
1 

 
 
 

 
 
 

Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis  

 

 
 

REGIMENTO INTERNO DO LABORATÓRIO EDUMAKER, UM ESPAÇO 
DE SABERES E FAZERES HÍBRIDOS 

 

IFBA, campus Eunápolis.  
 
 

Aprova o Regimento do Laboratório EDUMaker do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Eunápolis 

 
O Presidente do Conselho de Campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, campus Eunápolis, Professor Dr. Fabíolo 

Moraes Amaral, no uso de suas atribuições e considerando a Chamada Pública nº 

35/2020 SETEC/MEC. 

 RESOLVE: 

Art. 1º APROVAR o Regimento Interno do Laboratório EDUMaker do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, campus Eunápolis. 

 
Art. 2º Este Regimento entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 
 

Eunápolis, 14 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

Fabíolo Moraes Amaral 
Presidente do Conselho do IFBA, campus Eunápolis 
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REGIMENTO INTERNO DO LABORATÓRIO EDUMAKER, UM ESPAÇO DE 

SABERES E FAZERES HÍBRIDOS 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

TÍTULO I. DO LABORATÓRIO EDUMAKER: UM ESPAÇO DE SABERES E DE 

FAZERES HÍBRIDOS 

 

CAPÍTULO I. DA NATUREZA,  FINALIDADES E 

PRINCÍPIOS 

 

 

Art. 1º. O Regimento do Laboratório EDUMaker do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA campus Eunápolis, dispõe sobre a natureza, as 

finalidades, princípios, como também sobre os objetivos, a constituição, a organização, 

o funcionamento e as atribuições dos(as) usuários(as) do Laboratório, em conformidade 

com resoluções e normativas vigentes na instituição. 

 

Art. 2º. O Laboratório EDUMaker é um espaço multidisciplinar de saberes e de fazeres 

híbridos que se baseia na cultura MAKER1 por meio de atividades práticas e 

a partir de interesses, demandas e necessidades da comunidade.  Nesta 

perspectiva, os sujeitos envolvidos são instigados a mobilizar a autonomia, a 

independência e a criatividade, compartilhando e interagindo de modo participativo com 

o grupo.  

 

                                                
1 A palavra Maker advém do inglês que pode ser definido como criador/a, aquele/a que realiza, fabricante, 
autor/a, ou seja, é a pessoa que faz, cria. Nesta perspectiva, a cultura Maker reúne um conjunto de 
conhecimentos, valores, princípios e costumes voltados à autonomia de qualquer pessoa em construir, 
consertar, modificar e desenvolver um produto com as próprias mãos em colaboração e parceria com 
outros agentes.   
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Art. 3º.  São finalidades do Laboratório EDUMaker: 

 Difundir os princípios e conceitos que permeiam e orientam a Cultura Maker. 

 Auxiliar, subsidiar e apoiar os/as Docentes e Técnicos/as Administrativos/as 

em Educação no desenvolvimento da cultura learning by doing, de modo que 

identifiquem, planejem, implementem e relacionem ações que possibilitem o 

desenvolvimento da Aprendizagem Baseada em Projetos, bem como o uso de 

Metodologias Ativas e o caracter multidisciplinar das propostas, relacionando a 

teoria à prática, de modo a indissociá-las, a partir de uma rede de aprendizados.  

 Possibilitar o uso do espaço/ambiente Laboratório EDUMaker como suporte e 

veículo ao processo de ensino-aprendizagem de todas as áreas do 

conhecimento, mobilizando o protagonismo discente e o envolvimento dele na 

em processos criativos na tomada de decisões  e resolução de problemas da 

comunidade interna e externa ao IFBA, campus Eunápolis, por meio do uso 

das tecnologias.  

 Atender demandas da sociedade e do Arranjo Produtivo Local (APL) e do 

entorno de Eunápolis, dentro da capacidade do laboratório e cultura learning 

by doing, quanto ao desenvolvimento de protótipos. 

 Promover a participação de todos os níveis e modalidades de ensino ofertados 

no IFBA, campus Eunápolis,  em projetos a serem desenvolvidos no 

Laboratório EDUMaker, com vistas a integrar os cursos e os sujeitos envolvidos 

numa construção colaborativa, de cocriação, pensar e fazer juntos.  

