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1 APRESENTAÇÃO

Pesquisas na área de formação de docentes, atualmente, observam a
importância de atividades em ambientes formativos, com o objetivo de estreitar a
distância entre teoria e prática. Um exemplo disso é a implementação de espaços
como laboratórios de ensino, a regulamentação de carga horária para estágios
docentes, disciplinas que proporcionem a oportunidade de planejar atividades de
estágio, construção de material didático, entre outros.
Nesse contexto, o Curso de Licenciatura em Física do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) foi impelido a
organizar Laboratórios Experimentais de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física
(LEEPEF) para que os professores e os discentes pudessem dispor de espaços
físicos e infraestrutura pedagógica para desenvolver suas atividades de
planejamento, experimento e prática de ensino, bem como de pesquisa aplicada ao
ensino e para formação continuada de professores. Dessa forma, emergiu a
importância da utilização dos Laboratórios Experimentais de Ensino, Pesquisa e
Extensão em Física.
Esses ambientes também se constituem em apoio para atividades de
disciplinas das áreas de formação pedagógica da Licenciatura, como as atividades
das disciplinas: Metodologia do Ensino de Física I e II e as disciplinas Laboratório
de Mecânica, Laboratórios de Fluidos e Termodinâmica, Laboratório de
Eletromagnetismo, Laboratório de Óptica e Ondas, Laboratório de Física Moderna,
além dos Seminários de Orientação de Estágio Docente I, II, III e IV. São também
espaços nos quais se desenvolvem práticas de experimentos construídos por
alunos da Licenciatura em Física para suas atividades como bolsistas de iniciação
científica e/ou de formação à docência e como monitores.
Além de contribuir para a formação pedagógica da Licenciatura, os LEEPEF
também são utilizado por professores e alunos de turmas do Ensino Médio
Integrado, Subsequente e do PROEJA. Sendo assim, a implantação dos LEEPEF
não só é útil à prática docente dos futuros professores, mas, abre espaço para
perceber novos sentidos para a sua utilização, como a pesquisa e a extensão, no
sentido em que os espaços dos laboratórios estão disponíveis às escolas públicas
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para visitas técnicas e para cursos e minicursos. Em algumas instituições, estes
espaços são utilizados de maneira mais teórica, ou mais prática, com interferências
tecnológicas, todavia, os LEEFEF tem como finalidade promover atividades
articuladas entre teoria e prática no ensino de Física.
Assim, este projeto apresenta o Laboratório Experimental de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz, bem como as propostas
para o seu funcionamento.

A pretensão é auxiliar a formação inicial, dando

oportunidade aos professores e discentes da Licenciatura em Física de
vivenciarem experiências prévias à sala de aula, pelo planejamento de aulas com
experimentos modernos e também com materiais de baixo custo e/ou custo
acessível, aproximando teoria e prática e ampliando a visão acadêmica do Ensino
de Física. Assim como para os discentes das turmas do Ensino Médio e para as
redes de ensino estadual, municipal e privada.
Os LEEPEF do Campus Santa Cruz tem como público alvo principal os
professores e discentes do Curso de Licenciatura em Física, assim como cursos
Integrados, Subsequentes e PROEJA, interessados no estudo da Física. Além
desses, os LEEPEF também é aberto à comunidade por meio de oficinas,
minicursos, visitas técnicas e projetos destinados ao estudo de temas da Física,
seu ensino e sua aprendizagem.
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2 JUSTIFICATIVA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 apresenta
no capítulo IV, Art. 43, inciso III, que a educação superior tem por finalidade:
“incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”.
Nessa perspectiva, os LEEPEF são destinados à análise de dados associados aos
conceitos trabalhados em sala de aula para fomentar a formação dos futuros
docentes de Física, proporcionando uma maior interação dos discentes da
licenciatura com o seu futuro campo de trabalho e com a pesquisa em ensino de
Física.
Estes se constituem em ambientes estruturados e organizados para o
estímulo da prática da pesquisa em sala de aula, refletindo um local de
aprendizagem que, posteriormente, fará parte da sua prática profissional. Também
é necessário considerar a importância de um espaço como os laboratórios
experimentais de Física para maior integração dos conteúdos físicos com
atividades cotidianas, permitindo que os discentes associem os conceitos
estudados na escola aos fenômenos do seu dia-a-dia, estimulando sua criatividade,
percepção, organização do pensamento e práticas de iniciação científica.
Corroboram, assim, as prerrogativas da LDB e com nossa perspectiva, os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN, 2000) que
estabelecem:

O desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas
aptidões tornam-se processos essenciais, na medida em que criam as condições
necessárias para o enfrentamento das novas situações que se colocam.
Privilegiar a aplicação da teoria na prática e enriquecer a vivência da ciência na
tecnologia e destas no social passa a ter uma significação especial no
desenvolvimento da sociedade contemporânea. (BRASIL, 2000, p. 15)

Entendemos que os LEEPEF são necessários em uma instituição com
Licenciatura em Física uma vez que a formação docente requer um pensamento
reflexivo, que relacione teoria e prática. As experiências vivenciadas nos LEEPEF
proporcionam uma tomada de consciência a respeito da integração dos saberes
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científicos e dos saberes escolares, numa transposição didática que facilitará o
aprendizado dos discentes. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para os Cursos de Física (2001), dentre as competências essenciais exigidas dos
profissionais formados em Física, os LEEPEF contribuem primordialmente em três:
a) Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado
com suas áreas clássicas e modernas;
b) Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos
tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais;
c) Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos,
experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos
laboratoriais ou matemáticos apropriados;
Além disso, estreita as relações entre ensino, pesquisa e extensão,
propiciando uma formação mais completa aos futuros docentes, assim como,
favorece trabalhos realizados em concomitância com os interesses da comunidade.
No que diz respeito às disciplinas do Núcleo Pedagógico, do Curso de
Licenciatura em Física, os LEEPEF se configuram em ambientes propícios ao
planejamento das atividades de estágio docente, estendendo-se até à própria
prática, uma vez que nesse ambiente, os futuros docentes irão encontrar materiais,
orientações para usá-los, espaço organizado e estruturado para a confecção de
materiais didáticos de fácil manipulação, que serão usados em suas aulas.
Conforme o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física
(2012)

O Curso Superior de Licenciatura em Física do IFRN visa à formação do
professor de forma integral, onde se busca, cada vez mais, a integração entre os
conhecimentos científicos específicos da Física e os conhecimentos didáticopedagógicos em um conjunto coeso e interdisciplinar, respeitando não só as
mudanças de paradigmas, como também o novo contexto socioeconômico e as
novas tecnologias que exigem do professor um novo fazer pedagógico.
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM FÍSICA, 2012, p. 8)

