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I. APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento - Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi pensado para o 

período de cinco anos (2020-2024), abrangendo todo o contexto interno e externo da UNICEP, o 

funcionamento de seus cursos de graduação, programas de pós-graduação, ou seja, o ensino, a 

iniciação científica/pesquisa e a extensão, por meio de um conjunto de princípios, diretrizes 

políticas e propostas de ações para serem executadas visando o desenvolvimento institucional. 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional partiu de um trabalho de planejamento, 
entendido a partir da nova configuração UNICEP, nos termos da Portaria MEC n. 02 de 06 de janeiro 

de 2020, que na forma de aditamento (unificação de mantidas) ao ato de recredenciamento 

incorporou à UNICEP, os campus fora de sede: Porto Ferreira, localizada na Avenida Padre Nestor 

Cavalcante Maranhão, 40, Jardim Aeroporto – município de Porto Ferreira, Estado de São Paulo e 

Rio Claro, localizada na rua Sete, 1193, Centro, município de Rio Claro, Estado de São Paulo. 

Desta forma, o presente documento baliza os projetos e programas decorrentes, a partir dos 

objetivos, metas e diretrizes definidas para a nova configuração institucional multicampi. Em seu 

processo de elaboração, a equipe de Dirigentes participou ativamente, considerando sua área de 

formação, experiência e atuação profissional, contando ainda com a participação de outros 

colaboradores institucionais.  

Portanto, esse PDI é um instrumento que reflete os anseios dessa equipe e sua construção 
coletiva e participativa, tendo como referenciais teóricos e filosóficos para a elaboração de suas 

políticas os dispositivos legais e a literatura específica relativa à educação superior, dentre as quais, 

destacam-se:  

▪ A Lei nº 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

Alterada pelas Leis e Medidas Provisórias a saber: Lei nº 12.416, de 09 de junho de 
2011; Lei nº 12.603, de 03 de abril de 2012; Lei nº 12.796, de 04 de abril de 2013; 

Lei nº 13.168, de 06 de outubro de 2015; Lei nº 13.234, de 29 de dezembro de 2015; 

Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016; Lei nº 13.366, de 01 de 

dezembro de 2016; Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017; Medida Provisória nº 

785, de 06 de julho de 2017; Lei nº 13.478, de 30 de agosto de 2017; Lei nº 13.490, 

de 10 de outubro de 2017; Lei nº 13.530, de 07 de dezembro de 2017; Lei nº 13.663, 
de 14 de maio de 2018; Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018; Lei nº 13.716, de 24 

de setembro de 2018; Lei nº 13.826, de 13 de maio de 2019; Lei nº 13.868, de 03 de 

setembro de 2019; Lei nº 14.164, de 10 de junho de 2021. 

▪ A Lei nº. 10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES. 

▪ O Decreto nº 5.296/2004 - regulamenta as leis nº 10.048/2000, que dá prioridade de 

atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098/2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Alterada pelo 

Decreto nº 10.014, de 06 de setembro de 2019. 

▪ Portaria Normativa nº 21, de 28 de agosto de 2013 - Dispõe sobre a inclusão da 
educação para as relações étnico-raciais, do ensino de História e Cultura Afro-
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Brasileira e Africana, promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo nos 

programas e ações do Ministério da Educação, e dá outras providências. 

▪ Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

▪ Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 

▪ Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017 - Estabelece normas para o 

credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em 

conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. 

▪ Portaria MEC nº 1.382, de 31 de outubro de 2017 - Aprova, em extratos, os 

indicadores dos Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para os atos de 

credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica nas 

modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES. 

▪ Portaria Normativa nº 21, de 21 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre o sistema e-
MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas 

aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema 

federal de educação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 

Superior Cadastro e-MEC. 

▪ Portaria Normativa nº 22, de 21 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre os procedimentos 
de supervisão e monitoramento de instituições de educação superior e de cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial 

e a distância, integrantes do sistema federal de ensino. 

▪ Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 - Dispõe sobre os fluxos dos 

processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação 

superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
superiores, bem como seus aditamentos. (Redação dada pela Portaria Normativa nº 

742, de 3 de agosto de 2018). 

▪ Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018 - Dispõe sobre a expedição e o registro 

de diplomas de cursos superiores de graduação no âmbito do sistema federal de 

ensino. 

▪ Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Estabelece as Diretrizes para 
a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da 

Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá 

outras providências. 

▪ Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018 - Dispõe sobre a oferta, por Instituições 

de Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de 

graduação presencial. 

▪ Portaria MEC nº 554, de 11 de março de 2019 - Dispõe sobre a emissão e o registro 

de diploma de graduação, por meio digital, pelas Instituições de Ensino Superior - IES 

pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. Alterada pela Portaria MEC nº 117, de 26 

de fevereiro de 2021. 

▪ Lei nº 13.853, de 08 de julho de 2019 - Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências. 

▪ Portaria nº 572, de 1º de julho de 2020 - Institui o Protocolo de Biossegurança para 

Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá outras providências. 

▪ Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 - Estabelece normas educacionais excepcionais 
a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
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Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 

2009. 

▪ Portaria nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020 - Dispõe sobre o retorno às aulas 

presenciais e sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais 

para integralização da carga horária das atividades pedagógicas enquanto durar a 

situação de pandemia do novo Coronavírus - Covid-19. 

▪ Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020 - Institui Diretrizes Nacionais 

orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto 

de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos 

sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e 
confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

O principal objetivo do PDI é o planejamento institucional, como a sua expansão, políticas, 

mecanismos de gestão, operacionalização e acompanhamento dos programas e processos no limite 

do tempo quinquenal. A organização do documento completa:  

• Apresentação – traz elementos sobre a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, sua vigência e as diretrizes educacionais que orientaram sua elaboração. 

• Identificação - aborda as informações sobre a Mantenedora, destacando sua finalidade, 

apresenta a UNICEP, sua história, estrutura organizacional, inserção regional, contexto 

educacional, missão, visão, princípios e valores, a área de atuação e os objetivos.  

• Objetivos, Metas e Ações - para cada um dos Eixos Avaliativos selecionados para a vigência 

do PDI. 

• Projeto Pedagógico Institucional - trata dos princípios filosóficos, teóricos e metodológicos 

da Instituição.  

• Programas Educacionais - cursos de graduação e programas de pós-graduação, iniciação 

científica e extensão previstos para oferta durante a vigência do PDI. 

• Corpo Social - destaca a composição do corpo social da Instituição (corpo docente, discente 

e técnico-administrativo).  

• Organização Administrativa - apresenta a estrutura organizacional e as instâncias de 

decisão da Instituição. 

• Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional - descreve o processo de 

avaliação da Instituição. 

• Infraestrutura – apresenta as instalações físicas existentes como salas de aula, laboratórios, 

biblioteca etc. e o plano de expansão para as áreas acadêmicas e administrativas para os 

próximos cinco anos.  

• Planejamento Financeiro - trata da política e do planejamento financeiro da Instituição e 

apresenta o cronograma de execução orçamentária na vigência do PDI. 

• Viabilidade da Implantação do PDI – descreve o plano de implantação do PDI com base na 

abordagem do PDCA e seu respectivo cronograma.   
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II. IDENTIFICAÇÃO 

1. Mantenedora 
A Mantenedora do Centro Universitário Central Paulista - UNICEP é a Associação de Escolas 

Reunidas Ltda. ASSER, CNPJ 51.793.826/000196, Pessoa Jurídica de Direito Privado com fins 
lucrativos Sociedade Civil, com sede na Rua Raimundo Correa, 1480, Vila Alpes, São Carlos - SP, 

CEP 13570-591. Seu Contrato Social está registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 

JUCESP sob o número 35 219179769, de 21/06/2004. 

Tabela 1 – Dados da Mantenedora 

Mantenedora: Associação de Escolas Reunidas Ltda. 

End.: Rua Raimundo Correa n.: 1480 

Bairro: Vila Alpes Cidade:  São Carlos CEP: 13570-591 UF: SP 

Fone: 16-3363-2111 Fax: 16-33632110 

Home Page https://www.unicep.edu.br/mantenedora 

 

1.1. Dirigente Principal da Mantenedora 
Tabela 2 – Dados do Dirigente da Mantenedora 

Nome: Marcello Aparecido Ienco 

Cargo Representante Legal 

CPF: 098.911.858-42   

End.: Rua Raimundo Correa nº: 1480 

Bairro: Vila Alpes Cidade: São Carlos CEP: 13570-591 UF: SP  

Fone: 16-3363-2111 e-mail: marcello@unicep.com.br 

 

Nome: David José Hortenzi Vilela Braga 

Cargo Representante Legal 

CPF: 131.912.488-70   

End.: Rua Raimundo Correa nº: 1480 

Bairro: Vila Alpes Cidade: São Carlos CEP: 13570-591 UF: SP 

Fone: 16-3363-2111 e-mail: david@unicep.com.br 

1.2. Finalidades 
À Associação das Escolas Reunidas Ltda., entidade mantenedora da UNICEP, cabe tomar as 

medidas necessárias ao bom funcionamento de sua sede e dos campi fora de sede, respeitando os 

limites da Lei, do Estatuto e Regimento Geral, a liberdade acadêmica do corpo docente e discente e 
a autoridade própria dos órgãos colegiados. Cabe à Mantenedora, a administração orçamentária, 

financeira, patrimonial, de recursos humanos e de gestão da marca UNICEP, podendo delegá-la, no 

https://www.unicep.edu.br/mantenedora
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todo ou em parte, a outras instâncias da Mantenedora e aos Gestores da Mantida, conforme 

necessidade e conveniência. 

Observa-se que é de responsabilidade da Mantenedora a provisão das condições adequadas 

de oferta dos serviços educacionais na UNICEP, colocando à disposição desta, os bens móveis e 

imóveis necessários, seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhe os recursos 

financeiros necessários ao seu processo operacional. 

2. Mantida 

2.1. Perfil Institucional 
Tabela 3 – Dados da Mantida – UNICEP São Carlos – Sede 

Mantida: Centro Universitário Central Paulista – Campus São Carlos 

End.: Rua Miguel Petroni nº: 5111 

Bairro: Jardim Centenário Cidade: São Carlos CEP: 13563-470 UF: SP 

Fone: 16 3362-2111   

E-mail: marcelolourenco@unicep.edu.br  

Home Page 

Redes Sociais 

https://www.unicep.edu.br/mantida  - 
https://www.facebook.com/unicep.centrouniversitario 

https://www.instagram.com/unicepcentrouniversitario/ 

https://www.linkedin.com/school/unicep-saocarlos/ 

https://twitter.com/unicepsaocarlos 

https://www.youtube.com/canalunicep  

Tabela 4 – Dados da Mantida – UNICEP Rio Claro  

Mantida: Centro Universitário Central Paulista – Campus Rio Claro  

End.: Rua 7 nº: 1193 

Bairro: Centro Cidade: Rio Claro CEP: 13500-200 UF: SP 

Fone: (19) 3523-2001   

E-mail: secretaria.unicep.rc@gmail.com 

Home Page 

Redes Sociais 

https://www.unicep.edu.br/rioclaro/ 
https://www.facebook.com/UnicepRioClaro/ 

https://www.instagram.com/uniceprioclaro/ 

Tabela 5 – Dados da Mantida – UNICEP Porto Ferreira 

Mantida: Centro Universitário Central Paulista – Campus Porto Ferreira  

End.: Rua Padre Nestor Cavalcante Maranhão nº: 40 

Bairro: Centro Empresarial Ferreirense Cidade: Porto Ferreira CEP: 13661-352 UF: SP 

Fone: (19) 3585-6111   

E-mail: secretaria.unicep.pf@gmail.com 

Home Page 

Redes Sociais 

 https://www.unicep.edu.br/portoferreira/ 

https://www.facebook.com/UnicepPortoFerreira 

https://www.instagram.com/unicepportoferreira/ 

2.2. Dirigente Principal da Mantida 

 
Tabela 6 – Dados do dirigente da Mantida  

Nome:  Marcelo Ferreira Lourenço 
Cargo  Diretor Geral 
CPF:  088.190.058-32 

https://www.unicep.edu.br/mantida
https://www.facebook.com/unicep.centrouniversitario
https://www.instagram.com/unicepcentrouniversitario/
https://www.linkedin.com/school/unicep-saocarlos/
https://twitter.com/unicepsaocarlos
https://www.youtube.com/canalunicep
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End.  Rua São Paulo nº:  1478 

Bairro:  Centro Cidade:  São Carlos CEP:  13.560-053 UF:  SP 
Fone:  16-3362-2111 Fax:    

E-mail:  marcelolourenco@unicep.edu.br 

2.3. Histórico 

A Associação de Escolas Reunidas é mantenedora do Centro Universitário Central 
Paulista – UNICEP. Criada há 46 anos pelos professores Oswaldo Aparecido Ienco (“In 
Memoriam”) e Antônio Carlos Vilela Braga (“In Memoriam”), a Associação de Escolas 
Reunidas tem como objetivo desenvolver o Ensino Superior na Região Central Paulista, 
oferecendo cursos de graduação e pós-graduação com excelência acadêmica, visando à 

formação do cidadão e profissional. 

