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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Campus Satuba

PORTARIA Nº 2162/IFAL, DE 14 DE JUNHO DE 2022

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS SATUBA DO INSTITUTO FEDERAL DE
ALAGOAS,  no  uso  de  suas  atribuições  nomeado  pela  Portaria  Nº  1.883/GR,  de
19.06.2019,  publicada  no  DOU de  21.06.2019,  e  o  que  consta  no  Processo  nº
23041.025098/2022-41,

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno para uso do laboratório
IFMAKER - Espaço de Inovação do Instituto Federal de Alagoas - Campus Satuba,
conforme  do  documento  REGIMENTO Nº  11/2021  -  CSAT-LIM,  constante  no
processo 23041.025098/2022-41.

 
 
 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da publicação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm#art12
http://sippag.ifal.edu.br/portarias/visualizar/?numero=2162&ano=2022&hash=9BFD0437AD1EB4BEB57E8CF6FB183C68
http://sippag.ifal.edu.br/valida.php
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Apresentação

O laboratório IFMaker foi implementado no campus Satuba com o objetivo de
disseminar os princípios que norteiam o ensino Maker, onde o aluno é protagonista no
processo ensino-aprendizagem ao envolver-se nas necessidades da sociedade onde a
unidade acadêmica está inserida.

O presente documento apresenta o regulamento para uso do laboratório IFMaker,
bem como a estrutura organizacional para conhecimento de toda a comunidade acadêmica
do Instituto Federal de Alagoas - campus Satuba.
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CAPÍTULO I
CONCEITOS, FINALIDADES E OBJETIVOS

Seção I
CONCEITOS IMPORTANTES

Art. 1 Para fins deste Regimento Interno, definem-se:

I. Cultura Maker – Movimento que estimula pessoas a pensar e praticar ideias em um
espaço colaborativo. Estimula-se à criação de instrumentos usando a criatividade e
produtos disponíveis, para que o resultado seja aplicado;

II. Educação Maker – Busca promover a aprendizagem por meio da experimentação. O
aprendiz é o protagonista e a experimentação é a estratégia de desenvolvimento e
apropriação de novos conceitos. A essência é o método “mão na massa”;

III. Laboratório Maker – Espaço de aprendizagem e trabalho compartilhado destinado a
prototipação, e, que dispõe de ferramentas específicas para o desenvolvimento de
ideias baseadas, inclusive, em ciência e tecnologia;

IV. Do it yourself – Do inglês “faça você mesmo”, esse termo refere-se a um dos pilares
da cultura maker que estimula a prototipagem ou construir, consertar e criar seus
próprios objetos;

V. Learning by doing – Do inglês “aprender fazendo”, processo de construção do
aprendizado cuja teoria foi inicialmente aplicada na educação pelo filósofo americano
John Dewey. É uma abordagem prática de aprendizagem, que busca promover a
interação do aprendiz com seu ambiente, para que ele aprenda e se adapte.

Seção II
FINALIDADES DO LABORATÓRIO IFMAKER

Art. 2 São finalidades do laboratório IFMaker:
I. Estimular a aplicação dos princípios da cultura maker;

II. Promover a educação maker e o uso de espaços colaborativos de aprendizagem;
III. Possibilitar aos estudantes e servidores o desenvolvimento da cultura learning by

doing, levando-os a identificar, planejar e implementar ações que suportem o
processo de ensino-aprendizagem das diversas áreas do conhecimento;

IV. Despertar nos estudantes a criatividade e colaboratividade inerente a cada um, assim
como promover a sustentabilidade e escalabilidade dos produtos produzidos que
visem resolver problemas reais a partir de soluções simples.
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Seção III
OBJETIVOS DO LABORATÓRIO IFMaker

Art. 3 São objetivos do laboratório IFMaker:
I. Desenvolver e compartilhar conhecimentos;

II. Viabilizar ideias e conceitos a partir do uso de matéria prima e ferramentas
disponíveis no laboratório maker;

III. Estimular a construção prática de soluções para problemas reais;
IV. Proporcionar e apoiar a realização de aulas práticas; projetos de ensino, extensão,

inovação e pesquisa, desenvolvidos por estudantes e servidores, desde que
pertinentes ao conceito maker;

V. Proporcionar a estrutura e os meios necessários para o desenvolvimento das
habilidades técnico-científicas aos seus usuários.

