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REGIMENTO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS VALENÇA 

 

CAPÍTULO I 
Diretrizes Preliminares 

Artigo 1.º - O Laboratório de Ensino de Matemática do IFBA Campus 

Valença (LEMat) é o espaço que destina-se ao desenvolvimento de atividades no 

ensino das disciplinas do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus 

Valença, bem como ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão.  

Artigo 2.º - O IFBA Campus Valença oferece a sua comunidade acadêmica 

01 (um) Laboratório de Ensino de Matemática, situado na sala C10, que conta com 

materiais didáticos e mobília adequada para o desenvolvimento de práticas de 

ensino, atividades de pesquisa e de extensão ligadas a esta área de conhecimento. 

Este ambiente possui ainda materiais confeccionados pelos professores e alunos. 

Parágrafo Único. - Somente será permitida a retirada de materiais do 

LEMat mediante a autorização do responsável pelo laboratório, assinatura do termo 

de responsabilidade em documento próprio e por um período máximo de 07 (sete) 

dias, e que o atraso acarretará em suspensão equivalente aos dias de atraso. O 

usuário que devolver o material danificado incorrerá nas sansões previstas no artigo 

23º deste regulamento. 

 

CAPÍTULO II 
Dos Objetivos 

Artigo 3.º - O Laboratório de Ensino de Matemática do IFBA Campus 

Valença tem por objetivos: 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Bahia 
Campus Valença 
 

 

Página 2 de 9 

 
Rua Vereador Romeu Agrário Martins s/n – Tento – Valença – Bahia  (75) 3641.3051 / 3641.3050 

I – oferecer condições para o desenvolvimento de atividades acadêmicas, 

oportunizando discussões teóricas e práticas fundamentais na formação dos futuros 

professores, promovendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Portanto, 

é um espaço de criação e de ensino, dando suporte às aulas do curso de 

Licenciatura em Matemática e demais cursos; 

II - elaborar, analisar e avaliar materiais didáticos e atividades que 

possibilitem a melhoria na relação ensino/aprendizagem da Matemática; 

III - estimular alunos de graduação a atuarem como pesquisadores em sala 

de aula; 

IV - consolidar grupos de estudos e pesquisas contribuindo, dessa forma, 

com o desenvolvimento de uma cultura de base científica na formação dos 

professores de Matemática;  

V – difundir uma nova concepção de Matemática como instrumento de 

cidadania e inserção social; 

VI - estabelecer relações entre o IFBA e a comunidade, levando os 

profissionais da área de ensino de Matemática, em formação inicial ou continuada, 

a uma sólida formação teórica e prática, dentro das necessidades da rede de 

ensino; 

VII – promover cursos e oficinas pedagógicas para a formação inicial e 

continuada de professores de Matemática da Educação Básica dos sistemas de 

ensino da região. 

 

CAPÍTULO III 
Da Administração do Laboratório 

Artigo 4.º - A Coordenação do Laboratório de Ensino de Matemática ficará 

a cargo de um professor do curso de Licenciatura em Matemática, com formação 
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em Licenciatura em Matemática, e que, preferencialmente, ministre ou tenha 

ministrado a disciplina Laboratório do Ensino da Matemática. 

Parágrafo Único. - A indicação do Coordenador responsável pelo 

laboratório será feita pelo Colegiado do Curso em Licenciatura em Matemática. 

Artigo 5.º - São atribuições do Coordenador Laboratório de Ensino de 

Matemática:  

I – zelar pelo patrimônio e pelo bom funcionamento do laboratório; 

II - solicitar e acompanhar o pedido de materiais e equipamentos 

necessários para o desenvolvimento das atividades; 

III – selecionar e coordenar a equipe de suporte; 

IV - organizar o calendário das atividades a serem desenvolvidas no 

laboratório; 

V - autorizar e controlar o empréstimo de materiais para o uso fora do 

espaço físico do laboratório; 

VI - autorizar a utilização do laboratório para atividades de outros cursos; 

VII – estabelecer regras e normas de funcionamento do laboratório, 

complementares a este documento; 

VIII – cumprir e fazer cumprir este regimento. 

