
 

NORMATIVO - UTILIZAÇÃO DOS 

AMBIENTES INOVADORES DE 

APRENDIZAGEM 

Cód.: NTI-002 

Revisão: 00 

Emissão: 19/10/2018 

Responsável Técnico: Vinício Cerqueira - Supervisor de TI 

Elaboração: Aprovação: 

Vinício Cerqueira - Supervisor de TI Helenes Oliveira (Diretor Geral) 

Rachel Bernardes - Assessora Pedagógica Rílu Dani (Vice-Diretor Administrativo) 

Vanessa Passidonia – Gestão de Processos Maria Angela Duch (Vice-Diretora Acadêmica) 

 

 

Cópias impressas não têm sua revisão atualizada, cópia não controlada. Revisão mais recente deste 

documento encontra-se disponível no GED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS AMBIENTES INOVADORES DE 

APRENDIZAGEM DA FACULDADE CATÓLICA DO TOCANTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmas - TO 

2018 



 

NORMATIVO - UTILIZAÇÃO DOS 

AMBIENTES INOVADORES DE 

APRENDIZAGEM 

Cód.: NTI-002 

Revisão: 00 

Emissão: 19/10/2018 

Responsável Técnico: Vinício Cerqueira - Supervisor de TI 

Elaboração: Aprovação: 

Vinício Cerqueira - Supervisor de TI Helenes Oliveira (Diretor Geral) 

Rachel Bernardes - Assessora Pedagógica Rílu Dani (Vice-Diretor Administrativo) 

Vanessa Passidonia – Gestão de Processos Maria Angela Duch (Vice-Diretora Acadêmica) 

 

 

Cópias impressas não têm sua revisão atualizada, cópia não controlada. Revisão mais recente deste 

documento encontra-se disponível no GED.  

 

SUMÁRIO 

 

I. DO NORMATIVO E SUA APLICAÇÃO .........................................................................................3 

II. DAS FINALIDADES ...........................................................................................................................3 

III. DA POLÍTICA DE ACESSO .............................................................................................................3 

IV. DAS RESERVAS DOS AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM ..........................4 

V. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO.........................................................................................4 

VI. DAS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS ............................................................................5 

VII. DAS RESPONSABILIDADES ...........................................................................................................5 

VIII. DAS PROIBIÇÕES .....................................................................................................................6 

IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS .............................................................................................................6 

 

 

 

  



 

NORMATIVO - UTILIZAÇÃO DOS 

AMBIENTES INOVADORES DE 

APRENDIZAGEM 

Cód.: NTI-002 

Revisão: 00 

Emissão: 19/10/2018 

Responsável Técnico: Vinício Cerqueira - Supervisor de TI 

Elaboração: Aprovação: 

Vinício Cerqueira - Supervisor de TI Helenes Oliveira (Diretor Geral) 

Rachel Bernardes - Assessora Pedagógica Rílu Dani (Vice-Diretor Administrativo) 

Vanessa Passidonia – Gestão de Processos Maria Angela Duch (Vice-Diretora Acadêmica) 

 

 

Cópias impressas não têm sua revisão atualizada, cópia não controlada. Revisão mais recente deste 

documento encontra-se disponível no GED.  

I. DO NORMATIVO E SUA APLICAÇÃO 

 

Art. 1º - Este documento contém normas que regem e orientam as condições de utilização dos 

Ambientes Inovadores de Aprendizagem (Sala Google e Laboratório de Aprendizagem). 

Art. 2º - Ficam sujeitos a este normativo todos os usuários dos Ambientes Inovadores de 

Aprendizagem, sendo eles discentes, docentes, técnicos-administrativos vinculados à instituição e 

público externo. 

 

II. DAS FINALIDADES 

 

Art. 3º - Os Ambientes Inovadores de Aprendizagem são espaços criados a partir das novas 

concepções que permeiam a educação do século XXI, tendo sido projetada para possibilitar aos 

docentes e acadêmicos de todos os cursos da Católica do Tocantins, uma oportunidade de 

aprendizagem baseada na interação, cooperação e solidariedade em busca da potencialização da 

formação integral do cidadão. 

Parágrafo Primeiro - O Laboratório de Aprendizagem (com capacidade para receber em 

média 70 estudantes na Unidade I e 60 na Unidade II) inova em sua organização, mobiliário e 

concepção arquitetônica, mas sobretudo, inova na maneira como se quer construir o conhecimento e 

desenvolver o acadêmico da Católica do Tocantins. 

Parágrafo Segundo - A Sala Google (com capacidade para 35 estudantes, na Unidade I) 

também é um espaço diferenciado para aprendizagem, cuja as atividades proposta contam, 

necessariamente, com uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

Art. 4º - Os usuários dos Ambientes Inovadores de Aprendizagem comprometem-se a utilizar 

os recursos exclusivamente para atividades de ensino, pesquisa ou extensão, cujas metodologias 

adotadas sejam ativas e inovadoras. 

 

III. DA POLÍTICA DE ACESSO 

 

Art. 5º - Os Ambientes Inovadores de Aprendizagem são vinculados à Coordenação de 

Tecnologia da Informação, que garantirá manutenção e suporte para que esteja sempre à disposição 
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dos alunos e professores, durante os horários de aulas dos cursos regulares, de extensão e demais 

cursos disponibilizados pela Instituição. 