Outras disciplinas que não sejam da área pedagógica também poderão ter
suas aulas diversificadas pela utilização dos LEEPEFF, pois estes permitem a
construção de diversos materiais didáticos a serem usados nessas aulas e que
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poderão integrar o seu acervo. Os LEEPEF oferecem aos alunos a oportunidade de
perceber a construção do conhecimento físico a partir do planejamento e
construção de suas aulas. Além disso, possibilita uma leitura prévia do ambiente de
trabalho, além de uma troca de ideias e conhecimentos em conjunto com os
demais colegas também em formação.
A diversidade de recursos existentes nos laboratórios aguça a criatividade
para o planejamento das aulas e dá a oportunidade de analisá-los e testá-los para
possíveis erros e adequações de recursos às aulas, articulando-os com as
pesquisas desenvolvidas no Campus Santa Cruz. Por essa razão, esses
laboratórios se configuram também como espaços de pesquisa em Física e em
ensino de Física.
Segundo dados do Relatório da Sociedade Brasileira de Física (2012), um
dos pontos cruciais para superar as lacunas de infraestrutura existentes na
formação acadêmica e, consequentemente, induzir competitividade à Física
Brasileira, é a formação experimental dos discentes. Assim, os Laboratórios
Experimentais de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física contribuirão para o
enriquecimento da formação desses docentes e, sobretudo, para superar essas
lacunas na formação acadêmica.
Além disso, contribuirão nas suas aulas futuras incentivando no processo de
descoberta do conhecimento físico. Igualmente, cumprirá o seu papel social de
integrar a comunidade às atividades da instituição nos cursos e minicursos
oferecidos na forma de extensão e ou cursos de formação inicial e continuada para
discentes e professores das redes de ensino.
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3 OBJETIVOS
3.1 Geral
Contribuir para a formação inicial e continuada dos docentes e de futuros
docentes do Curso de Licenciatura em Física e de discentes do Ensino Médio, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte –
Campus Santa Cruz, integrando ensino, pesquisa e extensão e, sobretudo, com a
formação continuada de docentes e discentes de Física das Redes Estadual,
Municipal e Privada, bem como para o processo de ensino e aprendizagem dos
discentes do Ensino Médio nas formas ofertadas nessa instituição.
3.2 Específicos:
a) Desenvolver atividades com discentes, futuros docentes de Física, que
envolvam o uso de material didático (e manipulativo) que propiciem o estudo
do ensino e do aprendizado de física, assim como a oportunidade de aplicar
e testar o material produzido ou encontrado nos LEEPEF;
b) Proporcionar momentos de interação entre docentes, futuros docentes e
discentes permitindo a troca de experiências e produção de conhecimentos;
c) Orientar e capacitar futuros docentes para a construção e utilização de
material didático manipulável em sala de aula;
d) Planejar a sistematização de atividades a serem desenvolvidas pelos alunos
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) nas
escolas públicas que atuam;
e) Incentivar a pesquisa em sala de aula e nos laboratórios, bem como uma
atuação investigativa, buscando um aprendizado significativo.
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4 ESTRUTURA DOS LABORATÓRIOS
4.1 Espaço Físico
Atualmente, os três LEEPEF do IFRN Campus Santa Cruz estão localizados
no 2º andar do Bloco A, nas salas nº 671, 682 e 693. As salas são amplas, e
apresentam, respectivamente, 54,52 m2, 40,6 m² e 54,52 m².
4.2 Recursos Materiais e Tecnológicos
O Quadro 1 informa os materiais e equipamentos presentes no Laboratório
de Mecânica Básica localizado na Sala 67.
Quadro 1. Materiais e equipamentos presentes no Laboratório de Mecânica Básica
LABOTATÓRIO DE MECÂNICA – SALA 67 com 54,52 m²
ITEM

1

DESCRIÇÃO

01

Quadro branco (3,00mx1,22m).

01

02

Apagador.

01

03

Bancada de madeira, com 2 (duas) portas, 4 (quatro) tomadas cada, para a
realização de experimentos.

04

04

Condicionador de ar (ar-condicionado).

01

05

Bancos confeccionados em madeira de lei macia envernizada, com assento de
madeira e 70 cm de altura.

34

06

Armário de metal (fechado) com 2 (duas).

01

07

Armário de metal (aberto) com 6 (seis) prateleiras.

01

08

Extintor de incêndio (carga: pó químico).

01

09

Birô de madeira com duas gavetas.

01

10

Birô de madeira sem gaveta.

01

11

Computador de mesa.

01

12

Estabilizador.

01

13

Bancada de alvenaria revestida de cerâmica, com 9 (nove) portas e 12 (doze)
gavetas.

01

14

Janelas de vidro cobertos com película preta.

03

15

Lâmpadas fluorescentes.

18

Na sala 67, funciona o Laboratório de Mecânica Básica.
Na sala 68, funciona o Laboratório de Física Térmica e Ondas.
3
Na sala 69, funciona o Laboratório de Eletromagnetismo, Óptica e Física Moderna.
2

QUANTIDADE

12

16

Cadeira de plástico.

01

17

Cadeira de metal acolchoada.

01

18

Lixeira de plástico.

01

19

Mesas de força

06

20

Looping.

03

21

Conjunto de experimentos de Estática.

06

22

Equipamento do conjunto do Painel Hidrostática. (CIDEPE)

07

23

Conjunto de Queda Livre (Edutec) com sensores.

06

24

Conjunto de queda livre com centelhador (CIDEPE).

03

25

Aparelho para Dinâmica das Rotações – Força Centrípeta (FULGARE).

01

26

Aparelho para Dinâmica das Rotações – Força Centrípeta (CIDEPE).

01

27

Pêndulo Balístico (FULGARE).

01

28

Conjunto Pêndulo Balístico e Lançador Oblíquo (CIDEPE).

01

29

Conjunto interativo para Movimento Circular Uniforme (FULGARE).

01

30

Conjunto interativo para Movimento Circular Uniforme (CIDEPE).

01

31

Conjunto interativo para dinâmica Rotacional (CIDEPE).

01

32

Balança de Torção (CIDEPE).

01

33

Conjunto para Hidrodinâmica (CIDEPE).

01

34

Conjunto Prensa Hidráulica (CIDEPE).

01

35

Conjunto Trilho de Ar com gerador de fluxo de ar, cronômetros e sensores
(CIDEPE).

02

36

Plataforma Giratória.

06

37

Halteres.
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38

Rodas de Bicicleta para Dinâmica Rotacional.

06

39

Conjunto Plano Inclinado (CIDEPE).

05

40

Carrinho com hélice (CIDEPE).

01

41

Talha Exponencial.

01

42

Paquímetro.

02

43

Réguas (50cm).

06

44

Réguas (30cm).

08

45

Réguas com diversas graduações.

04

46

Dinamômetros de 1 N.

10

47

Dinamômetros de 2 N.

