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Ao Prof. Dr. Gleidson Vieira Marques, à Profa. Dra Luana Sampaio Oliveira e à Profa. 

Dra. Rosemary Aparecida Santiago: 

 

Assunto: Diretrizes para o funcionamento do Laboratório de Idéias. 

 

 

 

 

 

Porto Seguro, 25 de abril de 2017. 

 

 

Conforme solicitado pela comissão constituída para a elaboração do texto base para a 

resolução que define o funcionamento do Laboratório de Ideias em espaço-tempo além dos 

CCs "Laboratório de Ideias: Ada Lovelace" e "Laboratório de Ideias: Hipatia de Alexandria", 

constituída pelo Prof. Dr. Gleidson Vieira Marques e pelas Profa. Dra Luana Sampaio 

Oliveira e Profa. Dra. Rosemary Aparecida Santiago, esteve reunido o NDE da LI em 

Matemática e Computação e suas Tecnologias, em 29/3/17, para tomar conhecimento das 

questões suscitadas pela comissão e deliberar diretrizes que definam o funcionamento do 

Laboratório de Ideias.  

 

Como resultado das discussões, chegou-se às seguintes definições. 

 

● O Laboratório de Ideias é constituído de no mínimo dois Componentes 

Curriculares, denominados "Laboratório de Ideias: Ada Lovelace" e 

"Laboratório de Ideias: Hipatia de Alexandria", com igual ementa e igual 

composição (40h de atividades teórico-práticas e 20h de práticas pedagógicas), 

cujo curso de ambos é obrigatório ao estudante desta licenciatura, não havendo 

ordem ou pré-requisito formal ou informal entre eles, podendo ser cursados a 

qualquer tempo, desejavelmente, no terceiro ano do curso. 

● Ao cursar o CC "Laboratório de Ideias: Ada Lovelace" ou o CC "Laboratório 

de Ideias: Hipatia de Alexandria", o(s) estudante(s) tem a oportunidade de 

iniciar ou continuar processo de laboração de ideia de sua autoria, sentido à 

concepção e/ou validação de objeto (produto, protótipo, método, projeto, etc). 

● Caso a caso, o professores/as articuladores/as de turmas desses CCs devem 

guiar cada estudante ou pequeno grupo de estudantes i) na identificação da 

metodologia de criação, desenvolvimento, pesquisa, inovação, entre outros, 

apropriada à laboração da ideia, ii) na validação dos resultados do processo e 

iii) na identificação de docente com experiência na área tema da ideia, para a 

sua orientação do(s) estudante(s). 
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● Após o curso de quaisquer dos CCs, o(s) estudante(s) poderá/ão estender o 

espaço-tempo dedicado à laboração da sua ideia a espaço-tempo 

extracurricular, sob a orientação de docente indicado, sendo as horas dedicadas 

pelo estudante a este fim, registradas e passíveis de aproveitamento na forma 

de Atividade Teórico-Prática de Aprofundamento (ATPA), bem como as 

orientações do docente-orientador.  

● É necessário, no entanto, que seja definida forma apropriada de registro e 

validação do espaço-tempo extracurricular dedicado à laboração da ideia, tanto 

pelo estudante, como pelo docente-orientador, acerca do quê foi considerado 

por este NDE forma de registro similar à Atividade de Orientação Acadêmica, 

conforme apresenta Resolução 6/2016, cuja pertinência precisa ser avaliada 

pela comissão. 

 

A ATA desta reunião estará em aprovação na próxima reunião ordinária do NDE, e 

poderá ser consultada para esclarecimentos sobre como se chegou a estas definições.  

 

Assim, este NDE retorna à comissão este conjunto de diretrizes, reiterando a demanda 

pela elaboração de texto base para a resolução que define o funcionamento do Laboratório de 

Ideias em espaço-tempo além dos CCs "Laboratório de Ideias: Ada Lovelace" e "Laboratório 

de Ideias: Hipatia de Alexandria", com particular atenção às formas de registro da atividade. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Bilzã Marques de Araújo 
Coordenador geral do NDE da LI em Matemática, Computação e suas Tecnologias  
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