A Associação de Escolas Reunidas Ltda, CNPJ 51.793.826/000196 é configurada 
como pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos e sociedade civil com contrato 
social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP sob o número 
35.219179769, de 21/06/2004. 

A história da Associação de Escolas Reunidas começou com o Centro Universitário 
Central Paulista – UNICEP que, desde 1972, vem atuando em São Carlos e região na 
formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho, tornando-se referência 
como um dos principais Centros Universitários do Estado de São Paulo, contribuindo de 
forma significativa para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural da Região Central 
Paulista. 

O funcionamento da UNICEP iniciou-se como Faculdade de Administração de 
Empresas de São Carlos, com o respectivo curso, mantido pela Associação Brasileira de 
Educadores Lassalistas, na cidade de São Carlos - SP pelo Decreto n° 71.039, de 29 de 
agosto de 1972.  Por sua vez, o Decreto n° 75.066, de 9 de dezembro de 1974, autorizou o 
funcionamento do curso de Ciências Contábeis, ao então Centro de Ensino Superior São 
Carlos, posteriormente credenciado como Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) 
pela Portaria do Ministro de Estado da Educação/MEC nº 2.148, de 1º de outubro de 2001, 
publicada no Diário Oficial nº 190 -Seção 1 de 3 de outubro de 2001. Em 2012, houve o 
recredenciamento via Portaria MEC nº 360, de 05/04/2012, publicada no Diário Oficial 
nº 69 -Seção 1 de 10 de abril de 2012. O credenciamento para oferta da educação a 
distância (EaD) ocorreu por meio da Portaria MEC nº 796 de 11/09/2014, publicada no 
Diário Oficial nº 176 -Seção 1 de 12 de setembro de 2014. Atualmente (2021), o UNICEP 

conta com conceito institucional (CI = 4) e Indice Geral de Cursos (IGC = 3). 

Desde 1996, os gestores da UNICEP, de forma pioneira no Ensino Superior 
Privado, realizaram o 1º Congresso de Iniciação Científica (CIC ASSER). Em 1997, foi 
realizado o 2º CIC ASSER e o 1º Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONAPE-
ASSER), e assim sucessivamente foram realizados anualmente esses eventos. A partir de 
2004, os congressos passaram a serem denominados: CIC-UNICEP e CONAPE-UNICEP, 
com PIBIC CNPq, Bolsas de iniciação científica e Programa Voluntário de Iniciação 
Científica – PROVIC. A Revista Multiciência é uma revista multidisciplinar, editada desde 
1996, e faz parte da classificação do Qualis CAPES, registrada sob número ISSN 1413-
8972.  

Em 2009 foi reunida uma equipe para propor e estabelecer os passos iniciais do 
processo de desenvolvimento da educação a distância na UNICEP, bem como a introdução 
de disciplinas mediadas por tecnologia nos cursos presenciais. O credenciamento para 
EaD e a autorização do curso de Pedagogia a distância ocorreu em 2015. Foi firmada 
parceria com a empresa D2L (Desire2Learn) para utilização do AVA chamado Brightspace. 
Essa plataforma é flexível e permite inúmeros tipos de configurações e personalizações, 
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acesso móvel e hospedagem em nuvem, além de recursos de acessibilidade, contribuindo, 
para a educação inclusiva. 

Em 2017 iniciou-se um processo de reestruturação curricular, concebendo a 
aprendizagem em sentido amplo, o que transcende à necessária formação técnica e o 
desenvolvimento de competências, redefinindo seu processo educacional para alcance da 
formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência formal e política, 
possa atuar no seu contexto social, de forma comprometida com a construção de uma 
sociedade mais justa, solidária e integrada. 

Neste sentido, a UNICEP organizou seus cursos por Núcleos e elegeu um modelo 
curricular alicerçado em três grandes eixos: formação geral, básica e específica. A formação 
geral foi pensada como o intuito de promover conhecimentos de base humanística (saber, 

saber fazer, saber conviver e saber ser) e a compreensão do meio social, político, econômico 
e cultural (pertinência), responsabilidade socioambiental, justiça e ética e 
empreendedorismo.  

O modelo curricular vigente contempla, pelo menos, três esferas do saber humano: 
senso comum (memória e auto-reflexão; ciência (formação para pesquisa) e crítica filosófica 
(formação do senso crítico em relação ao conhecimento, a si próprio e à sociedade.  

O eixo de formação geral, comum a todos os cursos ofertados pela Instituição é 
composto pelos componentes curriculares: Comunicação Oral, Escrita e Virtual; 
Metodologia Científica e Tecnologia da Informação; Estudos Históricos, 
Socioantropológicos e Étnicos Raciais; Ética, Responsabilidade Socioambiental e 
Cidadania; Direitos Humanos, Inclusão e Diversidade e Empreendedorismo e Gestão de 
Carreira.  

A flexibilização curricular ampliou-se com a introdução de Programas Integrados 
Multidisciplinares (PIM), desenvolvidos em todos os períodos letivos de cada curso, em 
disciplinas optativas, atividades complementares e de extensão, permitindo abordagens 
não só de temas do campo especializado, mas também de tópicos abrangentes, atuais e 
relevantes da área do conhecimento em que o curso está inserido. 

2.4. Estrutura Organizacional 

A Mantenedora designa dois de seus administradores-sócios, Chanceleres da 
UNICEP, cuja função primordial é zelar para que seja fiel à sua natureza e atinja as 
finalidades próprias de Instituição Universitária, bem como promover iniciativas que levem 

ao alcance de seus objetivos. 

Os Chanceleres cuidam do alinhamento estratégico e da integração entre a gestão 
da sede e os campi fora de sede e possuem atribuições que lhes conferem o Estatuto e o 
Regimento da UNICEP. 
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III. CONTEXTO REGIONAL  

1. Dados socioeconômicos 

1.1. São Carlos  

A Região Administrativa Central (RA12) é uma área de governo criada pelo poder 
executivo do estado de São Paulo através do Decreto n° 32.141 de 14 de agosto de 1990, 
reúne 26 municípios com uma população de mais de um milhão de habitantes e um PIB 
de 29 bilhões. Os maiores são: São Carlos com 254.484 habitantes e Araraquara com 
238.339 habitantes (IBGE, 2020). A figura 1 mostra a Região Central e suas cidades.  

 

Figura 1. Mapa da região Central do Estado de São Paulo 

 

Fonte: Portal Cidades Paulistas (s.d.) 

São Carlos é um município brasileiro localizado no interior do estado de São Paulo, 
na região Centro-Leste, e a uma distância rodoviária de 231 quilômetros da capital 
paulista. A cidade possui uma área total de 1.136.907 km², é a 14ª maior cidade do interior 
do estado em número de residentes. O município é formado pela sede e pelos distritos de 
Água Vermelha, Bela Vista São-carlense, Santa Eudóxia e Vila Nery. 

A cidade é um importante centro regional industrial, com a economia 
fundamentada em atividades industriais e na agropecuária (neste setor, destaca-se a 
produção de cana-de-açúcar, laranja, leite e frango). Servida por sistemas rodoviário e 
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ferroviário, São Carlos conta com uma unidade comercial da multinacional suíça Leica 
Geosystems e com unidades de produção de algumas empresas multinacionais, dentre as 
quais a Volkswagen, Faber-Castell (a subsidiária são-carlense é a maior do grupo em todo 
o mundo, produzindo 1,5 bilhão de lápis por ano), Electrolux Tecumseh, Husqvarna, 
LATAM, Serasa Experian e Grupo Segurador BB-MAPFRE. Algumas unidades de produção 
de empresas nacionais, dentre as quais Toalhas São Carlos, Tapetes São Carlos, Papel São 
Carlos, Prominas Brasil, Opto Eletrônica, Latina, Engemasa, Apramed e Piccin. 

Atendendo às necessidades locais e, em certos aspectos, regionais, há uma rede 
de comércio e serviços distribuída em lojas de rua, postos de conveniência e um shopping 
center da rede Iguatemi. No campo de pesquisas, além das universidades, estão presentes 
no município dois centros de desenvolvimento técnico da Embrapa. Em 2006, São Carlos 

era a primeira cidade da América do Sul em números de doutores por habitante, de acordo 
com um levantamento feito pela UFSCar. Ao todo, eram 1,7 mil doutores em um município 
de 230 mil moradores, o que representava um doutor para cada 135 habitantes. No Brasil, 
a relação na época era de um doutor para cada 5423 habitantes.  

Em 2019, um estudo realizado no início de 2019, concluiu que a cidade contava 
com mais de 2.530 doutores para uma população aproximada de 250 mil habitantes, ou 
seja, um doutor para cada 100 moradores, uma média quase dez vezes maior que a 
nacional. Os dois campi da Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e a Faculdade de Tecnologia 
(FATEC), além de uma instituição de ensino superior particular, o Centro Universitário 
Central Paulista (UNICEP), tornam intensa a atividade universitária no município, que 
conta com uma população flutuante de mais de vinte e nove mil graduandos e pós-
graduandos, boa parte atraída de outras cidades e estados. 

A região apresenta excelentes indicadores econômicos e sociais, possuindo uma 
economia diferenciada com produção tendo entrada nos mercados externos. Há uma alta 
diversificação de atividades em seus municípios. As indústrias na região passam pelo setor 
metalúrgico, aeronáutico, agrícola, sucroalcooleiro e agrícola. No setor agrícola há uma 
predominância da produção de cana-de-açúcar e da laranja. Na sequência aparece a 
produção de carne de frango e bovina. Destaca-se que, a agropecuária tem importante 
papel na região, porém esta encontra-se numa área de grande importância ecológica, o 
que requer sistemas de produção e técnicas conservacionistas adequadas a sua realidade 
biofísica.  

São Carlos, estando inserida neste contexto, contribui para o desenvolvimento 

econômico da região e é por ele influenciada, ampliando as chances de sucesso dos 
negócios aqui instalados. Assim, em função do crescimento populacional e do acesso ao 
ensino formal, existe ainda uma demanda por vagas no ensino de graduação, uma vez que 
o mercado tem passado por rápidas e intensas mudanças. Sendo assim, há a necessidade 
de formação de um profissional qualificado e em constante processo de aprendizagem para 
atender as necessidades de São Carlos e região.  

1.2. Porto Ferreira  

A micro-região onde está localizada a cidade de Porto Ferreira compreende 
importantes municípios com uma atividade industrial e de serviços bastante desenvolvida, 
em pleno crescimento da qualidade de vida e do nível sócio educacional. Porto Ferreira 
situa-se na microrregião de Pirassununga, pertencente à mesorregião de Campinas. A 
microrregião de Pirassununga teve sua população estimada em 2006 pelo IBGE em 
230.000 habitantes e está dividida em quatro municípios, Aguaí, Pirassununga, Porto 
Ferreira e Santa Cruz das Palmeiras. Possui uma área total de 1.739,911 km². Cabe 
destacar ainda, que no raio de influência de Porto Ferreira, pela proximidade o município 
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de Descalvado, pertencente a Micro-Região de São Carlos e o município de Santa Rita do 
Passa Quatro, pertencente a Micro-região de Ribeirão Preto, totalizando assim uma 
população estimada em 290.000 ha.  

Figura 2. Mapa da região de Porto Ferreira 

 

Fonte: Wikipedia (s.d.)  

Localizado a 215 km de São Paulo, 50 km de São Carlos, 88 km de Ribeirão Preto 
e 105 km de Campinas. Limita-se ao norte com Santa Rita do Passa Quatro, ao sul com 
Pirassununga, a leste com Santa Cruz das Palmeiras e a oeste com Descalvado. O 
município tem área total de 244 km², e sua população foi estimada em 2016 em 55.100 
habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE).  