VI. Motivar estudantes e servidores a incluírem a cultura maker como parte do processo
ensino-aprendizagem;

VII. Aproximar estudantes e servidores do setores produtivos;
VIII. Promover autonomia técnico-científica e inclusão social;

IX. Promover o desenvolvimento sustentável de produtos.
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CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I
ORGANIZAÇÃO

Art. 4 O processo de estruturação do laboratório conta com uma Equipe Gestora formada
por docentes, técnicos e alunos do campus Satuba. A estrutura organizacional abrange
relações de atividades, setores, responsabilidades, comunicação e processos envolvidos na
gestão do laboratório. Assim, o organograma da Figura 1 contribui para informar à
comunidade acadêmica do campus uma visão geral da organização da Equipe Gestora e das
relações entre os diferentes setores.

Figura 1: Organização da Equipe Gestora
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Seção II
EQUIPE GESTORA

Art. 5 A Equipe Gestora do laboratório maker (http://site) será dividida em:
I. Coordenador

II. Gerente de Ensino
III. Gerente de Pesquisa e Extensão
IV. Gerente de Infraestrutura
V. Gerente de Eventos e Comunicação.

VI. Estagiárias (os)
VII. Assessores

Art. 6 A Equipe Gestora será composta por no máximo 14 integrantes, sendo essa instância
consultiva e deliberativa. Destes integrantes, 2 serão estagiários, 2 deverão ser discentes
matriculados em um dos cursos ofertados pelo Ifal - campus Satuba e 10 deverão ser
servidores efetivos do Ifal - campus Satuba.

Art. 7 A cada 3 anos será realizado um ciclo de renovação.
§ 1º - Os servidores deverão ser selecionados por meio de uma chamada interna com
regras definidas em documento próprio.
§ 2º - Os discentes deverão ser selecionados por meio de processo seletivo.

Art. 8 A coordenação será escolhida por votação entre os membros da Equipe Gestora.

Seção III
DAS RESPONSABILIDADES DA EQUIPE GESTORA

Art. 9 A Equipe Gestora se compromete a organizar e publicar todo o material necessário
para a gestão do laboratório.

Art. 10 Compete ao Coordenador organizar a equipe, propor eventos e atividades, e prestar
consultoria em projetos.

Art. 11 Compete ao Gerente de Ensino organizar a execução de atividades de ensino Maker,
a fim de levar a cultura maker à comunidade acadêmica do campus.

§ 1º - O gerente de ensino deve buscar engajar professores a realizarem atividades
maker no processo ensino-aprendizagem.

Art. 12 Compete ao Gerente de Pesquisa e Extensão organizar a execução de atividades de
pesquisa e extensão executadas no laboratório.

§ 1º - O gerente de pesquisa deve buscar engajar professores a realizarem projetos de
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pesquisa e extensão, junto aos alunos, usando a cultura learning by doing.

Art. 13 Compete ao Gerente de Infraestrutura organizar o patrimônio do laboratório,
fiscalizar a entrada e saída de equipamentos, verificar as condições de uso, a necessidade de
manutenção de equipamentos e a disponibilidade de materiais de consumo.

Art. 14 Compete ao Gerente de Eventos e Comunicação divulgar a cultura maker no campus,
noticiar nos meios de comunicação do laboratório as atividades executadas, promover
eventos, organizar a participação em eventos tradicionais no campus e divulgar editais.

Art. 15 Compete aos Estagiárias(os):
§ 1º - Manter e organizar a utilização do material permanente e de consumo do
Laboratório IFMaker;
§ 2º - Acompanhar e orientar a utilização dos equipamentos e ferramentas
disponíveis do Laboratório;
§ 3º - Manter o controle e fiscalização da utilização dos materiais de consumo;
§ 4º - Permitir a operação de equipamentos por alunos somente após verificar sua
capacitação técnica para a operação a ser realizada.

Art. 16 Compete aos Assessores auxiliar na elaboração e execução das atividades
demandadas pelas gerências.

§ 1º - O assessor pode atuar em diferentes gerências de acordo com quadro
informativo publicado em meio eletrônico (http://site) e físico.



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas

Servidor Cargo Função

Antonio Carlos Silva dos Santos Técnico em laboratório - Química Gerente Pesquisa e
Extensão

Araken Cavalcante Neto Técnico em laboratório - Biologia Gerente de
Infraestrutura

Davi Carnaúba de Lima Vieira Docente - Informática Coordenador

Francisco Rafael da Silva Pereira Docente - Agricultura Assessor de Pesquisa e
Extensão

Heloyza Helena da Silva Gois Técnico em laboratório - Física Gerente de Eventos e
Comunicação