19

48

Dinamômetros de 5 N.

04

13

49

Dinamômetros de 10 N.

04

50

Cronômetros.

06

51

Projetor multimídia.

01

Fonte: IFRN Campus Santa Cruz.

O Quadro 2 informa os materiais e equipamentos presentes no Laboratório
de Física Térmica e Ondas localizado na Sala 68.
Quadro 2. Materiais e equipamentos presentes no Laboratório de Física Térmica e Ondas.
LABOTATÓRIO DE ONDAS E FÍSICA TÉRMICA – SALA 68 com 40,6 m²
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

Quadro branco (3,00mx1,22m).

01

2

Bancada de madeira, com 2 (duas) portas, duas em cada lado, 4 (quatro) tomadas
cada, para a realização de experimentos.

03

3

Condicionador de ar (ar-condicionado).

01

4

Bancos confeccionados em madeira de lei macia envernizada, com assento em
couvin e 76 cm de altura.

34

5

Armário de metal (fechado) com 2 (duas) portas.

01

6

Armário de metal (aberto) com 6 (seis) prateleiras.

01

7

Armário de metal (fechado) com 2 (duas) portas (CIDEPE).

01

8

Extintor de incêndio (carga: pó químico).

01

9

Birô de madeira com duas gavetas.

01

10

Computador de mesa.

01

11

Estabilizador.

01

12

Bancada de mármore.

01

13

Janelas de vidro cobertos sem película preta e com persianas.

04

14

Lâmpadas fluorescentes.

18

15

Cadeira de metal acolchoada.

01

16

Lixeira de plástico.

01

17

Pias (uma de mármore + uma de alumínio).

02

18

Geladeira Electrolux.

01

19

Uma caixa de isopor pequena.

01

20

Um botijão de gás.

01

21

Boca de fogão acoplada ao botijão de gás.

01

22

Baldes de 20L.

02

23

Bacias pequenas.

04

24

Balança digital de precisão (MARTE).

01

25

Balança digital de precisão (BIOPRECISA).

01

14

26

Chapa Aquecedora.

01

27

Kit Física Termodinâmica 1 (PHYWE)

01

28

Kit Física Termodinâmica 2 (PHYWE)

01

29

Conjunto demonstrativo dos meios de propagação do calor.

05

30

Calorímetro de água com duplo vaso.

06

31

Óculos de proteção.

14

32

Máscaras de proteção.

80

33

Luvas de proteção (UNIDADE)

27

34

Multímetro analógico.

01

35

Multímetro digital.

03

36

Conjunto Emília com Manômetro.

01

37

Sensor de Temperatura.

03

38

Conjunto Dilatômetro.

01

39

Termômetro infravermelho.

01

40

Gerador de Impulsos Mecânicos.

03

41

Gerador de Funções.

03

42

Diapasão.

12

43

Gerador de Ondas Estacionárias.

02

44

Oscilador de Áudio.

03

45

Alto Falante.

06

46

Sistema Acústico Schuller-Mac.

05

47

Amplificador de Áudio.

03

48

Molas.

09

49

Estetoscópio.

03

50

Kit Cuba da Ondas Analógico (FULGARE)

03

51

Kit Cuba de Ondas Digital (CIDEPE)

01

52

Sensor de Intensidade Luminosa.

02

53

Multicronômetro Digital.

01

54

Manuais dos Experimentos (CIDEPE).

04

55

Software (CIDEPE).

02

56

Calculadora.

02

57

Interruptor Multiuso.

02

58

Projetor Multimídia.

01

Fonte: IFRN Campus Santa Cruz.
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O Quadro 3 informa os materiais e equipamentos presentes no Laboratório
de Eletromagnetismo, Óptica e Física Moderna localizado na Sala 69.
Quadro 3. Materiais e equipamentos presentes no Laboratório de Eletromagnetismo,
Óptica e Física Moderna.
LABOTATÓRIO DE ÓPTICA, ELETROMAGNETISMO E FÍSICA MODERNA – SALA 69 com 54,52 m²
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

Quadro branco (3,00mx1,22m).

01

2

Bancada de madeira, com 2 (duas) portas, duas em cada lado, 4 (quatro) tomadas
cada, para a realização de experimentos.

04

3

Condicionador de ar (ar-condicionado).

01

4

Bancos confeccionados em madeira de lei macia envernizada, com assento de
madeira e 70 cm de altura.

34

5

Bancos confeccionados em madeira de lei macia envernizada, com assento de
couvin e 70 cm de altura.

06

6

Armário de metal (fechado) com 2 (duas) portas.

01

7

Armário de metal (aberto) com 6 (seis) prateleiras.

01

8

Extintor de incêndio (carga: pó químico).

01

9

Birô de madeira com duas gavetas.

01

10

Computador de mesa.

01

11

Estabilizador.

01

12

Bancada de alvenaria revestida de cerâmica, com 9 (novo) portas e 12 (doze)
gavetas.

01

13

Janelas de vidro cobertos sem película preta.

03

14

Lâmpadas fluorescentes.

12

15

Cadeira de metal acolchoada.

01

16

Lixeira de plástico.

01

17

Kit eletricidade.

06

18

Fonte de alimentação CC/AC

01

19

Fonte de alimentação digital CC/AC

05

20

Gerador eletrostático de correia tipo Van de Graaff.

06

21

Eletroscópio retangular.

01

22

Conjunto para conversão de Energia Solar em Elétrica.

01

23

Conjunto Superfícies Equipotenciais Master.

02

24

Fontes de alta tensão polarizada.

02

25

Sensor de voltagem.

01
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26

Sensor de corrente.

01

27

Sensor de campo magnético.

01

28

Painel para associação de registores.

01

29

Quadro eletrônico CC/AC.

01

30

Kits didáticos de circuitos elétricos (SÉRIE, PARALELO E MISTO).

06

31

Suporte para lâmpada incandescente.

01

32

Lâmpadas incandescentes (25W).

10

33

Lâmpadas incandescentes (40W).

15

34

Lâmpadas incandescentes (60W).

02

35

Lâmpadas incandescentes (100W).

04

36

Conectores tipo banana.

80

37

Chave liga/desliga.

08

38

Interruptor multiuso.

04

39

Mesa projetável para espectros magnéticos (CIDEPE).

01

40

Mesa projetável para espectros magnéticos (LÁBRAMO).

12

41

Bússola.

06

42

Limalha de ferro (potes).

04

43

Bobinas de Helmholtz.

04

44

Mesa projetável para bobinas.

05

45

Solenóide projetável.

01

46

Mesa projetável de adesão magnética.

01

47

Conjunto eletromagnetismo Kurt.

01

48

Conjunto de bobinas retangulares.

07

49

Conjunto Vaz III com transformador desmontável.

04

50

Transformador com bobinas (6 espiras, 300 espiras, 600 espiras, 900 espiras e
1200 espiras).