Possui aproximadamente 92% da área urbana asfaltada e 100% das residências 
atendidas por rede de água e esgoto. Localiza-se em região plana, com pequenas 
ondulações, ligeiramente inclinadas para as bacias do Moji Guaçu e seus afluentes. 
Tradicionalmente o município de Porto Ferreira possuía lavouras de café, sendo que na 
atualidade as mesmas deram lugar as culturas da cana de açúcar e da laranja. Tem 549 
metros de altitude, o clima é quente, sujeito a variações moderadas, apresentando 
temperatura média anual de 21o C e precipitação total anual entre 1300 e 1500 

milímetros.  

O municipio de Porto Ferreira possui um pólo especializado em cerâmica branca, 
vermelha ou artística,  cerca de 1975 estabelecimentos comerciais, 441 estabelecimentos 
industriais e 54 industrias de tijolos, telhas, materiais de barro cozido, e está circundado 
por 3 grandes usinas sucro-alcooleiras: São Luís (Pirassununga), Ferrari (Porto Ferreira) e 
Vassununga (Santa Rita do Passa Quatro. Outras empresas de grande porte estabelecidas 
na cidade de Porto Ferreira: Saint Gobain, Cerâmica Porto Ferreira, MarGirus, Batrol, 
Cargil.  

A cidade de Porto Ferreira, ao estar situada na macro-região de Campinas e nas 
proximidades de Ribeirão Preto, encontra-se em uma área conhecida pela alta qualidade 
de vida e pujança econômica (A Califórnia Brasileira). A micro-região de Porto Ferreira esta 
atendida por instituições de educação superior pública e privada: em Pirassununga - 
Faculdade de Zootecnia e de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (USP); 
Academia da Força Aérea, direcionada para a formação de oficiais da Aeronáutica. A 
Faculdade de Engenharia de Agrimensura e As Faculdades de Educação e de Engenharia 
da Unifian; em Descalvado, a Unicastelo com várias cursos. Por outro lado, os cursos 
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superiores de EAD, segundo dados do MEC   cresceu mais de 220% em 2016, estão cada 
vez mais presentes nos municípios da nossa micro-região, acirrando a concorrência nos 
mercados das IES (Instituições de Ensino Superior).   

A região é caracterizada por um alto nível de atividade industrial, a qual se 
consolida e ganha relevância a partir das décadas subseqüentes aos anos 50, com a 
instalação de grandes indústrias mecânicas, metalúrgicas, elétricas, químicas, de 
produtos alimentícios e farmacêuticos. A partir dos anos 1980, observa-se um novo ciclo 
de desenvolvimento industrial na região, tanto em termos quantitativos como qualitativos. 
A internacionalização da economia mundial, a interiorização da economia brasileira e o 
crescimento do setor de indústrias e serviços de tecnologia de ponta conduziram à 
instalação de importantes segmentos industriais. De acordo com a Fundação Seade e a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, 
o interior do Estado recebeu, entre 2006 e 2016, US$ 3,3 bilhões para investimentos na 
expansão e instalação de empresas.  

A região dispõe de um importante parque industrial, do qual fazem parte dezenas 
de empresas de alta tecnologia; de um setor agro-industrial altamente mecanizado e 
produtivo; e de um setor de serviços vigorosos, a região é responsável pela geração de um 
PIB anual da ordem de U$ 27 bilhões – o equivalente ao quíntuplo do PIB paraguaio, por 
exemplo – e por uma movimentação financeira na qual, anualmente, são compensados U$ 
45 bilhões em cheques – equivalente ao PIB do Chile. Esse volume de produção aponta 
uma renda per capita anual de aproximadamente U$ 8.000.  

A economia da região, que se organizou inicialmente a partir das atividades 
agrícolas ligadas ao ciclo do café, ganhou força com a industrialização baseada, sobretudo 
no setor metal-mecânico, e hoje é marcada por um importante desenvolvimento de 
empresas de tecnologia avançada e pela presença crescente de empresas de serviço, 
especialmente na área de informática e provedoras de tecnologia da informação.   

O pólo cerâmico de Porto Ferreira, principal atividade de desenvolvimento do 
Município, está investindo na inovação tecnológica para garantir a sobrevivência de suas 
108 empresas. Nos últimos anos, a baixa qualidade da matéria-prima, o alto custo de 
produção e odesign pouco inovador comprometeram o desempenho da indústria local, 
levando à falência centenas de empreendimentos. O pólo produz, atualmente, uma média 
mensal de 3 milhões de peças, fatura R$ 50 milhões por ano e gera 4 mil empregos diretos 
45% da mão-de-obra da indústria local.  

As empresas apostam na expansão da atividade e, com o apoio do Laboratório 

Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica (Liec), da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), e da Escola Superior de tecnologia e Educação de Porto Ferreira, através de seu 
curso de Engenharia de Materiais, estão modernizando processos para conferir padrão 
internacional de qualidade ao produto. "Porto Ferreira é o maior centro de cerâmica 
artística no país”.  

O projeto de desenvolvimento do pólo é resultado de parceria técnica entre o 
Sindicato das Indústrias de Produtos Cerâmicos de Louça, Pó de Pedra, Porcelana e Louça 
de Barro de Porto Ferreira (Sindicer) e o Liec, firmada no final de 1999, com três objetivos 
básicos: melhorar a qualidade da massa cerâmica, reduzir  gastos de energia e  buscar 
um novo design para o produto.  

Com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade e reduzir custos de transporte 
de matéria-prima, o Liec, o sindicato e a prefeitura de Porto Ferreira avaliam, junto com 
um grupo de especialistas da Sociedade Espanhola de Cerâmica e Vidro, do Departamento 
de Química Inorgânica da Universidade Jaume I, da Espanha, e da empresa Tierra 
Atomizada, também espanhola, a viabilidade de instalar no município uma indústria de 
produção de massa cerâmica.  
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Quanto à educação, Porto Ferreira possui escolas e centros de educação infantis 
mantidos pela Prefeitura, escolas estaduais e particulares. A cidade de Porto Ferreira conta 
ainda com uma rede de ensino muito bem estruturada nos níveis fundamental, médio e 
superior. No ensino particular, na educação básica, destaque para colégios de alto nível e 
tradição; como Colégio Kennedy, com 30 anos, e Cooperativo, com 35 anos; Objetivo; COC; 
também estão instalados no município.  

No ensino técnico, Porto Ferreira possui excelentes recursos para capacitação e 
aperfeiçoamento de mão de obra através de cursos do SENAC, Fundação Paula Souza, 
SEBRAE, SESI. No nível universitário são oferecidos cursos de graduação EAD pelo Colégio 
Objetivo, além da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira – ASSER – 
Porto Ferreira, todas instituições de ensino superior privadas.  

No que diz respeito às instituições de ensino superior, públicas, que distam 
aproximadamente 100 km da cidade de Porto Ferreira e ofertam o curso de graduação nas 
diferentes grandes áreas do conhecimento, temos a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar, Escola de Agronomia Luiz de Queirós ESALQ – USP, Universidade de Campinas 
– UNICAMP e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho –UNESP – Rio 
Claro. 

Além das instituições públicas temos também na região, instituições de ensino 
particulares que oferecem cursos superiores nas grandes áreas do conhecimento a 
UNIARARAS, na cidade de Araras, UNIMEP, na cidade de Piracicaba, UNIP, na cidade de 
Campinas e na cidade de Araraquara, UNIARA, na cidade de Araraquara, PUC, na cidade 
de Campinas, EINSTEIN, na cidade de Limeira, Faculdade Comunitária, na cidade de 
Campinas, METROCAMP, na cidade de Campinas e Faculdade Comunitária Anhanguera, 
na cidade de Leme e Pirassununga.  

No que se refere ao saneamento básico, 100% das residências possui água 
encanada e 99% conta com rede de esgoto. A coleta de lixo atende a 95,3% dos domicílios. 
A Elektro é a empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica na cidade. O 
índice de iluminação pública está em 98%. Esta empresa possui ainda alimentadores 
interligados com o Distrito Industrial, garantindo o fornecimento em caso de queda de 
tensão.  

É preciso ressaltar que a capacidade de abastecimento de água e energia elétrica 
permite suportar um maior contingente populacional, bem como a expansão do Distrito 
Industrial. Na saúde pública, o município está dinamizando sua infra-estrutura. Porto 
ferreira possui 01 hospital publico, maternidade, 07 unidades básicas de saúde, 02 centros 

de saúde, pronto-socorros, centro de vigilância sanitária, centro de zoonoses, centro de 
habilitação infantil e saúde do trabalhador. Há ainda programas específicos como o DST-
AIDS. Quanto às redes de comunicação, a cidade dispõe de serviços de correios, telefonia, 
rede bancária (estaduais e particulares), jornais diários e semanais, emissoras de rádio 
(AM e FM), canal de televisão, TVs a cabo e 03 Provedores da Internet. A cidade de Porto 
Ferreira possui uma rede de transportes composta por rodovias, estradas vicinais, terminal 
rodoviário. O incentivo às pequenas empresas é feito através de uma incubadora de 
Empresas que oferece oportunidade para aqueles que desejam iniciar uma empresa, mas 
não dispõem de muito capital e infraestrutura.  

Com equipamentos e características positivas, Porto Ferreira vem conseguindo, 
nos últimos anos, manter um lugar de destaque no cenário nacional. Nos últimos 3 anos 
os empreendimentos vêm aumentando, pois foram reformulados os incentivos às empresas 
com o objetivo de dar à população mais empregos e novos recursos garantindo, assim, 
melhores condições sociais e, acima de tudo, qualidade de vida, referência primeira de 
Porto Ferreira. Para o desenvolvimento de sua vida cultural, a cidade possui equipamentos 
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disponíveis e espaços como museu, cinema, teatro, arquivo público, clubes e associações 
recreativas, áreas de lazer, bares e restaurantes.  

O município de Porto Ferreira tem se destacado entre cidades do mesmo porte do 
interior de São Paulo. No campo político-administrativo, tem se organizado para solucionar 
problemas comuns à maioria dos municípios como saúde e segurança. Também vem 
buscando criar novos vetores de desenvolvimento. Pleiteia, junto ao Governo do Estado, a 
criação de um Parque Tecnológico e um Centro Empresarial de Alta Tecnologia – como 
forma de induzir a transferência da tecnologia gerada nas universidades para o setor 
produtivo.  

No início do ano, foi apresentado para a cidade o projeto Porto Ferreira 
Competitivo. Trata-se de um conjunto de projetos estruturantes, visando inserir o 

município de Porto Ferreira na modernidade econômica e social, diferenciando-se dos 
demais, atraindo empresas da nova economia, em parceria com as universidades e com a 
iniciativa privada, consolidando as já existentes, gerando emprego com maior qualificação 
e renda, inserindo os menos qualificados na economia formal, contribuindo assim para o 
aumento do IDH do município.  

1.3. Rio Claro  

A cidade de Rio Claro, com cerca de 200 mil habitantes, localiza-se na parte 
sudeste do estado de São Paulo. No seu entorno, em um raio de aproximadamente 30 km, 
situam-se várias cidades menores, tais como: Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Analândia, 
Ipeúna, Araras, Leme, Engenheiro Coelho, Charqueada, além de Limeira e Piracicaba, que 
juntas perfazem uma população de cerca de um milhão e cem mil habitantes, e que têm 
na parceria com a cidade de Rio Claro a sua principal força para buscarem, de forma 
competitiva, o seu desenvolvimento socioeconômico ao nível regional.  

Figura 3. Mapa da região de Rio Claro 

 

Fonte: Wikipedia (s.d.)  

O municipio é servida pelas Rodovias Anhanguera a 17 km de distância, Rodovia 
dos Bandeirantes a 13 km, e cortada pela Rodovia Washington Luiz, Rio Claro é 
seguramente uma das cidades que apresenta uma grande facilidade de acesso rodoviário. 
Essa facilidade de transporte, é por si só estratégica para o desenvolvimento industrial da 
cidade e da região.  
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Situada na região de Campinas (segundo polo industrial do Estado), faz parte de 
uma microrregião bastante desenvolvida e em constante expansão econômica. Rio Claro 
encontra-se a 240 km do porto de Santos, a 85 km do Aeroporto Internacional de 
Viracopos, na cidade de Campinas e a 200 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 
na região metropolitana da capital. 

A sede do município está a uma altitude de 613m (marco zero do IBGE). O clima 
caracteriza-se por estiagens de inverno (junho a setembro) e chuvas de verão (dezembro a 
março). O relevo é predominantemente plano e a vegetação natural é composta por cerrado, 
porém restrita a algumas áreas de proteção ambiental (APA). Próximo da área urbana 
encontra-se o Horto Florestal, com uma área de 2.314,80 ha, composto por vegetação 
nativa e áreas reflorestadas com eucalipto. 

