
A  Coordenação  da  Licenciatura  em  Física,  vinculada  à  Coordenação  de  Licenciatura,  ao
Departamento de Ensino Superior e à Diretoria de Ensino do Campus Maceió/ Ifal,  dispõe dos
seguintes  espaços:  laboratórios  de  Física,  com materiais  didáticos  para  o  ensino  de  Mecânica,
Termologia, Óptica, Eletromagnetismo, Física Moderna e outros equipamentos como Banco Óptico
com  Laser  para  demonstração.  Esses  laboratórios,  atualmente,  são  destinados  ao  ensino  das
disciplinas de Física dos cursos Técnicos Subsequentes, dos cursos Tecnológicos e dos diversos
cursos Técnicos Integrados e licenciaturas em Biologia, Química e Matemática, como também o
bacharelado em Engenharia Civil. 

O  Campus  Maceió  também  dispõe  de  um  laboratório  de  Física  Computacional,  contendo
computadores de última geração em perfeitas condições de uso, destinado às pesquisas na área de
simulação computacional. Os Laboratórios de Ensino do Curso de Licenciatura em Física do Ifal
têm a finalidade de proporcionar  um ambiente favorável à formação de professores na área de
Física, por meio da promoção de grupos de estudos, bem como favorecer à produção de materiais
manipuláveis para a prática pedagógica das disciplinas e para as aulas de estágio do referido curso.
Objetiva ainda constituir um ambiente propício para a orientação de Estágio e montagem de um
programa de atendimento às escolas de Ensino Fundamental e Médio. 

Nesses ambientes, além do atendimento aos alunos da graduação, em atividades curriculares do
curso, atender-se-á, também, alunos do Ensino Médio, propiciando aos licenciandos a realização do
acompanhamento daqueles estudantes, com o propósito de desenvolver atividades que contribuam
para  a  construção  de  conceitos  específicos  de  Física,  sendo  este  um  grande  diferencial  da
licenciatura em Física do Ifal, por propiciar o acesso dos futuros professores ao corpo discente desta
instituição. 

Além disso, os Laboratórios de Ensino de Física propiciarão o desenvolvimento da criatividade para
a construção de materiais didáticos que enriquecem as aulas de Física, contribuindo para que os
estagiários,  futuros  professores,  tornem-se  autônomos  na  elaboração  de  seu  próprio  material
didático, adequando-os a cada conteúdo e condição de ensino e, sobretudo, constituindo-se, em uma
oportunidade  ímpar  de  realização  dos  exercícios  de  transposição  didática  dos  conhecimentos,
condição indispensável à efetividade da formação Docente. 

Os laboratórios do curso de Licenciatura em Física dispõem de 09 conjuntos de Unidades Mestras
de Física com hidrodinâmica, sensores, software e interface do Centro Industrial de Equipamentos
de  Ensino  e  Pesquisa  (CIDEPE).  Trata-se  de  uma  empresa  de  referência  em  instrumentos
educacionais  no  Brasil  e  no  exterior,  sendo um dos  maiores  fabricantes  de  equipamentos  para
laboratórios da América Latina. A unidade adquirida para o laboratório do curso de Licenciatura em
Física denomina-se EQ300A e encontra-se descrita no site da empresa18 possibilitando uma vasta
gama de experimentos em todos os campos da Física. 



Esses  equipamentos  dispõem  de  sensores  e  software  que  possibilitam  a  aquisição  dedados
experimentais via computador, facilitando, assim, a realização das práticas em um menor espaço de
tempo. Nos quadros 9, 10 e 11, abaixo, segue a descrição desses laboratórios.