Ingrid Sofia Vieira de Melo Docente - Agroindústria/
Alimentos

Assessor de Pesquisa e
Extensão

Josiane de Souza Luna Docente - Química Gerente de Ensino

Norma Candida dos Santos
Amorim

Docente - Infraestrutura Assessora de
Infraestrutura

Ricardo de A. Aguiar Filho Docente - Informática Assessor de Ensino

Valdemir Lino Chaves Filho Docente - Física Assessor

Natanael de Lacerda Pereira Discente - Agropecuária Assessor

Kristhyan Nascimento Discente - Laticínios Assessor

Estagiária (o)

Estagiária (o)



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas

CAPÍTULO III
DA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO IFMAKER

Seção I
DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Art. 17 Os materiais de consumo estão disponíveis EXCLUSIVAMENTE para uso em atividades
formalmente relacionadas ao Ifal, seja voltada ao ensino, pesquisa, extensão ou gestão de
acordo com a sua disponibilidade e autorização do Gerente de Infraestrutura.

§ 1º - Terão prioridade os trabalhos aprovados nos editais internos do laboratório
IFMaker;
§ 2º - Pedidos de materiais de consumo devem ser realizados por via eletrônica
(http://site) em site divulgado pela gerência de infraestrutura.

Art. 18 Os trabalhos realizados fora do expediente normal de trabalho deverão ser
autorizados pelo Gerente de Infraestrutura do laboratório. Isto inclui equipamentos que
deverão ficar funcionando sem a supervisão do operador.

Art. 19 A lista de equipamentos e insumos disponíveis deve ser disponibilizada no site oficial
do laboratório e atualizada conforme a entrada e saída dos equipamentos.

Art. 20 Equipamentos que apresentarem mau funcionamento devem ser registrados em
formulário próprio (http://site).

§ 1º - Apenas servidores e empresas contratadas estão autorizados a realizar
qualquer tipo de manutenção nos equipamentos do laboratório.

Seção II
DOS USUÁRIOS DO LABORATÓRIO IFMAKER

Art. 21 São considerados usuários do laboratório IFMaker: técnicos administrativos, docentes
e discentes do campus Satuba do Instituto Federal de Alagoas – Ifal.

Art. 22 Os usuários poderão utilizar o laboratório IFMaker durante seu horário de
funcionamento, conscientes de que o seu uso é estritamente acadêmico, sendo proibida sua
utilização para outros fins.

Art. 23 Cabe ao responsável pela reserva para uso do laboratório conscientizar e fazer
cumprir estas normas.

Art. 24 Cabe ao discente respeitar as normas de utilização do laboratório, observando seu
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cumprimento entre os colegas e indicando desvios de conduta.

Art. 25 Para o discente, fica proibido trabalhar sem um responsável qualificado no
laboratório IFMaker.

Art. 26 O material utilizado em sala de aula (livros, cadernos, etc.), bem como as bolsas,
devem ser colocados em bancada livre, e nunca na bancada onde estão sendo realizadas as
atividades práticas.

Art. 27 O uso do laboratório deverá ser feito via AGENDAMENTO em formulário próprio
(http://site).

§ 1º - O laboratório IFMaker é de uso exclusivo para a execução de projetos e não
deverá ser utilizado para a realização de aulas com os estudantes.
§ 2º - O agendamento, reserva e acesso ao Laboratório IFMaker deverá ser realizado
através da Equipe Gestora e controlado por meio de protocolo.
§ 3º - Os problemas envolvendo a infraestrutura do laboratório IFMaker deverão ser
comunicados pelo servidor responsável pela reserva ao Gerente de Infraestrutura,
que se encarregará de tomar as providências cabíveis.

Parágrafo único. É pré-requisito obrigatório dos usuários do laboratório IFMaker realizar
treinamento de segurança e capacitação.

Art. 28 Usuários não vinculados à Instituição não poderão ter acesso aos laboratórios, salvo
com autorização expressa da Equipe Gestora, que passará a responsabilizar-se por qualquer
ocorrência dentro das instalações.

Seção III
DOS DEVERES E PROIBIÇÕES DOS USUÁRIOS DO LABORATÓRIO IFMAKER

Art. 29 É dever de todos os usuários do laboratório IFMaker:

I. Cumprir o regulamento, as normas e as rotinas preestabelecidas pela coordenação do
Laboratório IFMaker;

II. Zelar pela organização do laboratório;
III. Zelar pelo funcionamento do maquinário e ferramentas;
IV. Utilizar o laboratório seguindo as normas técnicas que norteiam o descarte dos

materiais produzidos durante a utilização do espaço, não permitindo a liberação de
substâncias agressivas ao meio ambiente;

V. Utilizar e exigir dos usuários do laboratório o uso correto de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs);