O município está inserido na Bacia do Rio Corumbataí, que deságua no Rio 
Piracicaba, o qual estará integrado na construção da Hidrovia Tietê-Paraná, que virá a 
favorecer a cidade nos relacionamentos com o Mercosul. A área rural de Rio Claro está 
voltada economicamente para o cultivo e colheita da cana-de-açúcar, cítricos e pastagens. 
A sede do município conta com serviços públicos de ordem municipal, estadual e federal. 

Com referência ao parque industrial estão instaladas no município diversas 
empresa de grande porte que proporcionam para a cidade e região uma grande quantidade 
de oportunidades de trabalho em diversas áreas. A título de ilustração destacaremos 
algumas empresas instaladas na cidade de Rio Claro que apresentam uma significativa 
quantidade de postos de trabalho: RICLAN – 1.300 funcionários, MULTIBRÁS – 1.230, 
BRASCABOS – 1.280, LUDIVAL – 1.100, TIGRE – 1.200, TORQUE – 1.100 e OWENS 
CORNING – 1.200 funcionários. 

Além disso, a cidade de Rio Claro é a sede do maior polo cerâmico do país e todo o 
continente americano. Só perde na sua dimensão produtiva para o polo cerâmico de 
Castellón na Espanha. Juntamente com o polo cerâmico, situa-se na cidade de Rio Claro 
e no seu entorno 04 fabricantes de colorifícios, além de inúmeros prestadores de serviços 
e fornecedores de insumos, equipamentos e acessórios para o polo cerâmico. 

A cidade de Rio Claro é sede também 01 das 03 fabricas de fibra de vidro da 
América Latina e a maior indústria do país de tubos e esquadrias em PVC. Estão 
localizados também em Rio Claro 36 fabricantes de próteses e outras biomateriais, 
representando cerca de 75% da produção nacional. 

O setor mineral, com ênfase na exploração do calcário e argila, representa outro 

segmento de destaque de Rio Claro. 

Estes fatos não estão isolados, antes disso, representam, na verdade, uma grande 
vocação da cidade em alguns setores produtivos, seja pela disponibilidade de matérias-
primas de excelente qualidade como, e principalmente, pela posição geográfica estratégica 
do município. De fato, situada no centro geográfico do estado de São Paulo e servida pelas 
melhores rodovias do país (Anhanguera - Bandeirantes - Washington Luís), a região oferece 
diferenciais únicos em termos de logística e distribuição dos produtos e serviços. Passa 
também pela região a rede de gás natural oriunda da Bolívia que, no futuro, estará 
integrada a outras redes de gás natural. 

É dentro deste contexto altamente favorável, contando com o apoio dos órgãos 
municipais de Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista - UNESP, CIESP, indústrias e 
empresas comerciais, sindicatos e Associações setoriais do CCB, escolas técnicas que a 
cidade de Rio Claro se coloca como pleito para os próximos anos, à instalação da sede de 
um Parque Tecnológico da região. 

O Projeto terá um foco no setor cerâmico, envolvendo as atividades de mineração, 
fabricação de cerâmica, de revestimento, bloco, telha, fibra de vidro, meio ambiente, 
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fornecedores de matérias-primas sintéticas (colorifícios) e naturais (argila, feldspato, 
caulim, etc.), de equipamentos e acessórios. 

Com o conhecimento cientifico nas Universidades e centro de Pesquisas, pretende-
se desenvolver inovações tecnológicas incrementais e radicais, gerando produtos e serviços 
competitivos. Pretende-se também elevar a capacidade de inovação tecnológica das 
empresas da região como forma de se manter e se sustentar no médio e longo prazo no 
mercado nacional e internacional, cada vez mais competitivo. Como decorrência das 
atividades do Parque Tecnológico serão geradas micros e pequenas empresas de base 
tecnológica, dentro da incubadora a ser criada no Parque Tecnológico. Igualmente, será 
criado no parque um condomínio empresarial para abrigar as empresas que tiverem 
interesse de permanecer no Parque, após período de incubação. 

Serão construídos laboratórios para o desenvolvimento de produtos, processos e 
serviços a serem administrados pelas Instituições de Ensino Superior (geração de 
conhecimento) e pelo CCB (inovação). Outros centros de pesquisas de empresas serão 
estimulados a se estabelecerem dentro do Parque Tecnológico, que terá uma área 
administrativa centralizada, com todas as facilidades a serem compartilhadas por todos 
os atores presentes no Parque. Está prevista também a constituição de um Núcleo de 
Inovação Tecnológica que cuidará da gestão da propriedade intelectual, do sistema de 
inteligência competitiva e da elaboração de estudos de tendências (tecnologia e produto), 
competitividade, mercado interno e externo, entre outros. Todo este conjunto de atividades 
e seus resultados estarão disponíveis a todos os participantes do Parque. 

Quanto à educação, Rio Claro possui escolas e centros de educação infantis 
mantidos pela Prefeitura, escolas estaduais e particulares.  A cidade de Rio Claro conta 
ainda com uma rede de ensino muito bem estruturada nos níveis fundamental, médio e 
superior. No ensino particular, na educação básica, destaque para colégios de alto nível e 
tradição; como Colégio Koelle, com 125 anos, e. Puríssimo, com 98 anos; Objetivo; COC; 
também estão instalados no município. 

No ensino técnico, Rio Claro possui excelentes recursos para capacitação e 
aperfeiçoamento de mão de obra através de cursos do SENAI, Fundação Paula Souza, 
SEBRAE, SESI, SENAC e Escola Agrícola Municipal. No nível universitário são oferecidos 
vários cursos de graduação através de dois institutos da Universidade Estadual Paulista – 
UNESP – Rio Claro, instituição de ensino superior pública e, da Faculdade Claretiana de 
Rio Claro e Faculdade Comunitária – Anhanguera que iniciou suas atividades em 
novembro de 2006, além da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro – 

ASSER – Rio Claro, todas instituições de ensino superior privadas. 

No que diz respeito às instituições de ensino superior, públicas, que distam 
aproximadamente 100 km da cidade de Rio Claro e ofertam o curso de graduação nas 
diferentes grandes áreas do conhecimento, temos a Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar, Escola de Agronomia Luiz de Queirós ESALQ – USP, Universidade de Campinas 
– UNICAMP e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho –UNESP – Rio 
Claro, na cidade de Rio Claro.  

Além das instituições públicas temos também na região, instituições de ensino 
particulares que oferecem cursos superiores nas grandes áreas do conhecimento a 
UNIARARAS, na cidade de Araras, UNIMEP, na cidade de Piracicaba, UNIP, na cidade de 
Campinas e na cidade de Araraquara, UNIARA, na cidade de Araraquara, PUC, na cidade 
de Campinas, EINSTEIN, na cidade de Limeira, Faculdade Comunitária, na cidade de 
Campinas, METROCAMP, na cidade de Campinas e Faculdade Comunitária Anhanguera, 
na cidade de Leme. 
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2. Educação  

2.1. Educação Básica 

A educação básica, em toda a sua extensão, obriga gratuidade por parte do Estado. 
A LDB também delega aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, a 
organização dos respectivos sistemas de ensino.  

A Lei n. 9.394/2006 ao mesmo tempo em que confirma que o Poder Público, em 
todas as esferas administrativas, assegura em primeiro lugar o acesso ao ensino 
obrigatório e possibilita à iniciativa privada o oferecimento do ensino, impondo para tanto 
as seguintes condições:  

▪ Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema 
de ensino. 

▪ Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

▪ Capacidade de autofinanciamento.  

Aos estados compreendem as instituições de ensino fundamental e médio, criadas 
e mantidas pela iniciativa pública e privada, além dos sistemas municipais de ensino de 
educação infantil, havendo também a participação da iniciativa privada. 

Os dados da educação básica estão consolidados no censo escolar, realizado pelo 
INEP anualmente desde 1991, reunindo informações sobre matrículas, estabelecimentos, 
rendimento escolar, funções docentes entre outras.  

As metas estabelecidas para a Educação Básica no Plano Nacional de Educação em 
vigência estão voltadas para a melhoria do rendimento escolar. Medida pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a META 7 propõe as seguintes médias 
nacionais para o IDEB até 2021: 

▪ 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

▪ 5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental. 

▪ 5,2 no Ensino Médio. 

▪ Os índices alcançados pelo Estado de São Paulo em 2019 são: 

▪ 6,6 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

▪ 5,3 nos anos finais do Ensino Fundamental. 

▪ 4,6 no Ensino Médio. 

2.2. Áreas de atuação acadêmica UNICEP 

A UNICEP está balizado em referências e concepções educacionais voltadas para a formação 
humana, fundamentada em princípios de cidadania, de responsabilidade social e ambiental. Busca 
estar em sintonia para oferecer uma formação profissional adequada aos altos padrões exigidos na 
atualidade pelo setor produtivo e mercado de trabalho em geral. Desta forma, as políticas que 
norteiam suas atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão, vem apresentar as 
áreas em que atua e pretende atuar.  

A UNICEP oferece em sua sede, São Carlos 21 cursos de graduação presenciais, nas áreas de 
Ciências Humanas, Ciências Exatas, Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas, são 
eles: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas (Bacharelado), 
Ciências Contábeis, Comunicação Social: habilitação: Publicidade e Propaganda, Direito, Educação 
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Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de 
Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia. São oferecidos também 3 cursos 
superiores de tecnologia a saber: Manutenção de Aeronaves, Gestão de Recursos Humanos e Gestão 
de Tecnologia da Informação. Estão sendo oferecidos também 11 cursos de pós-graduação, a saber: 
Especialização em Psicopedagogia Clínica, Psicopedagogia Institucional, Engenharia de Segurança 
do Trabalho, MBA em: Gestão de Negócios e Marketing, Gestão de Negócios e Pessoas,  Gestão de 
Negócios e Gerenciamento de Projetos, Gestão de Negócios e Qualidade, Gestão de Negócios e 
Estratégia Empresarial, Gestão de Negócios e Finanças e Controladoria, Gestão de Negócios e 
Supply Chain e Gestão de Tributos.  

No campus Rio Claro são oferecidos 12 cursos de graduação presenciais, são eles: 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Educação Física (Licenciatura e 
Bacharelado), Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Gestão de 
Produção Industrial, Nutrição e Pedagogia.  

No campus Porto Ferreira são oferecidos 10 cursos de graduação presenciais, são eles: 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física 
(Licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Gestão de 
Recursos Humanos e Pedagogia.  

A UNICEP oferta também o curso de graduação a distância de Licenciatura em Pedagogia. 
O número total de alunos de graduação matriculados nos cursos das 3 mantidas é: graduação 
presencial e EaD: 4.942 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois) estudantes; pós-graduação: 406 
(quatrocentos e seis). Nos cursos de extensão estão matriculados 122 (cento e vinte e dois) 
estudantes. Os Programas de Extensão ofertados em 2019 envolveram 1.702 acadêmicos e um 
público atendido de 104.103 pessoas. 

3. Identidade Estratégica 

3.1. Missão 

A missão institucional diz respeito à razão de existir da UNICEP, sua finalidade essencial, 
servindo de orientação para seus Mantenedores, Gestores e Colaboradores, no exercício de suas 
funções e nos processos decisórios e direcionamento para o futuro.  

A missão da UNICEP é: “Gerar e disseminar conhecimentos relevantes para a sociedade, 
pautando-se na indissociabilidade do ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão”. 

3.2. Princípios 

Os princípios institucionais balizam o processo decisório e comportamental da UNICEP, no 
cumprimento da sua missão. Desta forma, expressam as convicções e a conduta de seus Dirigentes 
e Colaboradores, representando os conceitos e ideias considerados essenciais para seu 
comportamento frente ao meio interno e externo em que está inserida. 

Os princípios institucionais são parâmetros que norteiam a sua existência e pautam o seu 
relacionamento com o seu segmento-alvo, colaboradores, fornecedores, parceiros, sociedade, 
governo entre outros. São as bases naturais, fundamentais e atemporais que produzem as atitudes e 
o compromisso institucional, refletindo seu caráter, o conjunto de posturas inegociáveis, 
posicionamento, firmeza moral e sinal visível de sua natureza interior, descritos da seguinte forma: 
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▪ Educação como processo permanente e integrado: no âmbito do ensino técnico 
profissionalizante, da graduação, extensão e da pós-graduação. 

▪ Desenvolvimento da amplitude curricular: concebendo os cursos e programas como 
percursos de formação a serem construídos, integrando saberes, conteúdos, vivências e 
experiências dos docentes e discentes, na construção ativa do conhecimento. 