01

51

Conjunto de Correntes de Foucault (Kit freio magnético).

07

52

Conjunto Lei de Lenz.

06

53

Kits de Óptica para estudo das cores.

09

54

Lâmpada monocromática.

07

55

Banco óptico (CIDEPE).

01

56

Banco óptico (FULGARE).

01

57

Disco de Newton.

02

58

Filtros de cor.
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17

59

Filtros polaróides.

02

60

Bloqueadores com fendas (6mm e 40mm).

03

61

Kit difração da luz.

01

62

Lupas.

07

63

Kit continuidade óptica (Bastão de vidro e glicerina).

01

64

Retroprojetor.

02

65

Espelhos planos.

10

66

Lanterna Laser.

01

67

Voltâmetro de Hoffmann com tripé.

01

68

Interferômetro de Michelson e Morley.

01

69

Contador Geiger-Muller-Zahler (PHYWE).

01

70

Conjunto Tubo de Geissler com fonte e Bomba de vácuo.

02

71

Conjunto para Efeito Fotoelétrico.

02

72

Conjunto para determinação das Raias espectrais do Hg.

02

73

Conjunto para determinação da constante de Planck.

05

74

Projetor Multimídia.

01

Fonte: IFRN Campus Santa Cruz.
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4.3 Recursos Didáticos
O Quadro 4 informa os recursos didáticos presentes no Laboratório de
Mecânica Básica localizado na Sala 67.
Quadro 4. Recursos Didáticos presentes no Laboratório de Mecânica Básica
LABOTATÓRIO DE MECÂNICA – SALA 67 com 56 m²
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

01

Manuais impressos.

11

02

Livros didáticos.

03

03

Software para aquisição de dados.

02

04

Catálogo de equipamentos.

02

Fonte: IFRN Campus Santa Cruz

O Quadro 5 informa os recursos didáticos presentes no Laboratório de
Mecânica Básica localizado na Sala 67.
Quadro 5. Recursos Didáticos presentes no Laboratório de Ondas e Física Térmica.
LABOTATÓRIO DE ONDAS E FÍSICA TÉRMICA – SALA 68 com 42 m²
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

01

Manuais impressos.

11

02

Livros didáticos.

01

03

Software para aquisição de dados.

02

04

Catálogo de equipamentos.

01

Fonte: IFRN Campus Santa Cruz

O Quadro 6 informa os recursos didáticos presentes no Laboratório de
Eletromagnetismo, Óptica e Física Moderna localizado na Sala 69.
Quadro 6. Materiais e equipamentos presentes no Laboratório de Eletromagnetismo,
Óptica e Física Moderna
LABOTATÓRIO DE MECÂNICA – SALA 67 com 56 m²
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

01

Manuais impressos.

18

02

Livros didáticos.

02

03

Software para aquisição de dados.

02

04

Catálogo de equipamentos.

02

Fonte: IFRN Campus Santa Cruz
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4.4 Recursos Humanos.
O Quadro 7 informa os recursos humanos que realizam atividades nos
Laboratórios Experimentais de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Quadro 7. Recursos humanos que realizam atividades dos LEEPEF.

LABORATÓRIOS EXPERIMENTAIS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM
FÍSICA – LEEPEF
Recursos Humanos
Quantidade
Coordenador do curso de Licenciatura
em Física.

01

Coordenador de Laboratórios da
Licenciatura em Física.

01

Professores de Física

07

Bolsistas

02

Fonte: IFRN Campus Santa Cruz

4.5 Competências
4.5.1 Dos professores
Aos professores que irão realizar as atividades de suas disciplinas ou
projetos nos Laboratórios Experimentais de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física
cabem:
a) Garantir o cumprimento das normas4 de segurança e uso dos LEEPEF;
b) Agendar previamente, na sala da coordenação do Curso de Licenciatura em
Física, os horários de uso dos LEEPEF, bem como comunicar possíveis
cancelamentos;
c) Respeitar os horários preestabelecidos para o seu uso e/ou intervalo;
d) Acompanhar a realização das atividades pelos seus discentes ou docentes
em formação continuada durante o horário reservado;
e) Manter a organização dos LEEPEF;
f) Ao sair assegurar-se que o mesmo está fechado e em segurança;

4

As normas encontram-se no Apêndice A.

20

g) Comunicar

possíveis

ocorrências

com

experimentos

ao

professor

coordenador do Laboratório;
4.5.2 Da coordenação dos LEEPEF
a) Selecionar os bolsistas para os LEEPEF;
b) Garantir o cumprimento das normas de funcionamento, principalmente no

controle ao acesso dos Laboratórios;
c) Supervisionar o funcionamento dos laboratórios com o objetivo de assegurar

suas perfeitas condições de uso;
d) Suspender usuários que infrinjam as normas de funcionamento e punir os

casos mais extremos;
e) Responder pela solicitação das demandas de material de consumo e

materiais didáticos utilizados nos LEEPEF;
f) Promover uma integração entre pesquisa e extensão;
g) Auxiliar usuários em casos de dúvidas;

4.5.3 Dos bolsistas do LEEPEF
a) Controlar o acesso dos usuários nos LEEPEF;
b) Garantir o cumprimento das normas de funcionamento;
c) Orientar o uso dos materiais e equipamentos dos laboratórios;
d) Organizar e atualizar o agendamento de atividades;
e) Auxiliar usuários em casos de dúvidas.

f) Organizar os laboratórios para a realização das atividades agendadas e
auxiliar o professor na sua arrumação;
g) Ajudar na confecção de materiais que serão utilizados nas atividades e
projetos promovidos pelos LEEPEF;
h) Comunicar à coordenação dos LEEPEF o descumprimento das normas
do laboratório ou quaisquer irregularidades;
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5 METODOLOGIA
As atividades previstas para nos LEEPEF ocorrerão, para cada turma de
entrada, no terceiro semestre (Laboratório de Mecânica), no quarto semestre
(Laboratório de Fluidos e Termodinâmica), no quinto semestre (Laboratório de
Eletromagnetismo), no sexto semestre (Laboratório de Óptica e Ondas) e no
oitavo semestre (Laboratório de Física Moderna). As atividades previstas por cada
laboratório mencionado anteriormente, estão associadas às disciplinas cursadas
pelos alunos da licenciatura em física em semestres anteriores ao semestre do
referido laboratório. Tais atividades deverão ser contextualizadas, interdisciplinares
e desenvolvidas por grupos de futuros docentes, orientadas pelos docentes,
colaboradores do laboratório ou pelos bolsistas.
Além das atividades previstas para as turmas de entrada nos semestres
citados anteriormente, os LEEPEF também poderão ser utilizados com turmas do
Ensino Médio Integrado, do Subsequente e do PROEJA conforme planejamento
das atividades experimentais elaborados por cada professor de Física no início de
cada ano letivo.
A coordenação de laboratórios deverá viabilizar e supervisionar a execução
das atividades realizadas nos laboratórios, assim como atuar na ação dos projetos
educacionais dos LEEPEF, juntamente com os demais docentes envolvidos na
formação dos discentes do curso de Licenciatura em Física e do Ensino Médio.
Assim, as ações planejadas poderão acontecer no decorrer das aulas
permitindo discussões, reflexões, troca de experiências sobre o ensino de Física e
seu aprendizado. A seguir, serão apresentados os conteúdos5 a serem trabalhados
experimentalmente com os alunos da Licenciatura em Física para cada semestre
mencionado anteriormente, os conteúdos6 a serem trabalhados nas turmas do
Ensino Médio, bem como as atividades de extensão que poderão ser
desenvolvidas nos LEEPEF.
5