 Realizar projetos com a finalidade de qualificar profissionais para atuação nos 

diversos setores da comunidade em prol do desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional.  

 Mobilizar a oferta de cursos e oficinas em benefício da comunidade acadêmica 

e da comunidade externa de maneira a fortalecer os arranjos produtivos, 

sociais e culturais locais.  

 Constituir-se um centro de referência na promoção e desenvolvimento de 

projetos que contemplem o ensino, pesquisa e extensão, como também a 

divulgação científica e tecnológica, estimulando o exercício do pensamento 
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crítico e a investigação a partir da experimentação.  

 Estimular a articulação de programas já instituídos, como PIBID e a Residência 

Pedagógica, para identificação de demandas das redes municipal e estadual 

de ensino, com o desenvolvimento e produção dos recursos necessários para 

atendê-las, pelos licenciados/as do IFBA que serão vetores de disseminação 

da cultura Maker na comunidade. 

 Incluir os/as estudantes e professores/as das redes municipal e estadual de 

educação de Eunápolis no processo de problematização, elaboração e 

execução de projetos para atender situações locais e regionais, integrando, 

desse modo, o IFBA à comunidade externa. 

 Viabilizar a participação e parcerias com outros campi do IFBA, a exemplo, o 

de Porto Seguro e Ilhéus, para fortalecer o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia da instituição por meio do Laboratório EDUMaker, como também 

com instituições de outras redes, públicas e privadas, associações e 

movimentos sociais e culturais, entre outros.  

 Possibilitar a criação de novos produtos e serviços que atendam às 

necessidades da comunidade interna e externa, estimulando o 

empreendedorismo para a geração de trabalho, renda e desenvolvimento 

socioeconômico local e regional.   

 Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias 

sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.  
 

 
Art. 4º. Os princípios do Laboratório EDUMaker observam aqueles que são fundantes 

do IFBA enquanto instituição educacional, a saber: I. compromisso com a justiça social, 

equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão 

democrática; II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 

III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 

tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; IV. inclusão de 

pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais; V. natureza pública e 

gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União. Somam-se a esses, outros 
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princípios: 

 Cooperação e compartilhamento, conceitos próprios da cultura Maker. 

 Inclusão social por meio de ações, discussões e reflexões que contemplem 

a inserção e acesso de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, historicamente 

estigmatizadas e excluídas, a espaços, instalações e recursos do Laboratório 

EDUMaker.  

 Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade, princípios 

que preveem a associação e relação entre as disciplinas das diversas áreas do 

conhecimento, sem perder de vista a aplicação de conhecimentos específicos, 

de maneira a romper com a divisão e compartimentos da disciplinaridade.  

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa, inovação pedagógica e extensão.  

 Pesquisa como princípio científico e educativo. 

 Autonomia formativa  

 

 

 
CAPÍTULO II. DOS OBJETIVOS DO LABORATÓRIO EDUMAKER, UM ESPAÇO DE 

SABERES E FAZERES HÍBRIDOS 
 
 

Art. 5º. Em articulação com a natureza, finalidades e princípios, os objetivos do 

Laboratório EDUMaker são: 

 Oportunizar a relação e equalização de saberes teóricos e práticos pelos 

sujeitos envolvidos nos projetos a partir de uma rede de aprendizados, com 

base na cultura learning by doing;   

 Estimular a participação ativa dos/as estudantes em processos criativos na 

tomada de decisões e resolução de problemas da comunidade interna e 

externa do campus por meio do uso das tecnologias;   

 Integrar estudantes, professores/as dos vários cursos e níveis, bem como 

técnicos/as educacionais numa construção colaborativa; 

 Incluir os/as estudantes das redes municipal e estadual de educação de 
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Eunápolis no processo de problematização, elaboração e execução de projetos 

para atender situações locais e regionais, integrando, desse modo, o IFBA à 

comunidade do seu entorno;  

 Viabilizar a participação e parcerias com outros campi do IFBA; associações 

de bairros; movimentos culturais e sociais; secretarias de educação; escolas 

das redes pública e privada; empresas, entre outros; 

 Promover a formação continuada local de docentes e técnicos/as educacionais, 

bem como estimular a participação deles/as em outros cursos oferecidos por 

outras instituições, de modo a propiciar a construção de saberes necessários 

à ação de mediação no processo de elaboração e execução de projetos 

vinculados à cultura Maker;   