▪ Incentivo à interdisciplinaridade: traduzido pelo entendimento da realidade 
contemporânea, considerando a multiplicidade de leituras e interação de conhecimentos, 
fatos e fenômenos no desenvolvimento da aprendizagem. 

▪ Defesa da Ética e da Cidadania: ética como eixo norteador transversal do processo de 
ensino-aprendizagem e no desenvolvimento continuado de competências, habilidades e 
atitudes e Cidadania como consciência do pertencimento à sociedade contemporânea e 
defesa dos direitos fundamentais, da dignidade humana, com integração participativa e 
entendimento dos deveres de respeito à dignidade do outro.  

3.3. Valores Institucionais 

Os valores institucionais que sustentam a UNICEP são aqueles voltados à valorização 
humana, ética, respeito à diversidade cultural, social e religiosa, liberdade de expressão, democracia, 
solidariedade, justiça e cidadania. Desta forma, destacam a importância atribuída às pessoas com as 
quais a UNICEP se relacionará, bem como as crenças e ideais identificadas pelos seus Dirigentes e 
Colaboradores, estabelecendo as regras básicas que norteiam comportamentos e atitudes para que 
cumpra sua missão. São o suporte, o escopo moral e ético traduzido em: 

▪ Educação para a pluralidade étnico-racial e respeito à diversidade e engajamento com as 
causas sociais e incentivo ao saber técnico e vinculado ao saber ampliado. 

▪ Preservação da ética, da moral e do civismo, pautados em atitude humanista, práticas de 
cidadania, responsabilidade socioambiental, diálogo e uso assertivo das tecnologias da 
comunicação e informação. 

▪ Práticas sociais e cidadãs que expressem a cultura dos direitos humanos, respeito ao meio 
ambiente e Prestação de serviços à comunidade. 

▪ Compromisso com a racionalização dos recursos e não duplicação de meios para fins 
idênticos e equivalentes. 

3.4. Visão de Futuro 

A UNICEP busca continuamente ser uma instituição de “referência em qualidade no ensino 
superior”, sobretudo na geração e disseminação de conhecimentos para o desenvolvimento 
socioeconômico, cultural e regional. Em sintonia com os avanços do meio técnico-científico busca a 
formação ética, profissional e cidadã diferenciada, inserindo no mercado de trabalho, profissionais 
habilitados e com competência para resolver problemas e contribuir para o desenvolvimento da 
região onde está inserida.  

A visão de futuro da UNICEP representa a aspiração de seus Mantenedores e Dirigentes ao 
projetarem as possibilidades futuras, sendo pensada de forma a gerar reconhecimento e sentido de 
existência e perenidade e apresenta o seguinte enunciado: Consolidar-se como Organização 
Educacional Multicampi, na oferta integrada de serviços educacionais, nas modalidades presencial, 
virtual e hibrida, visando o desenvolvimento de cidadãos, da sociedade e das regiões em que se 
insere”. 



 

| PDI UNICEP 2020-2024 – São Carlos – Rio Claro – Porto Ferreira 25 

 

Centro Universitário Central Paulista 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024  

3.5. Direcionadores Estratégicos 

Os direcionadores estratégicos da UNICEP norteiam suas estratégias e definem seu 
posicionamento, harmonizando esforços institucionais em prol do alcance de suas finalidades, 
desdobrando-se em: 

▪ Consolidação da configuração institucional multicampi e da oferta integrada de serviços 
educacionais na modalidade presencial e virtual; 

▪ Integração no relacionamento com a comunidade interna e externa, mediante alinhamento 
e parcerias estratégicas com pessoas e organizações representativas dos setores público e 
privado; 

▪ Credibilidade e reputação da imagem institucional, visando a oferta educacional para as 
demandas atuais e para as novas demandas da sociedade contemporânea em constante 
adaptação;  

▪ Organização dos processos e rotinas internas, otimização no uso dos ativos e recursos 
institucionais, visando a não duplicação de meios para fins idênticos e equivalentes; 

▪ Aperfeiçoamento da cultura de valorização dos talentos humanos e atendimento de 
excelência ao aluno com cumprimento de métricas de qualidade previamente definidas; 

▪ Desenvolvimento de política de precificação institucional flexível à realidade 
socioeconômica dos estudantes; 

▪ Consolidação de diferenciais competitivos nos cursos e programas ofertados e 
gerenciamento destes como unidades estratégicas de resultados; 

▪ Implementação de metodologias para gestão integrada (acadêmico e administrativo), 
baseada em métricas estratégicas e acompanhamento sistemático; 

▪ Adoção de um programa de endomarketing estruturado a partir da identidade 
institucional e sua orientação para o futuro, integrado à capacitação continuada dos 
colaboradores docentes e administrativos;  

▪ Avaliação de desempenho dos colaboradores, alinhada a um referencial institucional de 
competências, habilidades de atitudes (CHA) e implementação de plataformas, sistemas e 
processos para gerenciamento das informações; 

▪ Adoção de novas tecnologias da informação e comunicação nas ações mercadológicas 
institucionais e análise sistemática para adequação do portfólio de cursos, programas e 
modalidades de serviços educacionais; 

▪ Ampliação continuada das matrículas totais e de ingressantes em cada período letivo, 
criação de fontes alternativas de receitas, dotação orçamentária para áreas/projetos 
estratégicos e otimização da estrutura de custos e despesas institucionais, visando a 
sustentabilidade econômico-financeira da UNICEP. 

3.6. Objetivos 

3.6.1. Geral 

A UNICEP tem por objetivo geral “a oferta de serviços educacionais e formação de 
profissionais dotados de senso ético, capacitação pessoal, profissional e cidadã, mediante estímulo 
criativo, cultural e científico, diálogo interdisciplinar, compreensão da realidade regional e global. 
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3.6.2. Específicos 

São objetivos específicos da UNICEP: 

▪ Estimular a criação cultural, o desenvolvimento científico, o pensamento reflexivo, 
propiciando formação do cidadão como sujeito e agente de seu processo educativo e de 
sua história, cultivando o saber, em suas diferentes vertentes, formas e modalidades de 
aprendizagens. 

▪ Formar recursos humanos qualificados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos à 
inserção em áreas e setores profissionais, visando o desenvolvimento da sociedade 
contemporânea. 

▪ Estimular o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, da criação e a difusão da cultura, 
de forma a contribuir para integração do conhecimento humano, promovendo projetos e 
programas multidisciplinares de ensino, de iniciação científica, de pesquisa e extensão. 

▪ Divulgar e fomentar por todos os meios, o conhecimento cultural, científico e técnico que 
se constituem em patrimônio da Humanidade. 

▪ Suscitar o interesse pelo contínuo aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitando 
sua correspondente concretização e estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo 
contemporâneo, articulando demandas e realidades internacionais, nacionais e regionais. 

▪ Estimular a visão de mundo, por meio da formação geral, via conhecimentos de base 
humanística (saber, saber fazer, saber conviver e saber ser), do meio social, político, 
econômico e cultural, da responsabilidade socioambiental, da justiça, da ética, do 
empreendedorismo e da tecnologia, visando a formação de estudantes mais autônomos e 
proativos. 

▪ Prestar serviços especializados à comunidade e aos setores produtivos, estabelecendo com 
eles uma relação de reciprocidade, por meio da extensão universitária, integrada aos 
currículos de seus cursos e programas, aberta à participação da comunidade interna e 
externa, visando a difusão das conquistas e benefícios da criação cultural, da pesquisa 
científica e tecnológica, geradas na instituição. 

▪ Desenvolver as políticas de responsabilidade social sustentadas em princípios éticos e 
democráticos concernentes à educação superior, ao desenvolvimento regional, ao 
incentivo à participação e representação da comunidade acadêmica e da sociedade 
organizada. 
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IV. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES DO PDI 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional se caracteriza como um documento institucional 
que norteia dos direcionamentos institucionais, sendo considerado com um instrumento de gestão 
que permite a reflexão sobre sua identidade, vocação, posicionamento e visão de futuro. 

A UNICEP foi pensada por seus idealizadores para ser uma instituição de ensino superior 
voltada para desenvolver a formação profissional em nível superior em diversas áreas do 
conhecimento e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento da Região Central do Estado 
de São Paulo. Desta forma, vem expressar neste documento sua reflexão sobre seu futuro, reunindo 
um conjunto de objetivos, metas e ações, que pretende implementar nos anos que seguem. 

1. Planejamento e Avaliação institucional 
 

Os objetivos, metas e ações definidos para o Planejamento e Avaliação Institucional foram 
pensados visando a evolução da UNICEP considerando seu histórico recente, conceitos obtidos nos 
processos avaliativos (institucional e de cursos) e desempenho dos cursos e alunos nas avaliações 
externas. 

Observa-se que desde sua criação á um cuidado especial com o desenvolvimento da auto 
avaliação, dos contínuos planos de melhorias nos processos de gestão acadêmica e administrativa, 
bem como a integração dos Gestores, Docentes, Colaboradores e Discentes. O processo de avaliação 
institucional tem atendido às necessidades institucionais e funcionado como instrumento de gestão 
e de ação acadêmico-administrativa visando a melhoria institucional. Destaca-se a participação da 
comunidade acadêmica e de representante da sociedade civil. Os resultados são divulgados 
continuamente e todo o processo é conduzido pela CPA.  

A evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação Institucional 
considera o histórico da UNICEP, seus conceitos nos processos de avaliações externas, todo o 
desenvolvimento e divulgação de seus processos de autoavaliação, os planos de melhorias e 
processos de gestão decorrentes das avaliações externas e internas, bem como as ações efetivas na 
sua gestão acadêmica e administrativa e envolvimento de seus gestores, docentes, colaboradores e 
discentes. A Figura a seguir ilustra a estrutura de gestão e integração com a autoavaliação do 
UNICEP. 
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 Estrutura de gestão e integração com a autoavaliação do UNICEP 
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Neste sentido, foram estabelecidas os seguintes objetivos, metas e ações para manter um 

processo de avaliação institucional, que contribuía com a tomada de decisão, na vigência desse PDI. 

OBJETIVO 1: 
Estabelecimento e manutenção do processo de avaliação institucional 

contribuindo com a gestão e o processo de decisão organizacional.  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Promover 

continuamente a 
integralização do 

processo de 

avaliação com os 

objetivos 

institucionais. 

Reconfigurar a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), integrando a Sede e 

os campis fora de sede. 

X     

Garantir a representatividade da 
CPA. 

X X X X X 

Elaborar o novo Programa de 

Avaliação Institucional 2020-2024. 
X     

Viabilizar infraestrutura humana, 

física e tecnológica para a avaliação 

institucional. 

X X X X X 

Reconfigurar os instrumentos de 

coleta, organização e processamento 
das informações para geração dos 

relatórios de autoavaliação 

institucional. 

X X X X X 

Garantir a participação de todos os 

setores no processo de avaliação 

institucional. 

X X X X X 

Promover a análise e discussão dos 

resultados da autoavaliação 
institucional no âmbito acadêmico. 

X X X X X 

Contribuir para elaboração ou 

reelaboração das políticas 

institucionais. 

X X X X X 

Contribuir para redefinição dos 

processos institucionais. 
X X X X X 

Divulgar os resultados da avaliação 

institucional. 
X X X X X 

 

Em síntese, o processo de autoavaliação institucional da UNICEP conta com processo de 

autoavaliação que atende às necessidades institucionais e funciona como instrumento de gestão e 

de ação acadêmico-administrativa de melhoria institucional, com evidências em todos os seus 

segmentos. A participação da sociedade civil organizada e de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica é uma prática cotidiana, tendo os resultados divulgados, de forma analítica e apropriada 

por todos os segmentos da comunidade acadêmica. 

Os relatórios de autoavaliação estão de acordo com a previsão de postagem para cada ano 

do triênio (considerando os relatórios parciais e final previstos no planejamento da CPA) e possuem 

clara relação entre si, impactando o processo de gestão da instituição e promovendo mudanças 

significativas. 

2. Desenvolvimento Institucional 
 

O desenvolvimento Institucional abrange primeiramente a missão, os objetivos, as metas, 

os princípios e os valores da UNICEP e comunica-se com as políticas institucionais e as atividades 

acadêmicas e administrativas. Permeiam o contexto interno, no âmbito de cada curso, programa, 
setor e perpassa o ambiente externo, por meio dos projetos de responsabilidade socioambiental e 

de cidadania. 
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Verifica-se que desde sua criação, a UNICEP a procura manter alinhamento entre o que 

descreve seus documentos institucionais e os fluxos, métodos e processos que integram a sua 

dinâmica acadêmica, abordagem didático-pedagógica, metodologias de ensino, atendimento 

educacional, incentivo à interdisciplinaridade e integração das atividades de ensino, iniciação 

cientifica/pesquisa e extensão. 