Artigo 6.º - A equipe de suporte Laboratório de Ensino de Matemática será 

constituída por funcionários e estagiários, a quem cabe: 

I – prestar bom atendimento aos usuários; 

II - cumprir as normas estabelecidas neste Regimento, orientando os 

usuários sobre o uso correto dos recursos e notificar imediatamente eventuais 

infrações ao Coordenador do LEMat; 
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III - zelar pela manutenção dos equipamentos e organização dos ambientes. 

IV - cumprir os horários de trabalho, de forma a não prejudicar o 

atendimento aos usuários. 

V - verificar a necessidade de reposição de materiais e equipamentos, e, 

quando for o caso, comunicar ao Coordenador do LEMat. 

VI - informar aos professores, com antecedência, sobre eventuais fatos que 

interfiram ou impeçam a realização das atividades agendadas no laboratório. 

Artigo 7.° - O uso do LEMat para fins didáticos e de pesquisa pode ser 

concedido a professores do IFBA Campus Valença, sem a necessidade da presença 

do Coordenador do LEMat ou da Equipe de Suporte. Neste caso, o professor ficará 

responsável pelo patrimônio e uso correto dos bens do laboratório. 

 

CAPÍTULO IV 
Dos Usuários 

Artigo 8.º - O acesso ao laboratório e sua consequente utilização será 

permitida para: 

I – alunos regularmente matriculados no curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA Campus Valença; 

II – professores do IFBA vinculados ao curso de Licenciatura em Matemática; 

Parágrafo único  - Usuários não vinculados ao curso de Licenciatura em 

Matemática poderão ter acesso ao laboratório desde que previamente agendado e 

autorizado pela coordenação do LEMat. 

Artigo 9.° - São atribuições dos professores usuários: 

I - verificar os horários do laboratório disponíveis e reservados para suas 

atividades; 
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II - definir, acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas no 

laboratório sob sua supervisão; 

III - conhecer o modo de funcionamento dos materiais que serão utilizados 

e comunicar a equipe de suporte as falhas que ocorrer durante a sua utilização; 

IV - providenciar e testar o material necessário para utilização nas 

atividades; 

V – responsabilizar-se pela devolução dos materiais utilizados nas atividades 

para os respectivos armários e estantes; 

VI - propor à Coordenação do laboratório a aquisição de materiais e 

equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades; 

VII - comunicar qualquer irregularidade, não prevista neste Regimento, ao 

Coordenador do laboratório. 

Artigo 10.º - São atribuições dos alunos: 

I - zelar pelo patrimônio e materiais do laboratório; 

II - organizar e guardar nas estantes e armários o material utilizado nas 

atividades desenvolvidas, com a supervisão do professor responsável;  

III - comunicar ao professor responsável qualquer ocorrência anormal que 

tenha acontecido durante a utilização dos materiais; 

 

CAPÍTULO V 
Disposições Gerais 

Artigo 11.º - Os usuários vinculados ao curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA Campus Valença, poderão utilizar o laboratório durante seu 

horário de funcionamento, conscientes de que o seu uso é estritamente acadêmico, 

sendo proibida sua utilização para outros fins. 
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Artigo 12.º - Os funcionários e professores do Curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA Campus Valença possuem plena autoridade no que se refere à 

utilização do laboratório, podendo impedir o acesso usuário que descumprir os 

termos deste Regimento. 

Artigo 13.º - Aulas dos componentes curriculares têm preferência na 

utilização do LEMat. 

 

CAPÍTULO VI 
Da Segurança e Cuidados 

Artigo 14.º - O material do laboratório deve ser utilizado com cuidado e 

zelo. 

Artigo 15.° - Em caso de perda e dano a qualquer material, o fato deverá 

ser imediatamente comunicado ao responsável pelo laboratório. 

Parágrafo Único. - Em caso de furto será feito registro oficial junto à 

Direção Geral do IFBA Campus Valença, para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis. 