Os conteúdos apresentados estão conforme o Projeto Político Pedagógico (PPC) do Curso de
Licenciatura
em
Física
na
modalidade
presencial
disponível
no
link
http://portal.ifrn.edu.br/campus/santacruz/noticias/licenciatura-em-fisica-ppc-2012-1.
6
Os conteúdos de Física apresentados são equivalentes para todos os cursos técnicos ofertados
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. O Plano de
Curso de cada curso está disponível no link http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-tecnicosde-nivel-medio/tecnico-integrado.
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5.1 Conteúdos a serem trabalhados no 3º semestre da Licenciatura em Física
a) TEORIA DOS ERROS: Tipos de Erros, desvio padrão, operações com
algarismos significativos, propagação de erros, incertezas e instrumentos de
medição.
b) PERÍODO DE UM PÊNDULO SIMPLES: Usando a teoria dos Erros -,
período de um pêndulo, dependência período/comprimento, erros de
medição.
c) LEI DE HOOKE: Construção e Análise de gráficos, equação da reta, molas
em série e paralelo.
d) PROBLEMAS DE ESTÁTICA: Uso de Dinamômetros, problemas de
estática, construção de dinamômetros. Somas Vetoriais.
e) SISTEMAS DE ROLDANA: Distribuição de forças, equilíbrio.
f) TRILHO DE AR: Comprovação das leis de Newton, Movimento retilíneo
uniforme e uniformemente variado (em uma dimensão), aceleração da
gravidade, lei de inércia. Conservação do Momento Linear, choques
elásticos e inelásticos, coeficiente de restituição.
g) MEDIÇÃO DA GRAVIDADE: Queda Livre, pêndulo físico, plano inclinado e
outros; plano inclinado: Um Estudo detalhado do Atrito, construção de
plano inclinado;
h) BOLAS DE BILHAR: Conservação da Energia Mecânica, berço de Newton,
pêndulo Balísticos, colisões e lançamentos oblíquos;
i) MOMENTO DE INÉRCIA: Conservação do Momento Angular, momento de
Inércia, cadeira giratória e rotação de corpos rígidos. Dinâmica Rotacional.
j) GRAVITAÇÃO: Aplicações Leis de Kepler. Balança de Torção.
5.2 Conteúdos a serem trabalhados no 4º semestre da Licenciatura em Física
a) HIDROSTÁTICA: Calibração de dinamômetro; Empuxo; Determinação
da

densidade

de sólidos líquidos;

Verificação

do

Princípio

de

Arquimedes; Leis de Stevin; Vasos comunicantes.
b) HIDRODINÂMICA: Sustentação aerodinâmica; Tubo de Pitot (velocidade
de um Fluido); Medidor de Venturi; Túnel de vento.
c) CONVECÇÃO: Verificação experimental das correntes de convecção;
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Camada limite dinâmica e termodinâmica; Convecção natural e forçada;
Fluido Laminar e Turbulento; Angulação da borda de ataque.
d) CALOR COMO ENERGIA: Equivalente Mecânico do calor Equivalente
Elétrico do Calor; Experimentos de Joule.
e) VARIÁVEIS DE ESTADO: Experimentos da Lei de Boyle, da Lei de
Charles e da Lei de Amonton.
f) DILATAÇÃO: Medição do coeficiente de dilatação; Linear e volumétrico
de sólidos e líquidos.
g) CAPACIDADE CALORÍFICA: Medição da capacidade térmica de um
calorímetro; Medição do calor específico dos metais.
h) TRANSFERÊNCIA DE CALOR: Medição da taxa de transferência de
calor; Mediação da condutividade térmica e da emissividade de
superfícies.
i) MÁQUINAS TÉRMICAS: Construção de máquina térmica e medição de
sua eficiência; Construção de um Refrigerador e medição de sua
eficiência.
j) SISTEMA ADIABÁTICO: Determinação da razão γ = Cp/Cv pelo Método
de Ruchhardt.
5.3 Conteúdos a serem trabalhados no 5º semestre da Licenciatura em Física
a) ELETROSTÁTICA: Processos de eletrização; e Lei de Coulomb;
construção de eletroscópio.
b) GERADOR DE VAN DER GRAAF: Utilização, montagem e construção
do gerador de Van Der Graaf.
c) CAPACITORES E DIELÉTRICOS: Medição e montagem de capacitores
e dielétricos diversos; Construção de um Capacitor.
d) MEDIÇÃO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS: Uso dos Instrumentos
Voltímetro, Amperímetro, Ohmímetro e Capacímetro; e Construção
desses instrumentos a partir do Galvanômetro.
e) LEIS DE KIRCHOFF: Medição e montagem de circuitos resistivos em
série, paralelo, arranjos mistos, estrela-triângulo e ponte de Wheatstone.
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f) CIRCUITOS RC: Curva de carga-descarga; Medição da constante de
tempo.
g) CAMPO MAGNÉTICO: Medição do Campo Magnético Terrestre; e
Medição do Campo Magnético gerado por um fio e por uma bobina.
h) MOTOR ELÉTRICO: Construção de motor elétrico didático; e Introdução
a corrente alternada.
i) TRANSFORMADORES: Montagem e medição de transformadores.
Circuito

RL;

Medição

da

curva

de

histerese;

e

Eficiência

do

transformador.
j) CIRCUITOS OSCILANTES: Circuito RLC; Circuito oscilante; Geração de
onda eletromagnética; e Harmônicos eletromagnéticos.
5.4 Conteúdos a serem trabalhados no 6º semestre da Licenciatura em Física

a) PROPAGAÇÃO DE ONDAS: Propagação de uma onda Mecânica e
Ondas transversais e Longitudinais.
b) INTERFERÊNCIA DE ONDAS MECÂNICAS: Superposição de ondas
unidimensionais; Cuba de ondas. Interferência; e Difração e Refração em
ondas mecânicas.
c) ONDAS ESTACIONÁRIAS: Modos normais de oscilação em uma corda,
em tubo aberto e tubo fechado; e Relações Harmônicas e notas
musicais. Batimento.
d) MEDIÇÃO