 Fortalecer o tripé ensino, pesquisa e extensão, por meio da Pedagogia 

Baseada em Projetos em que os/as estudantes e docentes trabalhem de forma 

colaborativa nas suas produções;  

 Possibilitar a criação de novos produtos e serviços que atendam às 

necessidades da comunidade interna e externa;   

 Disseminar a Cultura Maker na comunidade acadêmica local, na cidade de 

Eunápolis e na região da Costa do Descobrimento, a partir de eventos, promoção 

de oficinas, divulgação científica, entre outros; 

 Proporcionar um ambiente de trabalho estruturado, organizado, com vistas à 

segurança operacional, bem como a flexibilização de horários de modo a 

atender as demandas internas e externas do IFBA, campus Eunápolis; 

 Produzir, submeter e difundir conhecimentos científicos desenvolvidos nos 

projetos de ensino, pesquisa, inovação pedagógica e extensão com vistas à 

publicação em periódicos qualificados; 

 Elaborar e publicar relatórios sobre os projetos de ensino, pesquisa, inovação 

pedagógica e extensão para demonstração da utilização do laboratório, a fim 

de justificar solicitações futuras de investimentos próprios; 

 Possibilitar a variabilidade de atividades respeitando os ritmos das 

aprendizagens do público-alvo do projeto de ensino, pesquisa e extensão;
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 Propiciar diálogos entre as áreas do conhecimento e setores da sociedade  de 

modo a garantir a participação efetiva social das maiorias historicamente 

minoritarizadas; 

 Desenvolver consciência social dos indivíduos frente ao uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, além da otimização dos recursos didáticos e 

tecnológicos disponíveis no laboratório. 

 

 
CAPÍTULO III. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Art. 6º. O Laboratório EDUMaker, IFBA campus Eunápolis, contempla a seguinte 

estrutura       organizacional2: 

 Equipe Gestora do laboratório, sendo um dos membros o/a coordenador/a; 

 Estudante(s) estagiário/a(s)  e monitores/as. 
 

§ 1º A Equipe Gestora do Laboratório EDUMaker será composta por, no mínimo,  três 

(3) servidores/as efetivos/as, com formação superior e atuação nas diferentes áreas 

do conhecimento, sendo um/a (1) deles o/a coordenador; seis (6) estudantes, 

regularmente matriculados/as, preferencialmente em cursos distintos, dos diferentes 

níveis de ensino, garantindo a presença de discentes dos Cursos Técnicos de nível 

Médio Integrado e Subsequente, bem como dos Cursos de Graduação; e, no mínimo,  

um/a (1) estagiário/a.  

 
§ 2º O ingresso de, no mínimo, três (3) servidores/as efetivos/as, com formação 

superior, dar-se-á a partir do convite realizado pela Direção Acadêmica à comunidade e, 

posterior, manifestação de interesse e adesão formal do/a servidor/a à política e 

peculiaridades do Laboratório, tendo em vista a natureza, as finalidades e objetivos. Se 

não houver manifestação de interesse, a Direção Acadêmica poderá realizar a indicação 

de nomes em diálogo com as coordenações de Curso, a de Extensão e a de Pesquisa.  

                                                
2 Estrutura prevista no Edital SETEC/MEC nº35/2020 
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Os membros da Equipe Gestora serão nomeados em portaria  pela Direção Geral (DG) 

do IFBA, campus Eunápolis.  

 
§ 3º Os/As seis (6) estudantes regularmente matriculados/as em cursos ofertados pelo 

IFBA, campus Eunápolis, assumirão a função de monitores/as, selecionados/as via 

edital interno.  

 
§ 4º O/A(s) estagiário/a(s) deverá/ão ser estudante(s) regularmente matriculado/a(s) 

em qualquer um dos cursos ofertados pelo IFBA, campus Eunápolis, cuja contratação 

implicará no pagamento de bolsa, com vigência de 6 a 12 meses consecutivos, sob a 

responsabilidade da Direção Geral.  

 
§ 5º A quantidade dos/as estudantes estagiários/as e monitores/as, bem como o valor 

(R$) das bolsas, serão definidos com base na disponibilidade orçamentária do IFBA, 

campus Eunápolis, no ano vigente.  

