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RESOLUÇÃO N.º 014/2021 - CONSEPE 

 

 

Institucionaliza o Laboratório de Ensino em Geografia – 

LEG/Uern, do Departamento de Geografia, da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – 

Fafic/Campus Central e aprova o seu regimento 

interno. 

 

 

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias e conforme deliberação do Colegiado em sessão realizada 

em 03 de março de 2021, 

 

 

CONSIDERANDO a homologação da institucionalização do laboratório do curso supracitado 

pelo Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação – Cipi/Propeg, em reunião realizada em 19 

de novembro de 2019; 

 

CONSIDERANDO os termos da Resolução Nº 18/2017 – Consepe, a qual aprova o 

regulamento que dispõe sobre as condições para criação, manutenção, organização e 

funcionamento de laboratórios de pesquisa, no âmbito da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte; 

 

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Nº 415/2020 – Uern, 

 

 

 RESOLVE:  

 

 

Art. 1° Institucionalizar o Laboratório de Ensino em Geografia – LEG/Uern e aprovar o seu 

Regimento Interno, nos moldes do anexo, parte integrante desta resolução. 
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Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 03 de março de 2021. 
  

 

 

Professora Doutora Fátima Raquel Rosado Morais 

Presidente em exercício. 

 

Conselheiros: 

Prof. Wendson Dantas de Araújo Medeiros 

Prof. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti 

Prof. Francisco Fabiano de Freitas Mendes 

Prof. José Mairton Figueiredo de França 

Profa. Fernanda Marques de Queiroz 

Profa. Isabel Cristina Amaral de Sousa Rosso Nelson 

Prof. Alessandro Teixeira Nóbrega 

Prof. Henderson de Jesus Rodrigues dos Santos 

Prof. Hideraldo Bezerra dos Santos 

Prof. Gutemberg Henrique Dias 

Profa. Alexsandra Ferreira Gomes 

Prof. Francisco Valadares Filho 

Profa. Allyssandra Maria Lima Rodrigues Maia 

Prof. Manoel Cirício Pereira Neto 

Prof. Franklin Roberto da Costa 

Profa. Antônia Sueli da Silva Gomes Temóteo 

Profa. Ana Lúcia Dantas 

Prof. Francisco de Assis Costa da Silva 

TNS. Fernanda Carla Góis de Oliveira Lima 

TNS. Renato André de Araújo Sousa 
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Laboratório de Ensino de Geografia - LEG 

Regimento interno 

 

 

IDENTIFICAÇÃO/FILIAÇÃO 

 

Art. 1º. O Laboratório de Ensino de Geografia – LEG é vinculado ao Departamento de 

Geografia, Faculdade de Ciências Sociais – Fafic, Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – Uern. 

 

OBJETIVO 

 

Art. 2º. O LEG tem como objetivo principal servir de apoio à preparação de atividades de 

ensino. E em associação ao primeiro objetivo, desenvolver pesquisa e promover atividades 

de extensão. Os destinatários dessas ações são, para ensino, os estagiários do curso de 

Geografia da Uern; para pesquisa, a comunidade acadêmica em geral; e, para extensão, o 

público-alvo do campo de estágio e os acadêmicos dos demais cursos da Uern ou de outras 

Instituições de Ensino Superior – IES. 

 

COORDENAÇÃO 

 

Art. 3º. A coordenação e a vice-coordenação do LEG devem ser escolhidas a cada dois anos, 

pelos membros da equipe do laboratório, e os nomes indicados devem ser remetidos à 

Unidade Acadêmica e à Diretoria de Pesquisa e Inovação (DPI)/Propeg, conforme estabelece 

o Artigo 14 da Resolução nº 18/2017 – Consepe.  

 

Art. 4º. São critérios para a função de coordenação ou vice-coordenação:  

I. Ter o título de doutor;  

II. Ser docente do quadro efetivo da Uern;  

III. Ser membro do grupo de pesquisa vinculado ao laboratório. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Quando da mudança de coordenação ou vice-coordenação, não 

havendo docentes que atendam a estes critérios, a coordenação do laboratório designará 

um substituto pro tempore, devendo comunicar à unidade acadêmica e à Diretoria de 

Pesquisa, conforme Artigo 16 da Resolução nº 18/2017 – Consepe.  

 

Art. 5º. A coordenação do LEG desenvolverá suas atividades, devendo dedicar, para este fim, 

4 horas semanais, conforme estabelece a Resolução nº 36/2014 – Consepe. 
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ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 6º. São atribuições do coordenador do laboratório:  

I. Coordenar as atividades de ensino, pesquisa e extensão ao LEG vinculadas, 

desenvolvidas pelos seus membros; 

II. Coordenar a equipe de trabalho vinculada ao LEG, quanto seu uso e conservação;  

III. Elaborar, juntamente com a equipe do LEG, os planos semestrais de trabalho, desde o 

individual ao coletivo, tendo em vista atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

IV. Acompanhar a utilização do LEG, desde o agendamento para utilização, o acesso, o 

registro do uso e os resultados dos trabalhos nele desenvolvidos; 

V. Apresentar, quando solicitado por órgãos superiores da Uern, o registro das atividades 

desenvolvidas no LEG. 

 

DA EQUIPE 

 

Art. 7º. Estão aptos a utilizar o LEG:  

a) Estagiários e professores do curso de Geografia vinculados às disciplinas de estágio;  

b) Demais professores e alunos do curso de Geografia em função do desenvolvimento de 

atividades de ensino; 

c) Orientandos de graduação e pós-graduação vinculados aos professores integrantes do 

LEG; 

d) alunos e professores do curso de Geografia vinculados a projetos de pesquisa e 

extensão desenvolvidos no âmbito do LEG. 

 

DO ACESSO 

 

Art. 8º. O acesso ao LEG se faz com o devido agendamento por meio do link 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DzA7vTTkSorsRq7w9i9aACSZBWAYKthelMWw

BF-wy4/edit#gid=1019658926>, feito, preferencialmente, com antecedência de 24 horas, 

respeitando os horários fixos, os quais atendem às aulas de estágio do curso de Geografia.  

 

Art. 9º. Em caso de conflito de uso simultâneo por mais de um usuário e/ou equipe, 

prevalecerá o agendamento já feito, ou ocorrerá uso compartilhado, se acordado 

voluntariamente.  

 

Art. 10. As chaves de acesso ao LEG estão disponíveis para a equipe do LEG e para 

professores do curso de Geografia, e serão obtidas junto à secretaria do DGE e à secretaria 

da Fafic, bem como a sua devolução.  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DzA7vTTkSorsRq7w9i9aACSZBWAYKthelMWwBF-wy4/edit#gid=1019658926
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18DzA7vTTkSorsRq7w9i9aACSZBWAYKthelMWwBF-wy4/edit#gid=1019658926
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Os casos omissos relacionados a esse regimento devem ser analisados e deliberados 

pelo Consepe. 

 

Art. 12 As alterações que porventura se façam necessárias nesse regimento deverão ser 

submetidas ao Consepe para aprovação. 

 

Art. 13 O presente regimento entra em vigor a partir de sua publicação. 

 
 


