
Folha 17, Quadra 04, Lote Especial, Nova Marabá, CEP 68.512-150, Marabá-PA. Fone: 2101-5920. 
Email: famat@unifesspa.edu.br. Site: https://famat.unifesspa.edu.br.  

 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
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REGULAMENTO N. 5, DE 12 DE ABRIL DE 2016 
 
 

Dispõe sobre o funcionamento do 
Laboratório de Ensino de Matemática 
(LEM) do curso de Matemática, 
Licenciatura, do Instituto de Ciências 
Exatas (ICE) da Universidade Federal 
do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA). 

 
 
O DIRETOR DA FACULDADE DE MATEMÁTICA (FAMAT), no uso das atribuições 
que lhe confere a Portaria 728/2014-UNIFESSPA, revoga o Regulamento n. 6/2013-
FAMAT/CAMAR/UFPA, de 31 de março de 2014, e, com base na Resolução 
CNE/CES n. 3, de 18 de fevereiro de 2003, que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de Licenciatura em Matemática, e no Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC), estabelece o seguinte Regulamento: 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1° O presente Regulamento estabelece critérios para o processo de utilização 
do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) da Faculdade de Matemática 
(FAMAT), do Instituto de Ciências Exatas (ICE), da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (UNIFESSPA). 
 
 

CAPÍTULO II 
DA CRIAÇÃO, DA DEFINIÇÃO E DO OBJETIVO DO LABORATÓRIO DE ENSINO 

DE MATEMÁTICA 
 
Art. 2º O LEM foi criado a partir da premissa de que a possibilidade de uso de 
materiais diversos, como recursos manipuláveis, texto, imagem, som, audiovisuais, 
dentre outros, em espaço adequado para sua manipulação, pode auxiliar o processo 
de ensino e da aprendizagem. 
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Art. 3º O LEM é um espaço com a finalidade de estruturar, organizar, planejar e 
promover o aperfeiçoamento do pensamento matemático,  incorporando o papel de  
possibilitar tanto ao aluno quanto ao professor o desenvolvimento de ações 
complexas como questionar, conjecturar,  investigar, experimentar, sistematizar, 
analisar e concluir.. 
 
Art. 4º. O LEM tem por objetivo fornecer suporte ao desenvolvimento de atividades 
práticas, substanciadas na tríade ensino-pesquisa-extensão, para componentes 
curriculares do Curso de Matemática e projetos desenvolvido no âmbito do ensino e 
da aprendizagem de matemática.   
 
Art. 5º. O LEM terá um Coordenador indicado pelo Conselho da FAMAT, com 
alocação de carga horária, e nomeado por meio de Portaria da Direção do ICE. 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS USUÁRIOS DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
Art. 6º. São considerados usuários do LEM o corpo docente, discente, técnico- 
administrativo da FAMAT, demais Faculdades da UNIFESSPA, e a comunidade 
externa escolar (professores e alunos da Educação Básica). 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA INFRAESTRUTURA DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
Art. 7º. O LEM deve ter como infraestrutura predial, minimamente, pelo menos 
01(uma) sala em que ficarão dispostos os recursos e mobiliários necessários ao seu 
funcionamento. 
 
Art. 8º. O LEM é não somente o espaço destinado ao uso do seu acervo 
pedagógico, mas também e, principalmente, por excelência, à produção de materiais 
diversos pelos licenciandos em colaboração com docentes, licenciandos e 
pesquisadores, sejam eles da UNIFESSPA ou externos à instituição, a partir das 
disciplinas e projetos desenvolvidos.   
 
§1º Deve ser incentivado e valorizado, sempre que possível, o incremento de 
materiais no acervo do LEM a partir dos produtos desenvolvidos pelos licenciandos; 
 
§2º A produção de materiais deve, sempre que possível, promover o 
reaproveitamento e a reutilização de produtos já descartados, convergindo para uma 
postura transversal da educação ambiental dentro do curso a partir da elaboração e 
execução de projetos diversos. 
 
Art. 9º A constituição do acervo pedagógico do LEM é responsabilidade da 
UNIFESSPA, por meio de fomento à estruturação de seus laboratórios de ensino, 
bem como de outras iniciativas voltadas à melhorias dos cursos de graduação. 
 
Parágrafo único. A FAMAT, por meio do corpo docente que atua junto ao curso, 
pode também buscar outras fontes de aquisição e incremento de materiais para o 
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acervo do LEM. 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS PROCEDIMENTOS DE USO DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA 
 
Art. 10. O LEM 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. 
 
Art. 11. São recomendações gerais para o uso do LEM:  
VI- Ter ciência da constituição do regulamento do LEM; 
VII- Os usuários devem zelar pela conservação e limpeza do LEM; 
VIII- Respeitar os horários reservados para aula, limpeza e manutenção;  
IX- Manter o silêncio e o bom ambiente de trabalho; 
X- Responsabilizar-se pelos seus objetos pessoais; 
XI- Utilizar fones de ouvido, caso queira trabalhar com áudio, quando autorizado 
pelo professor; 
XII- Após o uso do LEM, guardar materiais, desligar computadores e monitores, 
colocar mesas e cadeiras no lugar; 
XIII- Nos computadores do LEM não são feitos procedimentos de backup, sendo 
assim é de responsabilidade do usuário manter seus arquivos salvos em outros 
meios; 
XIV- Comunicar problemas encontrados no LEM ao Coordenado do LEM ou 
responsável no momento; 
XV- Os materiais do LEM somente poderão ser retirados mediante autorização do 
responsável pelo mesmo, fazendo-se o registro em documento próprio, com prazo 
definido para devolução. 
 