Outro aspecto que permeia o desenvolvimento institucional é a valorização da diversidade, 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e ações 

afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, bem como o 

desenvolvimento econômico e social da região, considerando a melhoria das condições de vida da 

população e as ações de inclusão e empreendedorismo. Busca-se continuamente articular os 

objetivos e valores da UNICEP com a promoção de ações que fazem a diferencia no cenário local.  

A UNICEP, por meio da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

coordena o planejamento e alinhamento das ações institucionais de curto, médio e longo prazos e 

a integração do trabalho entre o acadêmico e o administrativo. O planejamento e desenvolvimento 

institucional, com foco nos objetivos do planejamento estratégico, objetivos, metas e ações do plano 

de desenvolvimento institucional e planos de trabalho da coordenação de avaliação institucional.  

O planejamento institucional envolve o diagnóstico, a formalização, os desdobramentos em 

ações estratégicas e acompanhamento da gestão estratégica do UNICEP, bem como a promoção de 

ações estratégicas para ampliar os indicadores de qualidade (institucional e de cursos), mantendo 

foco nos processos de aprendizagem e comunicação entre gestores, docentes, discentes e 

comunidade.  

Visa ainda o mapeamento de iniciativas singulares e desenvolver um planejamento 

integrado, com foco, objetivos e ações estratégicas e congregar esforços, sistematiza-los e mobilizar 

recursos e pessoas em amplo e continuado trabalho em equipe. 

Neste contexto, foram estabelecidos os seguintes objetivos, metas e ações para o 

desenvolvimento institucional na vigência desse PDI.  

OBJETIVO 2: 
Divulgação continuada da missão institucional e garantia da execução 

das metas do PDI 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Garantir 
permanentemente 

que a missão 

institucional seja 

conhecida por 

toda a 

comunidade 
acadêmica 

Divulgar a missão, visão e objetivos 
institucionais a toda a comunidade 

acadêmica, com especial atenção às 

unidades de Rio Claro e Porto 

Ferreira. 

X X X X X 

Inserir cartazes da missão 

institucional em todos os setores.  
X X X X X 

Divulgar a missão no site 
institucional e nas redes sociais.  

X X X X X 

Garantir o 

contínuo 

acompanhamento 

da execução das 

metas e ações do 
PDI 

Promover a participação efetiva e 

constante dos órgãos colegiados no 

acompanhamento das metas 

institucionais. 

X X X X X 

Realizar reuniões periódicas do 

grupo responsável pela elaboração e 

execução do PDI. 

X X X X X 

Apresentar relatórios anuais sobre 

o cumprimento das metas e ações 

previstas no PDI. 

X X X X X 

Garantir 

continuamente a 

articulação do 

processo de 
avaliação 

institucional com 

Realizar a autoavaliação de forma 

articulada, em todas as Unidades 

procurando contemplar 

especificidades institucionais e 
redefinir novas metas e ações. 

X X X X X 

Avaliação e divulgação dos 

resultados. 
X X X X X 
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OBJETIVO 2: 
Divulgação continuada da missão institucional e garantia da execução 

das metas do PDI 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

as metas e ações 

do PDI 

Articulação dos resultados da 

autoavaliação com as metas e ações 

propostas no PDI. 

X X X X X 

 

OBJETIVO 3 : 

Contribuir por meio de programas de responsabilidade social com o 

desenvolvimento local e regional, abrangendo as regiões de São Carlos, 

Porto Ferreira e Rio Claro  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Promover 

permanentemente 
programas de 

responsabilidade 

social UNICEP, 

considerando as 

realidades de 

suas Unidades.  

• Levantamento das demandas 

locais para o desenvolvimento do 

programa de responsabilidade 

social, integrando as três 
unidades UNICEP 

X X X X X 

• Elaboração do Programa de 
Responsabilidade Social com 

base nas políticas institucionais, 

a partir do processo de 

unificação das Mantidas. 

X X X X X 

• Atualização dos Projetos de 

Inclusão Social atendendo às 

necessidades das comunidades 

locais. 

X X X X X 

• Viabilização de infraestrutura, 

recursos humanos e materiais 
para implantação e execução dos 

programas de responsabilidade 

social nas unidades UNICEP.  

X X X X X 

• Manutenção de programas de 

preservação da memória 

cultural, artística. 

X X X X X 

• Estímulos à formação ética e 

cidadã dos discentes. 
X X X X X 

• Incentivos à participação da 

comunidade acadêmica nos 

projetos de responsabilidade 

social. 

X X X X X 

• Estabelecimento de parcerias 

estratégicas com o setor público 
e privado.  

X X X X X 

• Avaliação e divulgação das ações 
de responsabilidade social. 

 X X X X 

 

OBJETIVO 4: 
Estabelecer e desenvolver os mecanismos de comunicação entre a 

UNICEP, a comunidade acadêmica e a sociedade 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Organizar a 
Ouvidoria 

Institucional para 

atender às 

necessidades de 

cada uma das 
Unidades 

UNICEP.  

• Atualização do novo 

Regulamento da Ouvidoria. 
X     

• Reorganização da Equipe de 

Ouvidoria Institucional. 
X     

• Viabilização de infraestrutura 

física necessária para o Setor de 
Ouvidoria Institucional, 

integrando as três unidades.  

X     



 

| PDI UNICEP 2020-2024 – São Carlos – Rio Claro – Porto Ferreira 32 

 

Centro Universitário Central Paulista 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024  

OBJETIVO 4: 
Estabelecer e desenvolver os mecanismos de comunicação entre a 

UNICEP, a comunidade acadêmica e a sociedade 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

• Viabilização dos recursos 

tecnológicos e de comunicação 

necessários para a realização 

dos trabalhos de ouvidoria. 

X     

• Avaliação e divulgação dos 

resultados das ações do 

processo de comunicação 

interna e externa. 

 X X X X 

Viabilizar 

permanentemente 

os meios de 

comunicação 

interna e externa 

• Reformulação da Assessoria de 

Comunicação Institucional. 
X     

• Integração das informações nas 

redes sociais UNICEP. 
X X    

• Capacitação contínua dos 

colaboradores para o 

atendimento à comunidade 
acadêmica. 

X X X X X 

• Disponibilização dos manuais 

institucionais. 
X X X X X 

• Divulgação das ações 

acadêmicas como processo 
seletivo, eventos, notícias, 

manuais institucionais, 

regulamentos e normas etc. 

X X X X X 

• Aperfeiçoamento de meios de 

comunicação com os 

colaboradores. 

X X X X X 

• Atualização do vídeo 

institucional. 
  X    

• Avaliação e divulgação das ações 

de comunicação com a 

sociedade. 

 X X X X 

3. Políticas Acadêmicas  
 

As políticas acadêmicas abrangem o ensino, a iniciação cientifica/pesquisa e a extensão e 

traduzem-se em ações acadêmico-administrativas nos cursos de graduação e pós-graduação da 

UNICEP que busca continuamente manter seus currículos atualizado, programas de iniciação 
científica, monitoria e nivelamento. A extensão está em conformidade com as políticas 

estabelecidas, com práticas efetivas junto à comunidade acadêmica e externa.  

Quanto a produção acadêmica tem-se pautado no estímulo aos docentes e discentes para o 

desenvolvimento de publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais, incentivando a participação dos docentes em eventos de âmbito regional e nacional. O 

acompanhamento de egressos ocorre a partir da conclusão da primeira turma de cada curso visando 

obter informações a respeito da continuidade na vida acadêmica e sua inserção profissional. 

Os canais de comunicação externa têm o propósito de divulgarem informações dos cursos, 

da extensão e da iniciação científica. A comunicação com a comunidade interna é transparente e 

direta, utilizando-se de diversos canais, impressos e virtuais. O atendimento aos discentes 

contempla acolhimento, acessibilidade, monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento 
de estágios não obrigatórios remunerados e apoio psicopedagógico. Os discentes contam com apoio 

para organização e participação em eventos internos e externos. 
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Desta forma, foram estabelecidos objetivos, metas e ações para articulação das políticas 

institucionais de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão, na vigência desse PDI.  

OBJETIVO 5: 
Articular as políticas institucionais de ensino, iniciação científica e 

extensão  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Implantar os 

cursos de 

graduação 

previstos na 

vigência do PDI 

• Elaboração e implantação dos 

projetos pedagógicos dos 

cursos atendendo à legislação 

pertinente. 

X    X 

• Elaboração e implantação dos 

regulamentos e ordenamentos 
institucionais. 

X X X X X 

• Implantação de práticas 
pedagógicas, profissionais e 

laboratoriais coerentes com o 

estabelecido nos projetos 

pedagógicos dos cursos. 

X X X X X 

•  Disponibilização da 

infraestrutura física adequada 

à proposta pedagógica de cada 

curso de graduação. 

X X X X X 

• Aquisição do acervo 

bibliográfico específico (virtual e 
físico) para atender aos 

componentes curriculares 

selecionados para os cursos de 

graduação. 

X  X X X 

• Manutenção de laboratórios 

específicos voltados ao 

atendimento das demandas dos 
cursos de graduação. 

X  X  X 

• Definição do corpo docente com 
titulação, formação e 

disponibilidade adequada ao 

desenvolvimento dos 

componentes curriculares 

previstos nos currículos dos 

cursos de graduação.  

X  X  X 

• Avaliação e divulgação 

continuada dos resultados das 
atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão. 

X X X X X 

Oferta de 

programas de pós-

graduação 

previstos na 
vigência do PDI 

• Definição dos programas com 

base na identificação das 

necessidades regionais e locais, 

da sede e demais unidades. 

X X   X 

• Vinculação da graduação, pós-

graduação e da extensão com 

as demandas regionais (São 

Carlos, Porto Ferreira e Rio 
Claro). 

X X X X X 

• Reformulação dos programas de 
pós-graduação (lato sensu) 

X X X X X 

• Viabilização da infraestrutura 
física necessária (laboratórios, 

biblioteca, etc.). 

X X X X X 
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OBJETIVO 5: 
Articular as políticas institucionais de ensino, iniciação científica e 

extensão  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

• Definição do corpo docente e 

corpo técnico-administrativo 

necessário às demandas da 

pós-graduação.  

X   X X 

• Avaliação e divulgação dos 

resultados dos programas de 

pós-graduação. 

 X X X X 

Oferta de Programa 

de Iniciação 
Científica/pesquisa 

• Manutenção do Programa de 

Iniciação Científica UNICEP. 
X X X  X 

• Manutenção do Comitê de Ética 

em Pesquisa. 
X     

• Manutenção da Comissão de 

Ética no uso de Animais CEUA. 
X     

• Manutenção dos grupos de 

iniciação científica e pesquisa. 
X X X X X 

• Seleção e manutenção do corpo 

docente para atuação na 

iniciação científica e pesquisa. 

X X X X X 

• Manutenção do Programa de 

Bolsas de iniciação científica. 
X   X X 

• Manutenção da Revista 

Científica Multiciência. 
 X    

• Avaliação e divulgação 

continuada dos resultados dos 
trabalhos de iniciação científica 

e pesquisa 

 X X X X 

Implantar novos 

Programas de 

Extensão na 
vigência do PDI 

• Levantamento de demandas, 

atendendo às necessidades 

regionais e locais (São Carlos, 

Porto Ferreira e Rio Claro), em 

termos de cultura, esporte, 

meio ambiente, 
responsabilidade social, 

inclusão social, etc. 

X X X X X 

• Definição e elaboração de 

projetos, cursos e atividades de 

extensão integrando as três 

Unidades UNICEP. 

X X   X 

• Definição de linhas de extensão 

integrando as três Unidades 

UNICEP. 

X X X X X 

• Disponibilização de recursos 

humanos e de infraestrutura. 
X X X X X 

• Ampliação de mecanismos 

voltados à captação de recursos 

visando à ampliação das 
atividades de extensão junto à 

comunidade. 

X X X  X 

• Ampliação de parcerias 

estratégicas com a comunidade 

externa. 

X X X X X 

• Organização de projetos, cursos, 

eventos, atividades 
 X X X X 
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OBJETIVO 5: 
Articular as políticas institucionais de ensino, iniciação científica e 

extensão  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

relacionadas às áreas dos 

cursos, sociais, meio ambiente, 

memória cultural, produção 

artística e patrimônio cultural. 

• Avaliação e divulgação 

continuada dos resultados dos 

projetos de extensão junto à 
comunidade acadêmica e 

externa. 