 

IV. DAS RESERVAS DOS AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM 

 

Art. 6º - A gestão de uso dos Ambientes Inovadores de Aprendizagem será feita por meio de 

agendamento e reservas solicitadas através do endereço www.catolica-to.edu.br/ambientes-

inovadores. 

Parágrafo Único - A fim de garantir os propósitos para os quais estes ambientes foram 

criados, o agendamento do ambiente está vinculado à positiva análise da Assessoria Pedagógica. 

Art. 7º - A solicitação de reserva destes ambientes é exclusiva para docentes e técnicos-

administrativos da Católica do Tocantins. 

Parágrafo Único - Os momentos de aprendizagem nos Ambientes Inovadores de 

Aprendizagem exigem, obrigatoriamente, com a presença do solicitante. 

Art. 8º - É de responsabilidade do solicitante a abertura e o fechamento da sala; bem como 

zelar pelo patrimônio disponibilizado em cada um dos ambientes. Por isso: 

I. A abertura da sala é de responsabilidade do solicitante, que deverá buscar a chave 

no local indicado no momento da confirmação da solicitação; 

II. Quando solicitada a disponibilidade dos Chromebooks, o solicitante deverá pegar 

a chave do EDUCHANGE (equipamento de segurança dos Chromebooks) na TI. 

III. Ao fim da atividade no ambiente, o solicitante deverá fazer a devolução da(s) 

chave(s) no mesmo local onde a(s) recebeu. 

 

V. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 9º - Os Ambientes Inovadores de Aprendizagem devem ser utilizados, prioritariamente, 

em horário das aulas e, pelos cursos regulares, da graduação e da pós-graduação. 

Parágrafo Único - Não havendo agendamento para aula e havendo disponibilidade do ambiente 

solicitado, este também poderá ser utilizado para outras atividades dos cursos; como extensão e outras 

http://www.catolica-to.edu.br/ambientes-inovadores
http://www.catolica-to.edu.br/ambientes-inovadores
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atividades aprovadas pela Coordenação do curso ou Departamento. 

 

VI. DAS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS 

 

Art. 10º - É de inteira responsabilidade da pessoa que faz uso de mídias externas pessoais 

(tais como CD, DVD, Pen Drive, MP3 e genéricos) a guarda, zelo e funcionamento destas mídias. 

Parágrafo Único – A Católica do Tocantins e seus colaboradores não se responsabilizam por 

qualquer dano ou perda de materiais de uso pessoal utilizados nos Ambientes Inovadores de 

Aprendizagem. 

Art. 11º - Durante sua permanência nos Ambientes Inovadores de Aprendizagem o solicitante 

fica responsável pelos equipamentos e periféricos da Católica do Tocantins que estiverem nos 

ambientes. 

Art. 12º - O usuário deve deixar o ambiente em perfeita ordem e bom aspecto visual, zelando 

pela limpeza e organização final. 

 

VII. DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 13º - Quanto ao agendamento de um Ambiente Inovador de Aprendizagem, o solicitante 

deve: 

I. Receber (quando solicitado), juntamente com a chave, a informação de quantos 

chromebooks estarão disponíveis no EDUCHANGE; 

II. Conferir se o quantitativo de Chromebooks está de acordo com o quantitativo 

informado. Caso haja divergência deverá informar imediatamente à GTI; 

III. Solicitar ajuda à equipe da GTI, sempre que necessário, pelo ramal 3221-2194; 

IV. Informar à equipe de TI, no ato da devolução da chave, todo e qualquer 

incidente ou acidente ocorrido durante o tempo da reserva, assim como fazer 

o registro no campo próprio do Relatório de Atividade; 

V. Preencher o Relatório de Atividade e compartilhar com seu coordenador e com 

o e-mail nadime@catolica-to.edu.br. 

 

file:///C:/Users/vanessa.passidonia/Desktop/nadime@catolica-to.edu.br
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VIII. DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 14º - É estritamente proibido nos Ambientes Inovadores de Aprendizagem: 

I. Praticar atividades que afetem ou coloquem em risco as instalações (ex.: comer, 

beber, fumar, causar incêndio etc.), bem como, atividades ou práticas que 

promovam o desperdício e/ou danos dos recursos institucionais, como por 

exemplo, desperdício de energia elétrica; 

II. Permitir a entrada de pessoas não matriculadas ou não autorizadas nos Ambientes; 

III. Passar as chaves para outra pessoa que não tenha sido solicitante do espaço para 

aquele momento agendado; 

IV. Desmontar quaisquer equipamentos ou acessórios dos Ambientes Inovadores de 

Aprendizagem, sob qualquer pretexto, assim como, remover equipamentos do 

local a eles destinados; 

V. Afixar papéis nas paredes (o Laboratório de Aprendizagem foi projetado para 

escrever, o contato com cola pode estragar a película); 

VI. Usar qualquer equipamento de forma danosa ou agressiva; 

VII. Alterar a configuração de qualquer equipamento disponível; 

VIII. Facilitar a divulgação da Católica do Tocantins para fins comerciais e/ou para 

qualquer outro fim externo ao conteúdo acadêmico; 

IX. Utilizar os serviços e recursos da instituição para fins pessoais, comerciais; 

políticos, religiosos ou outros, tais como mala direta, propaganda política etc. 

 

IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15º Os casos omissos e particularidades, não contemplados neste documento, serão 

encaminhados à Vice-Diretoria Acadêmica da Católica do Tocantins. 

Art. 16º Este Normativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas - TO, 18 de outubro de 2018. 