VELOCIDADE

DO

SOM:

Medição

experimental

da

propagação do som no Ar, na água e em meios diversos.
e) REFLEXÃO E REFRAÇÃO: Medição do índice de refração em meio
transparente; Ângulo crítico; Reflexão dos raios luminosos; Refração do
Som; e Prismas de face paralela.
f) ÓPTICA GEOMÉTRICA: Espelhos e lentes; Distância focal; Formação
de Imagens; Anteparos e Câmera escura de orifício.
g) INSTRUMENTOS ÓPTICOS: Óptica da Visão; Montagem e Uso do
Microscópio; Montagem e Uso dos Telescópios (Luneta, telescópio
Newtoniano e Cassegraniano).
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h) LUZ E CORES: Composição da Luz visível; Disco de Newton;
Decomposição prismática; Formação do Arco-íris e Cores e Pigmentos.
i) INTERFERÊNCIA LUZ: Experiência de Young; Polarização da luz; Lei
de Malus; Lei Brewster; e Polaróides.
j) DIFRAÇÃO DA LUZ: Medição de largura de fendas, Obstáculos e Redes
de Difração.
5.5 Conteúdos a serem trabalhados no 8º semestre da Licenciatura em Física

a) VELOCIDADE DA LUZ: Determinação da velocidade da Luz no Ar; em
Líquidos e Sólidos Transparentes;
b) INTERFERÔMETRO: Experimento de Michelson-Morley;
c) MODELOS ATÔMICOS: Experiência de Millikan; e Relação CargaMassa do Elétron;
d) ÁTOMO DE BOHR: Tubo de Crookes; Comprovação experimental do
modelo atômico de Bohr; e Experimento de Franck-Hertz.
e) EFEITO FOTO-ELÉTRICO: Realização do Efeito fotoelétrico em metais
e semicondutores e medição da Constante de Planck.
f) ANÁLISE ESPECTRAL: Espectroscopia de absorção e emissão
atômica/molecular; espectro de emissão de gases ionizados; espectro de
absorção atômica molecular de compostos químicos.
g) RADIOATIVIDADE: Produção de Raios X e demais radiações ionizantes;
Proteção radiológica; Medição de emissões radiativas; e Uso do
Contador Geiger.
h) DIFRAÇÃO: Difração de Elétrons e Difração de Raios-X;
i) CORPO-NEGRO: Radiação de corpo negro; e emissividade e medição
da constante de Stefan-Boltzmann.
j) ATRATOR DE LORENTZ: Construção experimental e comprovação da
teoria do Caos e dos sistemas fractais; e Observação do Atrator de
Lorentz Bidimensional.
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5.6 Conteúdos a serem trabalhados no 1º Ano do Ensino Médio Integrado

a) INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA FÍSICA: Notação científica, ordem de
grandeza, algarismos significativos e Sistema Internacional de Unidades.
b) INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO MOVIMENTO: Referencial, posição,
deslocamento, velocidade e aceleração, com notação escalar e vetorial e
descrição gráfica.
c) DINÂMICA CLÁSSICA: Força e massa, impulso, leis de Newton e suas
aplicações, momento linear e sua conservação; e Forças no movimento
circular uniforme.
d) TRABALHO, ENERGIA E SUA CONSERVAÇÃO E POTÊNCIA:
Trabalho de uma força constante e de uma força variável. Teorema
trabalho-energia cinética; Energia mecânica (Potencial gravitacional,
potencial elástica e Cinética) e sua conservação; Potência e eficiência.
e) DINÂMICA ROTACIONAL: Momento de inércia, momento angular e sua
conservação.
f) GRAVITAÇÃO CLÁSSICA: Introdução à Astronomia; Leis de Kepler; e
Lei de Newton da Gravitação;
g) ESTÁTICA: Centro de massa, Alavancas e ferramentas. Treliças e
estruturas de apoio.
h) HIDROSTÁTICA: Densidade, Pressão, Princípio de Stevin, Principio de
Pascal; Principio de Arquimedes; e Introdução a Hidrodinâmica.
i) FÍSICA TÉRMICA: Temperatura e Calor; Escalas termométricas;
Dilatação Térmica; e Calorimetria
j) TERMODINÂMICA:

Teoria

Cinética

dos

Gases,

Transformações

Gasosas, Leis da Termodinâmica, Máquinas Térmicas, e Entropia.
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5.7 Conteúdos a serem trabalhados no 2º Ano do Ensino Médio Integrado
a) ONDULATÓRIA: Movimento Harmônico Simples; Ondas e Fenômenos
Ondulatórios; e Acústica.
b) ÓPTICA GEOMÉTRICA: Princípios da Óptica Geométrica; Espelhos
planos; Espelhos esféricos; Lentes; Física da Visão; Instrumentos ópticos
c) ELETROSTÁTICA: Princípio da Conservação da Carga Elétrica, Campo
Elétrico, Lei de Coulomb, Potencial Elétrico e Diferença de Potencial,
Capacitores.
d) ELETRODINÂMICA: Corrente elétrica; resistência elétrica – Associação
de

Resistores;

Potência

elétrica;

Aparelhos

elétricos

resistivos;

Instrumentos de Medição; Geradores e Receptores; e Leis Kirchhoff.
e) MAGNETISMO: Experiência de Oersted, campo magnético e força
magnética
f) ELETROMAGNETISMO: Indução Eletromagnética – Lei de Faraday e
Lei de Lenz; Corrente Alternada e Transformadores; e Ondas
Eletromagnéticas
g) PRINCÍPIOS DE FÍSICA QUÂNTICA: Radiação de Corpo Negro; Efeito
Fotoelétrico; Dualidade Onda-Partícula; Modelo Atômico de Bohr;
Noções de Energia Nuclear;
h) INTRODUÇÃO À TEORIA DA RELATIVIDADE ESPECIAL: Postulados
da relatividade especial; fator de Lorentz; contração do comprimento;
dilatação do tempo; impossibilidade da simultaneidade; paradoxo dos
gêmeos.
5.8 Atividades de Extensão

a) Atividades colaborativas junto às escolas públicas de ensino fundamental
e médio com o objetivo de melhorar o ensino de física;
b) Assessoria para implementação de laboratórios de física nas escolas
públicas da região, assim como auxiliar o trabalho dos professores para a
utilização do laboratório, melhorando sua prática docente;
c) Criação de grupos de estudos para troca de experiências entre os
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os discentes e os docentes do Curso de Licenciatura de Física das escolas
públicas e privadas;
d) Criação de grupos de estudos com discentes das escolas para aplicação
e validação de materiais didáticos construídos durante as disciplinas de
Metodologia do Ensino de Física I e II, Estágios Docente III e IV e
Laboratório de Física;
e) Realização de aulas de reforço escolar;
f) Realização de oficinas pedagógicas; palestras, seminários, projetos,
minicursos;
g) Reuniões de avaliação das atividades realizadas a cada semestre.
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6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Meses
Atividades a serem desenvolvidas
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Atividades que atendam às necessidades das
disciplinas da Licenciatura em Física