 

§ 6º A composição da Equipe Gestora será redefinida ou reconfigurada a cada 2 anos, 

e antes desse prazo, se houver o desligamento de algum membro que comprometa o 

funcionamento do Laboratório EDUMaker.  

 

§ 7º O/A coordenador/a será eleito/a pelos membros da Equipe Gestora, formada por 

servidores/as e estudantes,  com mandato de 2 anos, com possibilidades de 

recondução ao cargo, conforme edital específico para esta finalidade.  

 

§ 8º Poderão concorrer à vaga de Coordenador/a do Laboratório EDUMaker 

servidores/as efetivos/as do Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis, que façam 

parte da Equipe Gestora do Laboratório e, portanto, em pleno exercício de suas 

atividades.  

 

§ 9º O membro que deixar de assumir e cumprir as suas atribuições, conforme este 
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regimento, de maneira reincidente e sem justificativa, será desligado da Equipe 

Gestora.  

 
 
 

CAPÍTULO IV. DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE GESTORA 

 
Seção I  Coordenação Local 

 
 
Art. 7º.  Cabe à Coordenação local do Laboratório EDUMaker:  

 Coordenar a Equipe Gestora de modo a trabalhar por meio do 

compartilhamento de experiências e respeitar a autonomia de atuação dos membros; 

 Realizar uma gestão democrática na tomada de decisões junto à Equipe 

Gestora; 

 Promover o diálogo entre os Laboratórios Makers da rede (e externos), 

respeitando a autonomia de cada espaço e garantindo o compartilhamento de 

experiências e processos; 

 Estabelecer a mediação entre as Coordenações de Pesquisa e Extensão 

do IFBA campus Eunápolis e a Equipe Gestora; 

 Articular a atuação entre o Laboratório EDUMaker, Residência Pedagógica 

e Hotel de Projetos do IFBA, campus Eunápolis; 

 Participar das capacitações promovidas pela Supervisão do EDUMAKER 

(Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFBA  PRPGI e Ministério da Educação  

MEC); 

 Assegurar o acolhimento institucional e a comunicação entre todos os 

agentes, departamentos, instâncias e usuários internos e externos ao IFBA, campus 

Eunápolis; 

 Coordenar a elaboração do Plano de Ação Anual junto à Equipe Gestora e 

elaborar o Relatório Anual de Gestão do EDUMaker; 
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 Buscar e firmar parcerias com outras instituições e movimentos sociais; 

 Zelar pela manutenção física, técnica e de insumos do Laboratório Maker; 

 Solicitar, mensalmente, ao Departamento Administrativo, até o dia 25 do 

mês vigente, o pagamento da  bolsa do/a(s) estagiário/a(s); 

 Analisar dados e assinar, mensalmente, a folha ponto do/a(s) estudante(s) 

estagiário/a(s); 

 Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno. 

 
 

Seção II - Equipe Gestora  
 
 
Art. 8º. São atribuições da Equipe Gestora do Laboratório EDUMaker do IFBA, campus 
Eunápolis: 

 Gerenciar a utilização do laboratório, conforme sugestão do Anexo I; 

 Elaborar relatórios semestrais, anuais ou sempre que for solicitado das 

atividades e projetos desenvolvidos; 

 Organizar e divulgar a agenda de horários de disponibilidade de utilização do 

laboratório para a comunidade interna e externa; 

 Desenvolver ações de mobilização das atividades relacionadas à Cultura  

Maker, tanto para a comunidade interna quanto externa; 

 Indicar representantes para capacitações e/ou eventos promovidos pelas 

instituições que desenvolvem atividades relacionadas à Cultura Maker; 

 Indicar representantes para divulgação do laboratório em eventos públicos 

internos e externos; 

 Confirmar reserva do laboratório para desenvolvimento de projeto; 

 Orientar a realização das atividades relacionadas aos projetos de ensino, 

pesquisa, inovação pedagógica e extensão; 

 Monitorar a frequência do/a(s) estagiário/a(a) e monitores/as; 

 Providenciar treinamento contínuo dos/as estudantes monitores e estagiário/a 

referente à gestão de projetos, gestão de laboratório e uso dos equipamentos;