X X  X X 

 

OBJETIVO 6: Contribuir para o processo de desenvolvimento e formação dos discentes 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Manter 

permanentemente 

adequado o 

programa de 

atendimento aos 
discentes 

• Manutenção do Programa de 

Nivelamento. 
X X X X X 

• Manutenção do Programa de 

Apoio Psicopedagógico e 

Atendimento Extraclasse. 

X X X X X 

• Manutenção do Programa de 

Apoio Financeiro. 
X X X X X 

• Ajustes nos mecanismos de 

acompanhamento das condições 

de bem-estar do corpo discente. 

X X X X X 

• Atualização do Programa de 

Acompanhamento dos Egressos. 
X X X X X 

• Atualização dos programas de 

apoio ao desenvolvimento 

acadêmico (realização de 
atividades científicas, técnicas, 

culturais e esportivas). 

X X X X X 

• Atualização e manutenção das 

formas de acesso, seleção e 

permanência dos discentes. 

X X X X X 

• Manutenção da verificação dos 

interesses dos egressos 

viabilizando a formação 

continuada. 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação 

continuada dos resultados das 

ações de atendimento aos 
discentes. 

X X X X X 

4. Políticas de Gestão  
 

As políticas de gestão acadêmica e administrativa estão pautadas em manter um corpo 

docente com titulação adequada à proposta pedagógica dos cursos, valorizando a capacitação 
docente e a formação continuada, via participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou 

culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e a qualificação acadêmica em programas de 

mestrado e doutorado. 

A UNICEP busca também manter o corpo técnico-administrativo adequado às funções que 

ocupam. Os processos de gestão institucional privilegiam a representatividade dos órgãos 
colegiados e a participação de docentes, técnicos, discentes e da sociedade civil organizada. O 
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orçamento é formulado a partir do que se estabelece neste PDI. Para tanto, foram estabelecidas as 

seguintes metas e ações para atender as finalidades e os objetivos institucionais, na vigência do 

PDI. 

OBJETIVO 7: 
Manter os processos decisórios e de gestão organizados para atender às 

finalidades da instituição 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Reformular a 

gestão da 

organização 

acadêmica e 

administrativa, 
de forma a 

atender a nova 

configuração 

institucional.  

• Elaboração de um plano de metas 

adequado à nova gestão 

organizacional e de acordo com 
os objetivos institucionais. 

 X    

• Implantação das ações de gestão 
observando o Regimento Geral, 

os Regulamentos e Manuais 

institucionais. 

 X X X X 

• Promoção de discussões entre a 

comunidade acadêmica e as 

instâncias de decisão. 

X X X X X 

• Garantia da representatividade, 

funcionalidade e autonomia dos 

colegiados. 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação do 

processo de gestão 

organizacional. 

X X X X X 

 

OBJETIVO 8: 
Constituir e manter o corpo docente e técnico-administrativo 

adequado ao cumprimento dos objetivos institucionais 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Manter 
permanentemente 
adequado o perfil 
do corpo docente 
para atendimento 
aos requisitos de 
Centro 
Universitário  

• Manutenção do corpo 
docente UNICEP atendendo 
aos requisitos de titulação e 
regime de trabalho. 

X X X X X 

• Manutenção dos critérios 
atualizados para seleção e 
contratação adequados. 

X X X X X 

• Manutenção da constituição 
dos Núcleos Docente 
Estruturante. 

X X X X X 

• Manutenção do Plano de 
Carreira Docente. 

X X X X X 

• Estímulo à Qualificação e 
Capacitação do Corpo 
Docente. 

X X X X X 

• Estímulos à educação 
continuada dos docentes 
(pós-graduação). 

X X X X X 

• Estímulos à participação em 
eventos científicos e de 
atualização pedagógica 
(interna e externa). 

X X X X X 

• Manutenção dos 
mecanismos de 
acompanhamento do 
trabalho docente. 

X X X X X 
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OBJETIVO 8: 
Constituir e manter o corpo docente e técnico-administrativo 
adequado ao cumprimento dos objetivos institucionais 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

• Incentivos à produção 
docente (artigos, livros, 
resenhas, material didático, 
etc.). 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação do 
trabalho docente. 

X X X X X 

Manter 
permanentemente 
adequado o perfil 
do corpo técnico-
administrativo da 
UNICEP 

• Manutenção do corpo 
técnico-administrativo para 
atendimento das atividades 
de ensino e extensão. 

X X X X X 

• Manutenção de critérios 
seletivos e de contratação 
adequados. 

X X X X X 

• Manutenção do Plano de 
Cargos e Salários do Corpo 
Técnico-administrativo. 

X X X X X 

• Estímulo à Qualificação e 
Capacitação do Corpo 
Técnico-administrativo. 

X X X X X 

• Estímulos ao 
aperfeiçoamento técnico por 
meio de cursos e programas 
de atualização profissional. 

X X X X X 

• Desenvolvimento de 
Programas de Treinamento 
Interno para os 
colaboradores. 

X X X X X 

• Atendimento às condições de 
trabalho como segurança, 
saúde ocupacional e bem-
estar. 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação dos 

resultados do trabalho do 
corpo técnico-
administrativo. 

X X X X X 

 

OBJETIVO 9: 
Garantir a sustentabilidade financeira da instituição otimizando os 

recursos financeiros 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Garantir 
continuamente a 

sustentabilidade 

financeira da 

UNICEP 

• Manutenção do Programa de 

Execução Orçamentária. 
X X X X X 

• Integração dos sistemas 

administrativos e acadêmicos 

visando o controle financeiro e 

orçamentário. 

X X X X X 

• Alocação de recursos para as 

atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão. 

X X X X X 
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OBJETIVO 9: 
Garantir a sustentabilidade financeira da instituição otimizando os 

recursos financeiros 

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

• Viabilização financeira para a 

implantação dos novos cursos e 

programas. 
X X X X X 

• Operacionalização do sistema de 

gestão econômica para obras, 

convênios, patrimônio, 

materiais, veículos, 

combustíveis e recursos 
humanos. 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação dos 
resultados da sustentabilidade 

financeira.  
X X X X X 

 

5. Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

As políticas institucionais voltadas para as instalações físicas e a base tecnológica visam 

atender as dimensões acadêmicas e administravas da Instituição seguindo padrões e normas. São 

estabelecidas as seguintes metas e ações para manter adequada a infraestrutura física e tecnológica 

a proposta pedagógica dos cursos e programas, na vigência do PDI. 

OBJETIVO 10: 

Manter a infraestrutura física e tecnológica na sede nas demais Unidades, 

adequadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, iniciação 

científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Manter 

permanentemente 

adequadas as 

instalações físicas 

• Manutenção de mecanismos para 

a preservação, conservação dos 

ambientes acadêmicos e 

administrativos.  

X X X X X 

• Organização e dimensionamento 

dos espaços físicos conforme as 

necessidades dos cursos e 
programas.  

X X X X X 

• Ampliação de espaços para a 
prática do convívio social e 

cultural da comunidade 

acadêmica. 

X X X X X 

• Atendimento às normas de 

acessibilidade, segurança e 

conservação. 

X X X X X 

• Atendimento às pessoas com 

necessidades especiais (alunos, 

funcionários e visitantes). 

X X X X X 

• Disponibilização da 

infraestrutura necessária para o 

plano de expansão. 

X X X X X 

• Expansão gradativa das 

instalações físicas de acordo com 
o plano de expansão.  

X X X X X 

• Avaliação e divulgação das 
condições da infraestrutura 

física 

X X X X X 
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OBJETIVO 10: 

Manter a infraestrutura física e tecnológica na sede nas demais Unidades, 

adequadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, iniciação 

científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

Manter 
permanentemente 

adequada a 

infraestrutura 

tecnológica 

• Manutenção e conservação dos 

recursos tecnológicos 

necessários para o 

desenvolvimento das atividades 

acadêmicas e administrativas.  

X X X X X 

• Viabilização da acessibilidade aos 

recursos tecnológicos à 
comunidade acadêmica. 

X X X X X 

• Manutenção e ampliação 
constante dos serviços prestados 

pela área de informática aos 

outros setores. 

X X X X X 

• Manutenção e atualização dos 

equipamentos de informática. 
X X X X X 

• Aquisição gradativa dos recursos 

tecnológicos de acordo com o 

plano de expansão. 

X X X X X 

• Aquisição de novos softwares em 

função da modernização, 

demandas ou metas do plano de 

expansão. 

X X X X X 

• Estímulos e incentivos à 

capacitação dos colaboradores 
da área de informática. 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação dos 
recursos tecnológicos. 

X X X X X 

Manter a 

Biblioteca 

permanentemente 

adequada à 

proposta 
pedagógica 

• Criação de uma Comissão de 
Biblioteca para garantir a 

integração entre a sede e demais 

unidades. 

X X X X X 

• Viabilização da infraestrutura 

física. 
X X X X X 

• Atualização de acervo 

bibliográfico destinado ao 

desenvolvimento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

X X X X X 

• Atualização do Sistema de 

Automação e Informatização da 

Biblioteca. 

X X X X X 

• Atualização do Regulamento 

Interno da Biblioteca. 
X X X X X 

• Criação de mecanismos para a 

preservação, conservação da 
Biblioteca. 

X X X X X 

• Adequação da equipe técnica em 
função do processo de unificação 

e do plano de expansão. 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação dos 

serviços e produtos da 

Biblioteca. 

X X X X X 

Manter 

permanentemente 
• Redefinição da política e normas 

de utilização dos laboratórios. 
X X X X X 
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OBJETIVO 10: 

Manter a infraestrutura física e tecnológica na sede nas demais Unidades, 

adequadas ao desenvolvimento das atividades de ensino, iniciação 

científica/pesquisa e extensão  

METAS AÇÕES 2020 2021 2022 2023 2024 

adequado os 

laboratórios 
• Implantação de novos 

laboratórios conforme a 

demanda dos programas de 

ensino. 

X X X X X 

• Manutenção do plano de 

capacitação dos técnicos de 

laboratórios. 

X X X X X 

• Manutenção e controle do 

estoque de materiais, visando 
atender às demandas de 

consumo. 

X X X X X 

• Manutenção de um plano anual 

de atualização e modernização 

dos laboratórios. 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação dos 

serviços laboratoriais quanto à 

qualidade e quantidade. 

X X X X X 

 

Em linhas gerais, na vigência do PDI 2020-2024, a UNICEP buscará:  

1. Desenvolver um modelo de gestão que tenha como base: 
▪ Ação cotidiana articulada com a missão institucional;  

▪ Atuação ativa, orientada para médio e longo prazo, em substituição à atuação 

reativa, que se orienta apenas pelo curto prazo e pelas pressões do cotidiano;  

▪ Clareza do seu papel social;  

▪ Manutenção de hierarquias descentralizadas que levem em conta os interesses 
dos vários atores inseridos em seu espaço institucional.  

2. Reconfigurar sua função e identidade nesse novo tempo: 

▪ Valorização e o incentivo ao desenvolvimento do saber técnico vinculado aos 

valores éticos;  

▪ Desenvolvimento da sua função crítico-cultural. 

3. Adotar práticas de ensino, pesquisa e extensão que estabeleçam o diálogo entre diferentes 
saberes, que não faça a separação sujeito-mundo, natureza-cultura. Isso pressupõe: 

▪ Superação de dificuldades envolvem a ciência-arte-humanidades-conhecimento 

da tradição;  

▪ O reconhecimento de outras formas de saber, o que implica a abertura ao outro; 

a rejeição do caráter único e exclusivo do conhecimento científico; a valorização 
do saber científico e técnico, bem como a revalorização dos saberes não científico; 

a configuração ou multiplicação de saberes, enquanto prática do conhecimento 

no âmbito do ensino superior; a aceitação dos múltiplos currículos informais que 

circulam na instituição.  

4. Democratizar o acesso sem que isso signifique perda de qualidade. Para isso, torna-se 

significativo: 
▪ Melhorar as relações instituição de ensino-sociedade, sociedade- instituição de 

ensino;  

▪ Diversificar e aperfeiçoar as formas de acesso;  

▪ Enfrentar o elitismo ao adotar currículos flexíveis e que reflitam as necessidades 

da maioria da população. Atenuar a elitização não significa reduzir as exigências 
acadêmicas, mas introduzir mudanças curriculares e promover a organização 

dos cursos, de forma que aproxime a UNICEP da população, privilegiando a 

qualidade dos profissionais por ela formados.  