VI. Comunicar irregularidades à Equipe Gestora que deverão registrá-las para que
possam ser sanadas;

http://site
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VII. Qualquer atividade a ser realizada fora do horário de funcionamento do laboratório
deve ser previamente autorizada pela Equipe Gestora;

VIII. Os usuários do laboratório devem trajar os itens básicos de segurança: calça
comprida e sapato fechado;

IX. É vedada a entrada e permanência de bebidas ou alimentos no Laboratório IFMaker;
X. Os horários de presença dos estagiários deverão seguir a programação elaborada pela

Equipe Gestora;
XI. Possíveis danos ao patrimônio do laboratório são de responsabilidade do indivíduo

que o promover estando este obrigado ao ressarcimento;
XII. Casos omissos neste regulamento serão analisados e resolvidos pela Equipe Gestora.

Art. 30 É dever das(os) servidoras(es) do Ifal campus Satuba:

I. Reservar a utilização do Laboratório IFMaker;
II. Orientar as atividades de ensino, pesquisa, inovação pedagógica e extensão conforme

a previsão do projeto submetido e aprovado;
III. Informar à Equipe Gestora quais são os discentes envolvidos nos projetos que serão

executados no laboratório IFMaker;
IV. Treinar ou solicitar treinamento aos discentes que estão sob a sua responsabilidade;
V. Zelar pelos equipamentos do laboratório.

Art. 31 Aos usuários é proibido:

XIII. Acessar as dependências do laboratório acompanhado de crianças e/ou outras
pessoas que não possuam vínculo com a Instituição;

XIV. Fumar e/ou consumir qualquer tipo de alimento ou bebida;
XV. Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino, extensão e pesquisa;

XVI. Instalar ou alterar as configurações padrão dos softwares já instalados;
XVII. Desenvolver e disseminar vírus de computador;

XVIII. Criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas ou dados
pessoais de outros usuários;

XIX. Acessar páginas ou utilizar software com conteúdo pornográfico;
XX. Abrir, remover ou trocar de lugar qualquer tipo de equipamento;

XXI. Fazer transferências de arquivos extensos via internet (exemplo: músicas, softwares,
filmes e outros);

Art. 32 Com a intenção de garantir a organização e a conservação do ambiente e das
máquinas, após o uso do laboratório, as cadeiras e carteiras deverão ser reorganizadas e os
aparelhos de ar-condicionado deverão ser desligados.

§ 1º - Apenas a Equipe Gestora está autorizada a realizar ou dar autorização para a
manutenção preventiva e/ou corretiva nas máquinas e equipamentos.
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CAPÍTULO IV
DA RETIRADA DE EQUIPAMENTO

Art. 33 É permitida a retirada de equipamentos e materiais de consumo desde que sob
responsabilidade de um servidor efetivo do Ifal campus Satuba.

§ 1º - O servidor solicitante deverá submeter o pedido em formulário próprio
(http://site) devendo informar o motivo, data de retirada e data de devolução;
§ 2º - A retirada deverá ser aprovada pelo Gerente de Infraestrutura pertencente à
Equipe Gestora do laboratório.
§ 3º - O período de posse do equipamento não deve ultrapassar o prazo estipulado
pelo Gerente de Infraestrutura definido de acordo com a demanda do laboratório e
quantidade;

Art. 34 Atrasos na devolução do equipamento devem ser justificados.
§ 1º - No caso de atraso não justificado ou insuficiente o responsável não poderá
solicitar a retirada de novos equipamentos do laboratório por 6 meses.
§ 2º - Em casos de reincidência o tempo é aumentado em mais 6 meses.

Art. 35 Com objetivo de evitar acidentes e/ou identificar possíveis problemas, deve-se avaliar
as condições de cada equipamento antes do uso ou empréstimo.

§ 1º - Os equipamentos de proteção individual (EPIs) deverão ser utilizados
obrigatoriamente, de acordo com a natureza e normas de segurança previstas pelo
fabricante do equipamento.
§ 2º - A lista com os EPIs necessários para a utilização de certos equipamentos,
deverá estar exposta junto ao equipamento.

Art. 36 O estado dos equipamentos devolvidos deverão ser avaliados por um servidor efetivo
indicado pelo Gerente de Infraestrutura.

Parágrafo único. Os equipamentos entregues com defeitos devido à negligência, o servidor
responsável será notificado e deverá arcar com as despesas de conserto ou aquisição de
novo equipamento.

http://site
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 37 Eventuais casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Equipe

Gestora do laboratório IFMaker, ou pela direção do Ifal campus Satuba.

Art. 38 Este Regimento Interno entra em vigor na data de aprovação de sua Resolução pela

direção do campus.
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