 Estabelecer comunicação com os diversos departamentos do IFBA sobre 
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questões de ordem administrativa, tais como a relação de bens patrimoniais 

localizados no laboratório, como também sobre  os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos; sobre a rotina e funcionamento do 

Laboratório; realização de eventos;   
 

 Comunicar o setor de Infraestrutura do campus sobre as questões de 

manutenção do ambiente do laboratório; 

 Comunicar o setor da Tecnologia da Informação (TI) do campus sobre questões 

relacionadas à rede de internet do laboratório; 

 Conduzir o processo de seleção do/a(s) estudante(s) estagiário/a(s) e 
monitores/as; 

 Buscar junto à Direção Geral do campus recurso financeiro para investimento 

em equipamentos, manutenções e consumíveis, a fim da implementação da 

melhoria contínua e/ou manutenção das condições técnicas  de funcionamento 

do laboratório; 

 Participar das reuniões solicitadas pela(o): Pró-Reitoria de Ensino (PROEN); 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) ; SETEC-MEC; 

Direção Acadêmica e Geral do IFBA, campus Eunápolis;  

 Trabalhar para o rápido atendimento das demandas de utilização do 

laboratório, tanto internas quanto externas. 

Seção III  Estudante(s) Estagiário/a(s) 

 Art. 9º. São atribuições do/a(s) estudante(s) estagiário/a(s): 

 Dar suporte ao desenvolvimento dos projetos; 

 Acolhimento do público  servidores, alunos e comunidade; 
 

 

 Manipular ferramentas e materiais, além de operar equipamentos em 

atividades práticas; 

 Zelar pelo correto funcionamento dos equipamentos do laboratório; 

 Zelar pelo correto uso da mobília de demais acessórios do laboratório; 

 Realizar serviços de manutenção em equipamento, mobília e acessórios do 
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laboratório; 

 Realizar treinamentos com o/a(s) estudante(s) monitor/res(as) no uso dos 

diversos equipamentos  do laboratório; 

 Realizar orçamentos de interesse da equipe gestora do laboratório; 

 Organizar documentação em mídia física e digital correlacionada ao 

laboratório; 

 Atualizar as informações nas redes sociais do Laboratório EDUMaker, podendo 

contar com o apoio de estudantes monitores/as; 

 Elaborar versões preliminares de relatórios; 

 Fazer o controle dos bens patrimoniados, para facilitar a localização destes 

bens nos eventos anuais de contagem patrimonial; 

 Manter o controle e fiscalização da utilização dos materiais de consumo; 

 Preencher ficha de controle de utilização do laboratório e equipamentos; 

 Atender as demandas de atividades solicitadas pela equipe gestora do 

laboratório; 

 Auxiliar administrativo da equipe gestora do laboratório; 

 Auxiliar o instrutor de treinamento dos equipamentos; 

 Auxiliar de manutenção do equipamento e conservação dos ambientes; 

 Auxiliar o programador no controle de processos dinâmicos; 

 Auxiliar na programação de sistemas de automação; 

 Auxiliar na programação em processos contínuos e discretos; 

 Auxiliar na instrumentação eletroeletrônica de redes industriais e de aquisição 

de dados; 
 

 Auxiliar na supervisão de equipes de trabalho; 

 Auxiliar na supervisão de pesquisa científica e tecnológica; 

 Auxiliar na integração de recursos físicos e lógicos eletromecânicos utilizados 

na automação. 

Seção IV  Estudantes Monitores/as 
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 Art. 10º. São atribuições estudantes monitores/as: 

 Comprometimento em atuar de acordo com as Políticas de Uso estabelecidas 

neste regimento e pela Equipe Gestora;  

 Conhecimento da natureza e dos procedimentos dos projetos a serem 

desenvolvidos no Laboratório;  

 Participação nas reuniões da Equipe Gestora;  

 Acolhimento do público  servidores, alunos e comunidade;  

 Suporte técnico para o desenvolvimento de projetos da Equipe Gestora; 

 Suporte técnico para cursos e eventos propostos pela Equipe Gestora;  

 Suporte técnico para o desenvolvimento de projetos  servidores, alunos e    

sociedade;  

 Auxílio nos processos de compras  orçamentos, contato com fornecedores;  

 Auxílio em demanda pontuais; 

 Suporte técnico para o manuseio de equipamentos, uso de insumos, manutenção 

pontual; 

 Guarda do material utilizado  insumos e ferramentas;  

 Guarda e proteção dos equipamentos;  

 Participação em eventos da Cultura Maker.  