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Criação de grupos de estudos com o objetivo de
incentivar a interação e a socialização entre os
alunos e fortalecer a troca de experiências e a
construção de conhecimentos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Planejamento e sistematização de atividades a
serem desenvolvidas pelos alunos do PIBID nas
escolas públicas que atuam.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atividades de planejamento, elaboração, confecção
e testagem de materiais didáticos da disciplina de
Metodologia do Ensino da Física I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atividades de planejamento, elaboração, confecção
e testagem de materiais didáticos da disciplina de
Metodologia do Ensino da Física II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atividades de planejamento de aulas e elaboração,
confecção e testagem de materiais didáticos que
serão utilizados ao longo no estágio docente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Assessoria aos alunos para a realização das
atividades do estágio docente com adequação aos
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino X
Fundamental e resolução 02 de formação de
professores.

X

X

X

X

Assessoria aos alunos para a realização das
atividades do estágio docente com adequação aos
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
E EJA.

X

X

X

X

X

X

Avaliação das atividades realizadas no LEEPEF ao
final de um ano de trabalhos.
Criação de grupos de estudos com alunos das
escolas para aplicação e validação dos materiais
didáticos construídos durante as disciplinas de
Metodologia do Ensino da Física I e II, Estágios X
Docente III e IV e Laboratório de Mecânica, Fluidos
e Termodinâmica, Eletromagnetismo, Óptica e
Ondas e Física Moderna.
Reuniões de avaliação das atividades realizadas
semestralmente

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do Curso de Licenciatura em Física, esperamos que, ao participarem
das atividades propostas pelos LEEPEF, os discentes consigam planejar e
sistematizar suas aulas, construir materiais didáticos e usá-los adequadamente em
sala de aula. Além disso, acreditamos que as atividades dos LEEPEF enriquecerão
a formação inicial desses alunos, bem como contribuirão para a melhoria da
formação continuada dos professores das escolas públicas e privadas da
microrregião da Borborema Potiguar onde se situa o IFRN Campus Santa Cruz.
Em relação aos discentes das escolas públicas que participarão das
atividades propostas pelos LEEPEF esperamos que este possibilite um encontro
mais significativo com os conceitos físicos, facilitando a maneira de compreendêlos e de relacioná-los aos fenômenos do seu dia-a-dia.
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ANEXO A – Ementa da disciplina Laboratório de Mecânica
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ANEXO B - Ementa da disciplina Laboratório de Fluidos e Termodinâmica
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ANEXO C - Ementa da disciplina Laboratório de Eletromagnetismo
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ANEXO D - Ementa da disciplina Laboratório de Óptica e Ondas
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ANEXO E - Ementa da disciplina Laboratório de Física Moderna

39

ANEXO F - Ementa da Disciplina Física I
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ANEXO G - Ementa da Disciplina Física II
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APÊNDICE
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APÊNDICE

A

–

NORMAS

PARA

UTILIZAÇÃO

DO

LABORATÓRIO

EXPERIMENTAL DE FÍSICA

1. OBJETIVO

Os Laboratórios Experimentais de Ensino, Pesquisa e Extensão em Física
(LEEPEF) são ambientes para a realização de práticas formativas docentes e para
o desenvolvimento da aprendizagem dos conceitos matemáticos. Seus objetivos
são auxiliar na formação inicial de futuros professores do curso de Licenciatura em
Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus de Santa
Cruz, integrando ensino, pesquisa e extensão; desenvolver atividades para o
ensino de Física, promovendo uma articulação entre teoria e prática e integrando
disciplinas ligadas ao ensino e à formação acadêmica e proporcionar um ambiente
que possibilite situações modelo de ensino e aprendizagem que contribuam para o
planejamento e a prática do trabalho do professor.
Portanto, serão um suporte para as aulas do Curso de Licenciatura em
Física do Campus Santa Cruz.
2. USUÁRIOS
a) Alunos do curso de licenciatura em Física do Campus de Santa Cruz;
b) Professores de Física do IFRN Campus Santa Cruz;
c) Alunos dos Cursos Integrados do IFRN Campus Santa Cruz
d) Alunos e professores das escolas públicas que participarão dos
cursos, minicursos, projetos desenvolvidos nos LEEPEF;

3 INFRAESTRUTURA

Os LEEPEF funcionam nas salas 67, 68 e 69 no 2º andar do bloco A no
IFRN, Campus Santa Cruz, nos turnos matutino, vespertino e noturno, durante todo
o ano letivo do Campus. Nele estão os materiais didáticos adequados para a
realização das atividades propostas, como materiais manipulativos, mesas,
material de consumo, computador, projetor multimídia, etc.
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4 PROCEDIMENTOS DE USO

Os LEEPEF poderão ser utilizados para as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, pelos usuários descritos anteriormente, observadas as seguintes
normas:

4.1 Recomendações

a) Manter a limpeza e a conservação dos Laboratórios;
b) Respeitar os horários de funcionamento dos LEEPEF e das atividades
restritas a determinado público;
c) Manter o silêncio e a ordem;
d) Responsabilizar-se por seus objetos pessoais;
e) Guardar materiais, desligar equipamentos e organizar o local após seu
uso;
f) Comunicar problemas ou falhas em equipamentos e materiais ao
responsável;
g) Não retirar nenhum material dos LEEPEF sem a devida autorização do
responsável, e registro em livro de empréstimos, observando o motivo de
retirada, tempo de empréstimo e responsabilidades sobre quaisquer
danos aos materiais;
h) É vetado ao usuário:
i.

Consumir alimentos e bebidas, e uso de cigarros nas salas dos
LEEPEF;

ii.

Retirar materiais e/ou equipamentos sem a autorização do
responsável;

iii.

Acessar sites inadequados à ética, moral, de natureza
discriminatória, pornográfica ou racista;

iv.

Acessar

redes

sociais,

exceto

quando

autorizado

pelo

professor, ou esta servir para algum fim da atividade
executada;
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v.

