar condicionado; 

• 01 mesa de escritório; 

• 01 mesa de reunião; 

• 01 mesa para computador; 



• 06 cadeiras para escritório; 

• 02 computadores (Processador: Intel Core 2 Duo, 4GB de Ram,  HD: 500GB 

SATA II 7400 RPM, Drives: DVD-RW, Rede: 10/100 MBITS, Sistema Operacional: 

Windows Vista Profissional ou superior); 

• 01 netbook (Processador: Intel Atom 270 (ou maior), 2GB de RAM, HD: 

250GB (ou maior), Tela: LCD 10" ou 10.1”, Rede: 10/100Mbps, Wireless (IEEE 802.11b/g), 

Sistema Operacional: Windows 7);  

• 01 impressora laser (Digitalização a cores, impressão a preto e branco, cópia a 

preto e branco, digitalização a preto e branco, cartuchos de Impressão da Família HP LaserJet 

CB436); 

• 01 scanner 

• 1 ramal 

• 1 aparelho telefônico 

A sala possui uma janela com ventilação natural e ar-condicionado e está bem 

conservada, fica numa área privilegiada do Instituto, possui acessibilidade e comodidade.  

 A sala é capaz de receber pequenas reuniões de no máximo 8 participantes 

comodamente.  

 O atendimento aos docentes e discentes é realizado pelo Coordenador do Curso e 

também por uma funcionária lotada na Coordenação da Licenciatura em Matemática. 

14.1.3.Biblioteca 

Atualmente a Biblioteca Dorival Caymmi, do IFBA campus Camaçari, consta de 

aproximadamente 2277 títulos e 9279 exemplares em seu acervo informatizado e tombado 

junto ao patrimônio da IES. 

Nós temos acesso ao PORTAL DA CAPES com acesso virtual a periódicos 

especializados, indexados e correntes em quantidade maior ou igual a 30 títulos.  



Em termos de aquisição, os livros adquiridos encontram-se descritos nas bibliografias 

das ementas das disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática, os quais representam 

um referencial teórico-conceitual fundamental para a formação profissional na área. 

No ementário é possível verificar quais os títulos que estão disponíveis. Importante 

destacar que a aquisição de outros títulos é uma prática constante no campus, pois a atualização 

das referências é essencial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do curso. 

Atualmente, a estrutura física da biblioteca é composta da seguinte forma: 

Dimensões da biblioteca : 205,32 metros quadrados 

Equipamentos: 05 Ar-condicionados; 08 computadores completos; 03 impressoras; 12 

mesas redondas; 11 gabinetes de estudo individual; 55 cadeiras; 36 estantes; 01 carrinho de 

biblioteca; 03 estações de trabalho; 15 guarda volumes; 01 arquivo; 01 Armário; 01 antena 

anti furto; 01 bebedouro; 01 frigobar; 01 no break. 

O Sistema eletrônico utilizado para empréstimo de livros é o PHL e Pergamum. 

A biblioteca contém um bibliotecário, um assistente e duas estagiárias. 

14.1.4.Laboratórios 

Atualmente, podemos observar que o avanço tecnológico toma conta de nossa vida, 

renovando-se diariamente. 

Assim, o conhecimento inovador deve ser integrado aos conhecimentos já adquiridos 

e transmitido de forma clara e coerente, obtendo sucesso em sala de aula. 

Desde o início da humanidade, a matemática é conhecida pelos homens, que a usavam 

em uma série de atividades, estabelecendo relações em seu meio, porém sem reflexões 

científicas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o “homem para exercer 

cidadania deve saber calcular, medir, argumentar, raciocinar e tratar informações 

estatisticamente”. 

Partindo desse pressuposto, podemos dizer que, para obter êxito no processo ensino-

aprendizagem, o aluno deve realizar experiências concretas, vivenciando dinamicamente os 



conteúdos que lhe forem propostos, respondendo positivamente ao mundo que a rodeia, 

através de conceitos construídos e interiorizados, manipulando uma série de materiais 

concretos, que servirão como auxiliares no desenvolvimento de seu raciocínio. 

A falta de materiais específicos e de um local apropriado, onde o aluno possa trabalhar 

os conceitos matemáticos, tem dificultado o trabalho com a disciplina, colaborando para os 

altos índices de não aprendizagem, pois eles não conseguem assimilar as situações-problema 

por não terem a oportunidade de vivenciar tais situações. 

Para acompanhar a evolução tecnológica que a cada dia se expande, é importante que 

nós educadores mudemos nossa maneira de ensinar a matemática, que é vista pela maioria das 

crianças, jovens e adultos como um “terror”, a “coisa mais difícil de aprender”. 