 

CAPÍTULO VII 
Do Uso do Laboratório 

Artigo 16.º - O Laboratório de Ensino de Matemática estará disponível para 

atividades durante todo o período letivo, conforme horário definido previamente 

pelo Coordenador e afixado em local público. 

Parágrafo Único. – Poderão ser solicitados à Coordenação do LEMat 

horários diferenciados para realização de atividades no laboratório. 

Artigo 17.º - A utilização LEMat deverá ser agendada, especificando os 

materiais que serão utilizados, o público envolvido e uma descrição sucinta da 

atividade que será desenvolvida. 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Bahia 
Campus Valença 
 

 

Página 7 de 9 

 
Rua Vereador Romeu Agrário Martins s/n – Tento – Valença – Bahia  (75) 3641.3051 / 3641.3050 

Artigo 18.º - A utilização do Laboratório de Ensino de Matemática poderá 

ser agendada pelo e-mail lematifba@gmail.com . 

Parágrafo Único. – O uso do laboratório por parte dos alunos somente será 

permitido mediante a presença ou supervisão de algum professor responsável. 

Artigo 19.º - Os materiais e equipamentos poderão ser utilizados livremente 

pelos professores e alunos no Laboratório de Ensino de Matemática. 

§ 1. º - Durante a aula no Laboratório de Ensino de Matemática, o professor 

se responsabilizará pela distribuição dos materiais necessários aos alunos; 

§ 2. º - Os alunos somente utilizarão os materiais disponibilizados pelo 

professor e serão responsáveis pelo seu uso e conservação; 

§ 3. º - Após o uso do laboratório, os materiais ser colocados nos seus locais 

originais e os armários e o laboratório deverão ser trancados. 

Artigo 20.º - Não é permitida a retirada de materiais e equipamentos do 

laboratório, sem a devida autorização do Coordenador do Laboratório de Ensino de 

Matemática.  

Artigo 21.º - Não é permitido o consumo de comida ou bebida Laboratório 

de Ensino de Matemática. 

Artigo 22.º - Os equipamentos de informática disponíveis devem ser 

utilizados exclusivamente para acessos a arquivos ou páginas na internet que 

estejam diretamente vinculados às atividades desenvolvidas no Laboratório de 

Ensino de Matemática. 

Parágrafo Único. – Não é permitido aos professores e alunos a instalação de 

programas ou modificação das configurações dos equipamentos de informática sem 

a autorização do Coordenador do Laboratório de Ensino de Matemática. 
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CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades 

Artigo 23.° - O manuseio indevido dos equipamentos existentes no LEMat, 

a perca ou o descumprimento de qualquer norma deste regulamento acarretará 

em: 

I -  Advertência oral; 

II -  Advertência escrita; 

III - Suspensão de utilização; 

IV - Reposição do equipamento mantendo sua qualidade e características. 

§ 1. º -  Compete aos funcionários e professores do curso de Licenciatura 

em Matemática ou ao responsável pelo laboratório aplicar pena de advertência oral 

ao usuário. 

§ 2. º - Compete ao Coordenador do LEMat aplicar pena de advertência 

escrita e a suspensão de utilização ao usuário. 

Artigo 24.° - A aplicação das penalidades previstas no artigo anterior não 

exclui, quando couber, a aplicação de penalidades previstas no Regimento do IFBA. 

Artigo 25.° - Será assegurado ao usuário amplo direito de defesa na 

aplicação de pena disciplinar. 

 

CAPÍTULO IX 
Das Disposições Finais 

Artigo 26.° - Todas as ocorrências relevantes no funcionamento do 

Laboratório de Ensino de Matemática devem ser registrados no Livro de Ocorrências 

disponível, com a devida identificação. 
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Artigo 27.° - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Coordenador do Laboratório de Ensino de Matemática ou pelo Coordenador do 

Curso de Licenciatura em Matemática. 

Artigo 28.° - As eventuais alterações neste regulamento devem ser 

aprovadas pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática do IFBA Campus 

Valença. 

Artigo 29.° – Este regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

Valença – Bahia, 21 de janeiro de 2015. 

 

 

 