Alterar o funcionamento de equipamentos computacionais por
abri-los, pela instalação de softwares ou retirada de algum dos
seus componentes;

i) Durante as aulas será vetada a entrada de alunos de outras turmas e
demais pessoas que não irão participar daquela aula;
j) O descumprimento das normas estabelecidas poderá implicar em
penalidades pela coordenação dos LEEPEF;
k) Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação dos LEEPEF,
coordenação da Licenciatura em Física, Direção Acadêmica e Direção
Geral.
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REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E BOM USO DOS LABORATÓRIOS

4.2.1 FÍSICA I – MECÂNICA BÁSICA

REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E DE BOM USO DO LABORATÓRIO
DE FÍSICA I – MECÂNICA BÁSICA
INSTRUÇÕES: Leia com atenção e siga as recomendações!
1º REGRA: É obrigatório o uso de calça comprida e calçado fechado.
2º REGRA: Não é permitido que se trabalhe sozinho(a), principalmente fora do horário de
aula.
3º REGRA: É proibido comer, beber e fumar dentro do Laboratório.
4º REGRA: Quando do uso do Laboratório em Grupo – só deverão permanecer no máximo
6 alunos por bancada
5º REGRA: Deverão ser seguidas as orientações fornecidas pelo professor, iniciando a
experiência após a leitura e compreensão de todos os procedimentos experimentais,
principalmente quanto ao uso de equipamentos de proteção individual e de prevenção de
acidentes.
6º REGRA: É recomendável que qualquer trabalho no laboratório seja sempre feito com
atenção, prudência e calma.
7º REGRA: Não trabalhar com equipamentos imperfeitos ou defeituosos.
8º REGRA: Ao terminar as atividades experimentais, os equipamentos devem ser limpos e
guardados em seus devidos lugares.
9º REGRA: Não use nenhum equipamento que não tenha treinado ou tenha sido
autorizado a utilizar.
10º REGRA: Não brinque ou corra dentro do Laboratório nem distraia seus colegas com
conversas desnecessárias. Concentre-se no que estiver fazendo.
11º REGRA: Nunca coloque sobre a bancada de trabalho, objetos de uso pessoal e/ou
estranhos ao trabalho. Bolsas e sacolas devem ser colocadas nas estantes destinadas a
elas.
12º REGRA: Lembrar sempre que os principais equipamentos de proteção individual no
Laboratório são: óculos de segurança, luvas e máscaras.
Atenciosamente,
Coordenação de Laboratórios.
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4.2.2 FÍSICA II – FÍSICA TÉRMICA E ONDAS
REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E DE BOM USO DO LABORATÓRIO
DE FÍSICA II – FÍSICA TÉRMICA E ONDAS
INSTRUÇÕES: Leia com atenção e siga as recomendações!
1º REGRA: É obrigatório o uso de calça comprida e calçado fechado.
2º REGRA: Não é permitido que se trabalhe sozinho(a), principalmente fora do horário de
aula.
3º REGRA: É proibido comer, beber e fumar dentro do Laboratório.
4º REGRA: Quando do uso do Laboratório em Grupo – só deverão permanecer no máximo
8 alunos por bancada
5º REGRA: Deverão ser seguidas as orientações fornecidas pelo professor, iniciando a
experiência após a leitura e compreensão de todos os procedimentos experimentais,
principalmente quanto ao uso de equipamentos de proteção individual e de prevenção de
acidentes.
6º REGRA: É recomendável que qualquer trabalho no Laboratório seja sempre feito com
atenção, prudência e calma.
7º REGRA: Não trabalhar com equipamentos imperfeitos ou defeituosos.
8º REGRA: Ao terminar as atividades experimentais, os equipamentos devem ser limpos e
guardados em seus devidos lugares.
9º REGRA: Não use nenhum equipamento que não tenha treinado ou autorizado a utilizar.
10º REGRA: Não brinque ou corra dentro do laboratório nem distraia seus colegas com
conversas desnecessárias. Concentre-se no que estiver fazendo.
11º REGRA: Nunca coloque sobre a bancada de trabalho, objetos de uso pessoal e/ou
estranhos ao trabalho. Bolsas e sacolas devem ser colocadas nas estantes destinadas a
elas.
12º REGRA: Lembrar sempre que os principais equipamentos de proteção individual no
Laboratório são: óculos de segurança, luvas e máscaras.
13º REGRA: Nunca deixe sem atenção qualquer operação em que haja aquecimento.
14º REGRA: Apague sempre os bicos de gás e lamparinas que não estiverem sendo
utilizados. As lamparinas devem ser acesas com fósforo ou isqueiro. NUNCA uma sobre a
outra.
15º REGRA: Nunca aqueça bruscamente líquidos ou sólidos, e tenha cuidado com o
manuseio de materiais quentes.
Atenciosamente,
Coordenação de Laboratórios.
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4.2.3 FÍSICA III – ELETROMAGNETISMO, ÓPTICA E FÍSICA MODERNA
REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E DE BOM USO DO LABORATÓRIO
DE FÍSICA III – ELETROMAGNETISMO, ÓPTICA E FÍSICA MODERNA
INSTRUÇÕES: Leia com atenção e siga as recomendações!
1º REGRA: É obrigatório o uso de calça comprida e calçado fechado.
2º REGRA: Não é permitido que se trabalhe sozinho(a), principalmente fora do horário de
aula.
3º REGRA: É proibido comer, beber e fumar dentro do Laboratório.
4º REGRA: Quando do uso do Laboratório em Grupo – só deverão permanecer no máximo
6 alunos por bancada
5º REGRA: Deverão ser seguidas as orientações fornecidas pelo professor, iniciando a
experiência após a leitura e compreensão de todos os procedimentos experimentais,
principalmente quanto ao uso de equipamentos de proteção individual e de prevenção de
acidentes.
6º REGRA: É recomendável que qualquer trabalho no Laboratório seja sempre feito com
atenção, prudência e calma.
7º REGRA: Não trabalhar com equipamentos imperfeitos ou defeituosos.
8º REGRA: Ao terminar as atividades experimentais, os equipamentos devem ser limpos e
guardados em seus devidos lugares.
9º REGRA: Não use nenhum equipamento que não tenha treinado ou autorizado a utilizar.
10º REGRA: Não brinque ou corra dentro do laboratório nem distraia seus colegas com
conversas desnecessárias. Concentre-se no que estiver fazendo.
11º REGRA: Nunca coloque sobre a bancada de trabalho, objetos de uso pessoal e/ou
estranhos ao trabalho. Bolsas e sacolas devem ser colocadas nas estantes destinadas a
elas.
12º REGRA: Lembrar sempre que os principais equipamentos de proteção individual no
Laboratório são: óculos de segurança, luvas e máscaras.
13º REGRA: Nunca deixe sem atenção qualquer operação em que haja aquecimento.
14º REGRA: Apague sempre os bicos de gás e lamparinas que não estiverem sendo
utilizados. As lamparinas devem ser acesas com fósforo ou isqueiro. NUNCA uma sobre a
outra.
15º REGRA: Nunca aqueça bruscamente líquidos ou sólidos, e tenha cuidado com o
manuseio de materiais quentes.
Atenciosamente,
Coordenação de Laboratórios.