Tal visão pode ser modificada com a proposta de um trabalho criativo, que investigue, 

crie novas fórmulas, analise os problemas político-sociais da atualidade e esteja sempre 

verificando o que se passa no comércio, indústria, jornais, etc. 

Freqüentemente sentimos a necessidade de utilizar recursos didáticos que facilitem o 

aprendizado de nossos alunos. Muitas vezes, recorremos a imagens obtidas através de 

computadores que, geralmente, cativam a atenção e o interesse de todos. Entretanto, vivemos 

em um mundo de três dimensões e é sempre bom contar com modelos concretos como recurso 

didático para o Ensino de Matemática. Sob esse ponto de vista, dispor de um laboratório de 

ensino é uma excelente alternativa, não só para ter variados modelos concretos como também 

para criar um ambiente que incentive a criação de vários mecanismos facilitadores do 

aprendizado.  

O laboratório matemático é caracterizado por atividades experimentais, realizadas 

pelo aluno e pelo professor, com o intuito de construir conceitos, levando questões a serem 

discutidas, relacionando conteúdos escolares com atividades vivenciadas no cotidiano, onde o 

aluno desenvolve sua própria linguagem relacionada a sua compreensão, interpretando e 

realmente apreendendo a realidade matemática. O espaço do laboratório deve ser marcado por 

um ambiente cooperativo e estimulante para o desenvolvimento do aluno e para que se 

promova a interação entre os diversos significados que serão apreendidos. Para tanto a 

formação do professor de matemática não pode prescindir do uso de laboratórios didáticos. 



Deste modo, o curso de Licenciatura em Matemática do Campus Camaçari possui a 

seguinte estrutura para laboratórios:  

Laboratório de Física 

O Laboratório de Física conta com kits e equipamentos voltados às práticas das 

disciplinas presentes no curso como Introdução à Física, Física Clássica da Matéria e da Luz 

e Mecânica e Gravitação. Dessa forma, existem kits para experimentos de eletricidade; de 

termodinâmica; de Óptica; e também é dotado de ferramentas para construção de modelos 

didáticos para o ensino de Física. O espaço comporta armários de materiais, conjunto de quatro 

bancadas, pontos de luz (110V e 220V), água, acomodando um máximo de 20 estudantes. A 

sala é climatizada e possui acesso à internet via rede Wi-Fi. Equipamentos multimídia fazem 

parte, também, do acervo de recursos do Laboratório de Física do IFBA. 

Laboratório de Ensino da Matemática 

Um laboratório que através do uso de materiais didáticos concretos e técnicas de 

ensino proporciona uma alternativa metodológica para o ensino – aprendizagem.  

Um local adequado para aulas de matemática (e outras disciplinas) auxiliadas por um 

computador e datashow, utilizando materiais existentes ou a desenvolver ou a adaptar pelos 

professores; realização de atividades de apoio Pedagógico acrescido a alunos com dificuldades 

de aprendizagem, com software apropriado e com supervisão de professores. 

Criação de condições que permitam o desenvolvimento de futuros projetos no âmbito 

da pedagogia e da didática da matemática e de outras disciplinas. 

Destinado para apoiar ação de formação inicial, ou contínua, de professores no que diz 

respeito a lecionar aulas, estando de acordo com as sugestões metodológicas do Ministério da 

Educação. 

Equipamentos existentes: 

A sala destinada ao laboratório (50m2) é composta por 01 armário alto de aço com 

chave, 01 quadro de vidro (quadro branco lousa 450 x 350), 04 mesas compridas de madeira, 

de escritório, 01 mesa para computador, 20 cadeiras universitárias, 01 computador 

(Processador: Intel Core 2 Duo E7400, 4GB de Ram, Cache: 3MB, Placa mãe: Intel, HD: 



500GB SATA II 7400 RPM, Drives: DVD-RW, Rede: 10/100 MBITS, vídeo: XFX GeForce 

8600 GT 512 MBytes DDR2 PCI Express, Sistema Operacional: Windows 7), 01 notebook ( 

Processador: Intel Core 2 Duo T5800 2.0GHz , 3GB de RAM, HD: 320GB, Tela: LCD 15", 

DVD-RW, Rede: 10/100Mbps, Wireless (IEEE 802.11b/g), Sistema Operacional: Windows 

7, Bateria Li-íon 4000mAH - 6 células), 01 Data Show (XGA 1024x768 Pixels, 2600 ANSI 

Lumens, 170W UHE E-Torl, 11,1x40x26,3cm (AxLxP)). 