 Zelar pelo correto funcionamento dos equipamentos do laboratório; 

 Zelar pelo correto uso da mobília de demais acessórios do laboratório; 

 Preencher ficha de controle de utilização do laboratório e equipamentos; 

 Colaborar na elaboração de relatórios; 

 Atender as demandas de atividades solicitadas pela equipe gestora do 

laboratório. 

Seção V  Usuários/as 
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Art. 11º. Cabe aos/às usuários/as da comunidade interna e externa atuarem no 

Laboratório EDUMaker, observando a política de uso e gestão contida neste 

regimento.  

 

 
CAPÍTULO V. DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

EDUMAKER DO IFBA, CAMPUS EUNÁPOLIS 

 
Parágrafo único: A utilização do Laboratório EDUMaker ocorrerá somente com 

agendamento prévio e é vedada a utilização do Laboratório pelo/a(s) servidores/as, 

discentes, membros da sociedade local, sem a supervisão de um representante da 

equipe gestora. 

 
 

 

Art. 10º. A proposição de projetos e atividades poderá ser realizada por qualquer 

pessoa  docentes, técnicos/as-administrativos/as, estudantes, membros da 

comunidade externa ao IFBA, campus Eunápolis, por meio do preenchimento do 

Formulário de Projetos/Atividades, disponibilizado na página eletrônica do 

Laboratório, conforme Anexo II.  

 

Art. 11º. O fluxograma da proposição de projetos e atividades seguirá o rito: i. visita 

exploratória ao Laboratório EDUMaker com agendamento prévio com o/a(s) 

estagiário/a(s) ou com algum membro da Equipe Gestora; ii. acolhimento técnico do 

projeto; iii. ajustes do projeto se houver necessidade; iv. agendamento; v. Execução; 

vi. repositório do material de consumo; vii. Contrapartida, se houver.  

 

Art.12º. As atividades de ensino, pesquisa, inovação pedagógica e extensão 
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realizadas no Laboratório EDUMaker serão desenvolvidas por meio de projetos os 

quais serão avaliados e aprovados pela Equipe Gestora, levando em conta o estudo 

de viabilidade, avaliação dos custos e metodologia a ser empregada.  

 
 

 

Art. 13º. Os projetos/atividades devem estar em consonância com as finalidades, 

princípios e objetivos do Laboratório EDUMaker; 

 
Art. 14º. O Laboratório EDUMaker deverá estar aberto por, pelo menos 20 horas 

semanais, de segunda à sexta-feira, em horários distribuídos nos três turnos de 

funcionamento da instituição: (i) das 7h às 12h; (ii) das 13h às 17h; (iii) das 18h às 

22h, sem ultrapassar a carga horária diária de 8 horas.  

 
Art. 15º. Os horários de funcionamento semanal do Laboratório EDUMaker poderão 

ser ajustados, conforme demanda das atividades e disponibilidade de horário(s) do(s) 

estudantes monitores/as, estudante(s) estagiário/a(s) e servidores/as da equipe 

gestora; 

 
Art. 16º. O funcionamento semanal do laboratório, nos períodos matutino, vespertino 

e noturno, ocorrerá no contraturno do/a(s) estudante(s) estagiário/a(s) e estudante(s) 

monitore/a(s). Uma agenda mensal de atividades será divulgada à comunidade 

interna e externa nos canais oficiais de comunicação do Laboratório EDUMaker.  

 
Art.17º. Os servidores da equipe gestora deverão cumprir as horas de trabalho 

semanais, conforme portaria, preferencialmente, dentro do ambiente do laboratório. A 

escala de trabalho desses servidores deverá constar na agenda mensal do 

laboratório. 

