Os Laborátorios de Ensino de Física estão sob a

Colabore: Apenas guarde sua bolsa

coordenação do Prof. Dr. Luiz Antônio de

nesses armários quando for ter aulas em

Oliveira Nunes e contam com uma equipe

laboratórios.

técnica

compartilhar o armário com um colega.

composta

por

10

profissionais

Você

também

pode

abrangendo as áreas de Eletricidade, Eletrônica,

Calouros

Física Geral, Ótica, Computação, Biologia e

Para sua segurança, utilize sempre calçados

Secretaria.

fechados quando for ter aulas em laboratório.
Chinelos ou outros tipos de calçados abertos não

Como

toda

comunidade,

necessitamos

de

serão permitidos.

regras e da colaboração de todos os seus
membros para convivermos em harmonia e para
utilizarmos da forma mais eficiente todos os
recursos disponíveis nesse local.

Colabore:

Leia as dicas que estão a seguir pois elas irão
fazer parte de seu cotidiano por pelo menos 4
anos!

permanecer

nos

for

necessário

corredores

dos

laboratórios, por favor, faça silêncio.
Outras pessoas estarão trabalhando e estudando

Não é permitido o acesso aos laboratórios com

Acesso a todos os laboratórios

nenhum tipo de comida.

Não é permitido o acesso com bolsa. Separe o
armários disponíveis no espaço de vivência.

2019

Quando

nessas dependências.

material que irá utilizar e guarde sua bolsa nos

Laboratórios de Ensino de Física

que ele caminhar em direção ao laboratório você
poderá acompanhálo.

Contamos com a sua colaboração!

Sejam BemVindos ao

Aguarde o professor no espaço de vivência. Assim

Apresente sua carteirinha USP na portaria do LEF

Colabore: Traga sempre sua caneca.
Temos muitos bebedouros e alguns
necessitam de caneca.

e peça por um armário.
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Se por algum motivo especial você precisar

Sala PróAluno

Campus II

utilizar um dos laboratórios em horário extraaula

Se você necessita de recursos computacionais e

lembrese que você irá necessitar de uma

Se suas aulas forem no Campus II, há ônibus

é aluno regular de graduação do IFSC, você

gratuitos que saem da rua B do Campus I (ponto

autorização
disciplina,

e

do

professor,

outra

responsável

autorização

do

pela

técnico

responsável pelo laboratório.

pode

utilizar

a

Sala

PróAluno

do

IFSC.

Atualmente estão a disposição 15 computadores

os horários estão disponíveis no site abaixo:

novos, conectados à Internet com 1 impressora

http://www.puspsc.usp.br/horariodeonibusareas

laser de grande porte, 1 impressora laser colorida

1e2/

Você deve realizar a reserva do laboratório

e um scanner. O horário de funcionamento

através

dessa sala está disponível no site do LEF, na

do

site

do

LEF

(http;//www.lef.ifsc.usp.br) na opção "Solicitar

próximo a entrada principal da USP na marginal) e

opção "Sala PróAluno".

Outras informações

recurso do LEF".

No site http://www.lef.ifsc.usp.br você pode saber
um pouco mais sobre esses laboratórios, seus

Laboratórios de informática
Para utilizar esses laboratórios em horário extra

No

espaço

de

vivência

Prof.

Horácio

C.

aula, você deve estar cursando disciplinas que

Panepucci há 5 totens com computadores

são ministradas neles. Apresente sua carteirinha

conectados à Internet que também podem ser

USP na portaria do LEF, cadastrese e pegue um

utilizados.

horários e disciplinas.

cartão eletrônico autorizado a abrir a porta
desses laboratórios.

Apostilas
Colabore: Feche sempre a porta

Informações sobre as apostilas das disciplinas

desses laboratórios após você entrar.

ministradas nos laboratórios serão dadas pelos

Por segurança (apenas pessoas com

técnicos de cada disciplina no primeiro dia de

cartões eletrônicos autorizados podem entrar

aula. Através do site do LEF, na opção "Apostilas"

nessas salas) e pelo fato dessas salas ficarem com

é possível fazer download desse material.

o arcondicionado ligado constantemente.
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