Art. 12. Ao usuário do LEM fica vetado: 
I- Em hipótese alguma consumir qualquer tipo de alimento ou bebidas na sala do 
LEM;  
II- Em hipótese alguma o uso de cigarros e seus assemelhados no LEM; 
III- A retirada de equipamentos do LEM sem prévia autorização do Coordenador do 
LEM; 
IV- Acessar sites da internet considerados ofensivos à moral, ética, de natureza 
racista, discriminatória ou pornográfica, salvo quando estritamente vinculado a uma 
atividade acadêmica com autorização expressa do docente responsável pela 
disciplina; 
V- Acessar sites da internet para utilizar recursos de comunicação instantânea (salas 
de bate-papo, facebock, MSN Messenger, skype etc.), e Redes Sociais, exceto 
quando tais acessos estiverem vinculados a alguma atividade acadêmica, 
devidamente solicitada pelo docente responsável pela disciplina; 
VI-  Abrir equipamentos computacionais pertencentes ao LEM, bem como a retirada 
de qualquer componente (mouse, teclado, etc.), e de outros objetos do LEM, 
independente de qualquer justificativa ou motivo; 
 
Parágrafo único. O descumprimento das normas estabelecidas neste regulamento 
pelo usuário implicará em penalidades definidas previamente pelo Conselho da 
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FAMAT.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS COMPETÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
Art. 13. Ao coordenador do LEM compete: 
I. Assegurar que o regulamento e as normas do laboratório sejam cumpridos; 
II. Representar o LIEM nas reuniões da Congregação do ICE, sempre que 
requisitado; 
III. Autorizar por escrito a permanência de usuários no laboratório fora do horário 
determinado; 
IV. Autorizar, sob o recebimento de pedido formal feito via Atendimento FAMAT ou 
ofício destinado ao coordenador do LEM ou à Direção da FAMAT, a liberação de 
qualquer patrimônio do laboratório, desde que visando o interesse da FAMAT; 
V. Suspender o direito de uso de um usuário, mesmo se estiver autorizada sua 
permanência no laboratório, em caso de infração a qualquer regra deste regimento; 
VI. Quando necessário, vetar utilização do laboratório aos usuários; 
VII. Coordenar o horário de uso do laboratório, assegurando que haja um 
atendimento eficiente aos docentes e discentes para as atividades didáticas, assim 
como para atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
VIII. Atualizar periodicamente a lista de bolsistas/monitores que utilizam o laboratório 
e o quadro de disciplinas ou projetos de ensino, pesquisa e extensão que fazem uso 
dos laboratórios, quando for o caso; 
IX. Gerenciar o laboratório no sentido de cuidar de sua estrutura geral: materiais 
permanentes e de consumo, almoxarifado e instalações, assegurando o bom estado 
de cada um desses itens; 
X. Encaminhar para a Direção da FAMAT a situação de perdas ou danos materiais, 
para averiguar a existência de atitude de displicência, negligência, irresponsabilidade 
ou falta de cumprimento deste regulamento por parte do usuário; 
XI. Resolver casos não previstos neste regulamento em companhia da Direção da 
FAMAT. 
 
Art. 14. Compete aos professores: 
I- Agendar previamente o uso do LEM na secretaria da FAMAT ou pelo Atendimento 
FAMAT, ou ainda em documento apropriado específico do laboratório; 
II- Caso haja desistência da reserva, deve imediatamente comunicar ao 
secretário/bolsista da FAMAT a fim de possibilitar a utilização por outros usuários; 
III- Assegurar o cumprimento do regulamento de uso do LEM; 
IV- Acompanhar os alunos e se manter presente no LEM durante o horário 
reservado para as suas aulas, não sendo permitida a utilização do mesmo, sem 
agendamento prévio; 
V- Não permitir que alunos consumam bebidas ou alimentos dentro do LEM, nem o 
mesmo deve fazê-lo; 
VI- Respeitar o horário marcado não deixando ultrapassar os períodos de intervalo, 
bem como o horário de fechamento do LEM; e 
VII- Deixar o LEM organizado, quanto aos materiais, fechar janelas, desligar ar 
condicionado e lâmpadas ao término da aula. 
 
Art. 15. Compete a Coordenação do Curso/Direção da FAMAT 
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I- Supervisionar o LEM com intuito de manter o mesmo em perfeitas condições de 
uso; 
II- Participar da seleção dos estagiários e/ou monitores para o LEM; 
III- Assegurar o cumprimento do regulamento de uso do LEM; 
IV- Estar disponível para auxiliar os usuários em caso de dúvidas;  
VI- Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes neste 
documento; e 
VII- Planejar as demandas de materiais e equipamentos para o LEM. 
 
Art. 16. Compete aos bolsistas/estagiários do LEM, quando for o caso:  
I- Controlar o acesso ao LEM; 
II- Orientar os usuários quanto ao uso correto dos materiais e dos equipamentos; III- 
Assegurar o cumprimento do regulamento de uso do LEM; 
IV- Estar disponível para auxiliar os usuários nos horários de funcionamento do LEM; 
V- Auxiliar na organização do LEM; 
VI- Elaborar e preparar materiais e atividades para uso no LEM, conforme 
solicitações dos professores; 
VII- Comunicar a Coordenação de Curso qualquer irregularidade no LEM, bem 
como o descumprimento deste regulamento.  
 
 

CAPÍTULO VII 
RESERVA DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
Art. 17. O agendamento prévio para uso do LEM deverá ser feito através do 
atendimento FAMAT. 
 
Art. 18. Durante o horário de aula o LEM, em utilização, não estará disponível para 
os demais alunos e professores. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 19. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Conselho da 
FAMAT. 
 
Art. 2O. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
da FAMAT, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Marabá-PA, 12 de abril de 2016 

 