 
CAPÍTULO VI. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO 
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 Art.18º. O Laboratório EDUMaker dispõe de equipamentos que constam no inventário 

institucional, bem como de materiais de consumo cujo uso será administrado pela Equipe 

Gestora. Para manter o funcionamento das atividades, deve-se observar os itens abaixo: 

 A Equipe Gestora criará e publicizará em local de fácil visualização as 

regras de utilização dos Equipamentos do Laboratório EDUMaker, bem como o termo de 

responsabilidade de uso; 

 Está vedado o empréstimo de materiais e equipamentos disponibilizados 

pelo Laboratório EDUMaker; 

 O controle de retirada de materiais e equipamentos do Laboratório 

EDUMaker para fins de participação em eventos internos e externos ao IFBA campus 

Eunápolis, por integrantes da Equipe Gestora e projetos associados, seguirá os 

procedimentos estabelecidos pelo Regulamento de Patrimônio do campus e respeitando 

a legislação vigente; 

 Os materiais de consumo estão disponíveis para uso em qualquer atividade 

formalmente relacionada ao Laboratório EDUMaker, seja voltada ao ensino, pesquisa, 

extensão ou gestão, de acordo com a sua disponibilidade e autorização da Coordenação 

e Equipe Gestora; 

 Os softwares ou serviços de software utilizados nos equipamentos devem 

ser, preferencialmente, de natureza livre e/ou de código aberto ou pr -instalado de 

fábrica. A instalação e o uso de software proprietário, que demanda de alguma licença 

paga, poderá ser feita com o devido financiamento e consentimento da Coordenação e 

Equipe Gestora do Laboratório EDUMaker, ficando vedado o uso de softwares 

de origem ilícita ou duvidosa.  

 

 

CAPÍTULO VII. POLÍTICAS DE USO 

 

Art. 19. Para o uso das instalações do Laboratório EDUMaker devem ser seguidas todas 

as regras de funcionamento exigidas pela instituição e por este regimento. 
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Art. 20º. A Coordenação e/ou os Integrantes da Equipe Gestora são responsáveis pela 

abertura e fechamento do espaço. 

 

Art 21º. A realização de atividades fora do horário de funcionamento do Laboratório 

EDUMaker, ou em feriados e fins de semana, somente poderão ocorrer em casos 

excepcionais, mediante prévia autorização da Direção-Geral do campus e da 

Coordenação do Laboratório EDUMaker. 

 

Art. 22º. O registro de presença será realizado pelos/as próprios/as usuários/as sempre 

que o espaço for utilizado, devendo constar, obrigatoriamente, nome completo e a data 

da utilização do Laboratório EDUMaker.  

 

Art. 23º.  As atividades realizadas (como minicursos, oficinas, palestras, entre outros) 

deverão possuir lista de presença específica, constando o nome da atividade, data e 

horário de realização e o nome completo dos participantes. 

 

Art 24º. Os/As servidores/as docentes deverão registrar como Gestão, Pesquisa ou 

Extensão, dependendo do envolvimento com o espaço, a carga horária atribuída em sua 

jornada para o Laboratório EDUMaker. 

 
 

 
CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 25º. Casos omissos serão tratados pela Equipe Gestora do Laboratório 

EDUMaker, IFBA, campus Eunápolis.  
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ANEXO I - FICHA DE CONTROLE INTERNO 
 

 
Item Data Código do projeto Equipamento Material Supervisão 
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ANEXO II  Formulário para elaboração de projeto 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Título do projeto: 
Proponente: Telefone: e-mail: 

 

DEMANDA 
Interna Externa 

( ) COED       (    ) COENF ( ) Comunidade Local       (     ) Outro: 
( ) COINF       (    ) PPG ( ) Escola municipal 
( ) COMAB      (    ) Outro: ( ) Escola estadual 
( ) COST ( ) APL 
( ) COADS   (   ) Movimentos Sociais 
( ) COMAT   (   ) Movimentos Culturais e artísticos 
( ) COCEC   (   ) Associações 

 

NATUREZA DO PROJETO 
( ) ENSINO ( ) PESQUISA ( ) EXTENSÃO ( ) INOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO (texto com no máximo 150 palavras) 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO (texto com no máximo 150 palavras) 
 

 

OBJETIVOS (texto com no máximo 150 palavras) 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS (texto com no máximo 150 palavras) 
 

 

CONTRAPARTIDA (texto com no máximo 150 palavras) 
 

 

PARTICIPANTES (texto com no máximo 150 palavras) 
 

DATA: 
 
 
 
 

 

PROPONENTE 