Laboratórios de Informática 

Existe um laboratório de Informática específico para as turmas de Licenciatura em 

Matemática, o Laboratório 04 com 22 computadores, porém, os demais laboratórios 

(Laboratório 01,02,03 e Laboratório de Redes) possuem softwares semelhantes e que podem 

ser usados, também, pelas turmas de licenciatura. O que totaliza 5 laboratórios de Informática. 

Os 05 (cinco) Laboratórios de informática possuem acesso à Internet, com as seguintes 

características: todos os computadores com acesso a dois sistemas operacionais (Windows e 

Linux) e diversos softwares (livres e proprietários); projetor; ar condicionado; 1 (um) quadro-

branco; local apropriado para projeção de retroprojetor.  

 Todos os laboratórios possuem normas de funcionamento, utilização e segurança, 

quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e alunos/vagas. 

A manutenção dos equipamentos eletrônicos é de responsabilidade de um setor 

especifico (DAP - Diretoria de Administração e Planejamento). Os laboratórios atendem a 

comunidade interna e externa, nas aulas das disciplinas, nos projetos de ensino, extensão e 

pesquisa da Instituição (PIBID, PIBIC e outros). 

Todos os laboratórios citados possuem acesso à Internet, softwares para edição de 

textos, apresentações e planilhas de cálculo, softwares para geração de gráficos, cálculos 

dentre outros como por exemplo Geogebra, WinPlot, March-Zender, Scilab, Octave, entre 

outros. 

Sala de Professores 

A sala dos professores no Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari é 

compartilhada por todos os docentes do campus e mede 34m².  



A sala é ventilada, possui ar-condicionado, mesa de reuniões, estações individuais de 

trabalho com computador, impressora, armários com divisões para colocar objetos pessoais, 

frigobar e bebedouro de água. 

 

A sala é conservada, tem acessibilidade e é cômoda 

O campus Camaçari está em processo de mudança tendo um espaço destinado aos 

gabinetes de trabalho dos docentes em tempo integral, com nota de empenho do recurso já 

gerada com esta finalidade. 

Enquanto os gabinetes não ficam prontos, os docentes contam com a sala de 

professores. 

 Todos os docentes têm acesso a equipamentos de informática e possuem tablete 

distribuído pela Instituição. A Instituição dispõe de pontos de internet com fio e rede wireless. 

14.1.5. Auditório 

O Campus possui um Auditório com 120 poltronas, 01 projetor Multimídia, 01 

Notebook, 04 ar-condicionados, 01 aparelho de reprodução de vídeo, 01 equipamento de áudio 

com microfone e caixa de som, 01 mesa retangular grande para apresentações e mesas-

redondas de eventos. 

14.1.6.Ginásio Poliesportivo 

No espaço existe uma quadra poliesportiva, arquibancada, equipamento de 

informática com computador e impressora, sala multidisciplinar e 15 equipamentos de 

ginástica. 

14.1.7.Sala de Monitoria 

O espaço é utilizado por monitores de disciplinas como Álgebra Vetorial e Geometria 

Analítica, Cálculo Diferencial e Integral I e Introdução à Matemática. O espaço contém 10 

carteiras, uma mesa e um quadro branco. 

14.1.8.Salas Administrativas 



O campus possui salas destinadas às Coordenações de Pesquisa, Extensão, de área, de 

Registros Escolares, de Finanças, Pedagógica, de Assistência Social e Estudantil, Núcleo de 

Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais, de Nutrição, Diretoria de Ensino, Diretoria 

de Administração e Planejamento, Diretoria Geral, contabilizando 60 computadores e 22 

impressoras, 66 mesas, 122 cadeiras, 12 frigobares e 2 televisões, além de armários de 

arquivos. 

14.1.9.Refeitório 

O espaço é destinado para as refeições de alunos e funcionário e contém 25 mesas com 

4 bancos acoplados cada, 2 geladeiras e 1 freezer. O espaço também possui 8 ventiladores. 

14.1.10.Sanitários 

O campus possui um total de 16 banheiros, entre os de uso masculino, feminino e de 

uso por pessoas de necessidades especiais. 

14.1.11.Laborátórios Diversos 

Além dos laboratórios já descritos, o campus conta com um Laboratório de Química, 

um Laboratório de Biologia, 03 laboratórios de Eletrotécnica, um Laboratório de Artes e um 

Laboratório de Linguagens.  Estes espaços possuem nove equipamentos de climatização, ar 

condicionado, 80 mesas, 80 cadeiras e 20 carteiras, além dos equipamentos específicos para 

experimentos e itens de segurança. 

 

 

 