5. Prestar contas à sociedade das ações que desenvolve, mediante: 

▪ Transferência do saber;  
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▪ Prestação de serviços;  

▪ Elaboração de proposições para o enfrentamento de problemas emergentes na 

sociedade.  

6. Desenvolver um programa de capacitação acadêmica e ética, de forma a assegurar a 

melhoria do trabalho desenvolvido pela UNICEP. Isso implica: 
▪ Desenvolver cursos de pós-graduação;  

▪ Incrementar o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais, com 

vistas a intensificar a troca de experiências, a formação e a realização conjunta 

de pesquisas e de projetos na área acadêmica;  

▪ Assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna e externa, que 
contemple dimensões qualitativa e quantitativa, vital para o acompanhamento e 

o aperfeiçoamento do novo modelo de gestão. 
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V. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

1. Princípios Filosóficos e Teórico-metodológicos 
 

Os princípios filosóficos e teórico-metodológicos que sustentam a organização didático-

pedagógica da UNICEP têm sua origem nos dizeres da Constituição Federal (1988) e na Lei de 

Diretrizes Básicas para a Educação (LDB/1996). Ambas consagram a educação os princípios de 
igualdade, condições de acesso e de permanência, liberdade de aprender e de ensinar, respeito ao 

pluralismo das ideias e a democracia, valorização dos profissionais da educação, e garantia da 

qualidade de ensino ofertado. 

A educação, no entendimento da UNICEP está fundamentada nos princípios de autonomia 

e da democracia do fazer pedagógico, uma condição essencial para a elaboração e realização da 
proposta pedagógica. Para Gomes et al (2006, p. 233) “A formulação do conhecimento torna-se uma 

ocasião de alargamento ativo do aprendizado do aluno, da sua prática, que pode ser 

predominantemente perceptiva, motora ou reflexiva”. A prática pedagógica precisa ser dinâmica e 

abrangente, permitindo a reflexão e a integração entre as ações educativas de cunho científico, 

técnico, culturais, artísticos, sociais e de também voltada para a valorização da cidadania, ética 

profissional e responsabilidade social. 

O projeto pedagógico engloba a organização acadêmica, o processo de ensino e 

aprendizagem, o perfil dos discentes e docentes de forma que a pluralidade, dinamismo e 

multiculturalismo deem consistência às ações acadêmicas. A proposta pedagógica, contudo, precisa 

da atuação direta dos professores. Esses têm como função primordial provocar, instigar, mediar e 

contribuir para que os alunos tenham consciência de que o sucesso de seu processo de 

aprendizagem depende de sua ação de autonomia quanto á aquisição de saberes, conhecimentos, 
informações, habilidades e competências essenciais para sua formação profissional. Edgar Morin 

(2001) defende sete saberes necessários à educação do futuro, o conhecimento, seus princípios e 

pertinência, a condição humana e o processo de ensino, o homem e sua identidade, as incertezas, 

a compreensão por meio do ensino, a ética e o gênero humano.  

A UNICEP ao selecionar os elementos que norteiam sua concepção e organização didático-

pedagógica de seus cursos e programas definiu os seguintes princípios teórico-metodológicos:  

▪ Formação humana, profissional, empreendedora e ética, comprometida com o 

desenvolvimento sustentável, defesa do meio ambiente e bem-estar social. A ética 

como tema transversal, considerada como eixo norteador dos currículos, estimulando 

o pensar, refletir e construir; 

▪ Transparência e valorização de recursos humanos e das diferenças culturais, 
mediante compreensão da diversidade cultural e pluralidade dos indivíduos, da 

aceitação da dimensão de único de cada ser humano e sua multiplicidade interior. 

▪ Estabelecimento de mecanismos para o diálogo crítico e reflexivo, buscando 

preparação do profissional para o exercício da prática do trabalho, da cidadania e da 

vida cultural. 
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▪ Atendimento à interdisciplinaridade e busca continuada da multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. A interdisciplinaridade como princípio didático reflete a 

interpretação da real observação dos fatos e fenômenos sob vários olhares. 

▪ Articulação da teoria com a prática, por meio da iniciação cientifica e das atividades 

de prática profissional, via compreensão da graduação como uma das etapas no 
processo de formação continuada, a ser consolidada por meio do ensino, da pesquisa 

e da extensão. 

▪ Integração dos componentes curriculares obrigatórios e optativos e orientação e 

acompanhamento das atividades práticas de ensino como estágios, atividades 

complementares, atividades de iniciação científica e de extensão. 

▪ Flexibilidade curricular via compreensão de que o curso é um percurso que deve ser 

construído considerando todos os saberes e os conteúdos da vivência e experiência do 

estudante na busca ativa pelo conhecimento, integrando atividades complementares 

e atendendo à diversidade das áreas de atuação acadêmica. 

▪ Indissociabilidade nas atividades de ensino, iniciação científica e extensão, visando a 

capacitação profissional e avaliação permanente da organização curricular associada 
aos programas de capacitação docente e autoavaliação institucional. 

Esse conjunto de princípios tem como principal objetivo acompanhar o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, definindo o perfil do corpo docente, incentivando a inovação curricular para 

que no desenvolvimento de suas atividades, a UNICEP promova a formação superior diferenciada, 

de acordo com as exigências do Ministério da Educação, do mercado de trabalho e da sociedade.  

A capacitação de profissionais éticos e competentes para o desenvolvimento da região, 

resgata a compreensão da inter-relação humana, na busca sistemática pela excelência educacional, 

e busca alcançar seu objetivo a partir de percepções compartilhadas dos problemas regionais. Com 

base nessa filosofia, os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC’s) fixam os propósitos e metas a serem 

alcançados durante a formação dos estudantes, bem como os critérios norteadores para a definição 

do perfil do egresso pautam-se por uma visão humanista, que internaliza valores como 
responsabilidade social, justiça e ética profissional de maneira a integrar produtivamente 

conhecimentos, competências, habilidades e talentos na formação do futuro profissional.  

Os princípios metodológicos expressos nos PPCs, refletidos nos Planos de Ensino das 

disciplinas integram procedimentos de ensino pertinentes à cada componente curricular. Entende-

se por procedimentos de ensino a identificação das técnicas a serem utilizadas no desenvolvimento 

do conteúdo programático. O docente registra no Plano de Ensino as técnicas didático-pedagógicas 
empregadas anteriormente, porém, sem limitar-se a aplicar somente aquelas. Assim, as 

competências e habilidades dos profissionais formados pela UNICEP, devem estar dirigidas à 

realidade regional a partir de uma estrutura curricular aberta e plural.  

A UNICEP se propõe à prática do ensino, pesquisa, em especial de iniciação científica, e 

extensão com sólidos fundamentos filosóficos que norteiam sua ação que considera ainda os quatro 
pilares da educação: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser, 

assumidos a partir de uma perspectiva humanista, como, pela busca de um conhecimento do eu, 

que proporciona a base para a amplitude do saber. 

 

2. Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas 

2.1. Perfil de Egresso 
O perfil do egresso ou do profissional habilitado deve responder às expectativas diretas do 

mercado de trabalho quanto à capacidade de agregar valor as empresas, produtos ou serviços. 

Diante de um cenário globalizado, competitivo e conectado, o perfil profissional na atualidade é 
composto por características, habilidades, competências e atitudes que permitam aos profissionais 

atuarem sobrepondo aos problemas vivenciados pelas organizações, ou seja, trazendo respostas 

rápidas e soluções para os problemas.  
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Nesta perspectiva e com esse entendimento, o perfil de egresso da UNICEP reúne os 

elementos de formação profissional, bem como o atendimento das expectativas do mercado de 

trabalho. Pretende, portanto, que seus egressos tenham habilidades e competências para atuarem 

em organizações públicas e privadas, expressando por meio de sua conduta profissional os valores 

e princípios institucionais. 

A UNICEP estabelece-se como uma instituição de ensino superior formadora de profissionais 

aptos para ingressar no mercado de trabalho, contribuindo, com o desenvolvimento, 

socioeconômico e sustentável nacional. Observa a legislação educacional vigente, as orientações 

dos órgãos representativos e as necessidades do mercado de trabalho e seleciona como 

competências e habilidades para seus egressos a: 

▪ Comportamento Ético – desenvolvimento do comportamento profissional e humano 

com base nos princípios da ética e da valorização dos direitos humanos, manifestando 

o senso de responsabilidade social. 

▪ Atitude Profissional – valorização da imagem profissional inserindo nas atividades de 

ensino (teóricas e práticas) a reflexão sobre a conduta profissional frente aos desafios 

da área de atuação. 

▪ Comprometimento solidário e Cidadão – reflexão sobre o bem-estar coletivo e a 

democracia, possibilitando o diálogo entre os discentes, docentes e comunidade em 

geral sobre os direitos e deveres dos cidadãos e dos profissionais habilitados, 

buscando desenvolver os princípios de igualdade e liberdade.  

▪ Habilidades no uso das tecnologias – atualização frente aos avanços tecnológicos na 
respectiva área de atuação, verificando se as novas abordagens tecnológicas estão 

sendo assimiladas pelos discentes, permitindo que os mesmos reflitam sobre sua 

atuação profissional, principalmente no que se refere à prática e ao domínio 

tecnológico. 

O perfil delineado para o egresso da UNICEP apresenta suas especificidades no perfil de 

egresso de cada curso, conforme o projeto pedagógico respectivo. Esse conjunto de habilidades e 

competências atende o que está estabelecido no Regimento Geral.  

2.2. Seleção de Conteúdos 
A sistemática de seleção de conteúdos e atualização curricular para os cursos de graduação 

implica em desenvolver competências e habilidades para alcançar o perfil profissional delineados, 

nos PPCs e com o apoio dos NDEs, são selecionados conteúdos que favoreçam o desenvolvimento 
de competências e habilidades nos estudantes e boas estratégias para que o estudante se aproprie 

dos conceitos e competências necessárias para atuar na área do conhecimento.  

As estratégias de ensino devem ser escolhidas a partir do tipo de conteúdo a ser trabalhado 

e devem promover a formação dos estudantes de forma que alcancem o perfil de egresso desejado. 

Assim, os docentes são orientados a fazerem a articulação entre conteúdos e estratégias 

pedagógicas de forma a favorecer ao estudante o desenvolvimento de competências para: 

• Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 
introduzir modificações no processo em que estiver envolvido, atuar preventivamente, 

transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, 

o processo de tomada de decisão; 

• Refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, compreendendo sua posição 

e função na estrutura ou sistema sob sua responsabilidade;  

• Desenvolver raciocínio crítico e analítico para operar com valores nas relações formais e 

causais entre fenômenos característicos de sua área de atuação; 

• Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do 

seu exercício profissional; 
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• Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas 

para o ambiente de trabalho; 

• Adotar meios de aprendizagem mais flexíveis e abrangentes que contribuam para o 

desenvolvimento de suas competências socioemocionais; 

A seleção de conteúdo dos cursos da UNICEP observa a concepção curricular, as orientações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil profissional pretendido e as transformações e 

dinâmicas das áreas do conhecimento. A concepção dos currículos está norteada pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais em vigência e também observam as atualizações da área e o avanço científico 

e tecnológico. 

A seleção de conteúdo tem como principal objetivo atender às demandas científicas, 

econômicas, culturais e sociais e buscam reunir a abordagem teórica com a prática profissional, de 

forma a intensificar a integração dos discentes com o mercado de trabalho. Visa romper a 

predominância conteudista e avançar para o desenvolvimento de competências.  

A atribuição da seleção e da organização dos conteúdos dos cursos, facultada aos docentes, 

é uma atividade que exige definição de critérios pré-estabelecidos, para garantir que essa atividade 

seja realizada de forma sistemática, para atender o sequenciamento do curso. Os conteúdos por 

sua vez devem atender adequadamente as áreas do curso, favorecendo e promovendo a 

aprendizagem de forma integrada e permitindo a interdisciplinaridade. 

A seleção de conteúdo dos cursos de graduação e programas de pós-graduação adota os 

seguintes critérios: 

▪ Abordagem teórica e prática: domínio teórico e a experiência do docente são elementos 

que contribuem para a seleção de conteúdos quanto para a execução do plano de 

ensino das disciplinas. 

▪ Adequação do conteúdo: seleção do conteúdo deve estar adequada aos temas dos 
componentes curriculares, contribuindo para o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem e com a dinâmica do ensino e atuação docente. 

▪ Atualização: conteúdos selecionados devem estar atualizados com as novas 

descobertas cientificas e releituras de temas clássicos permitindo que os discentes 

possam estabelecer uma relação entre a abordagem teórica clássica e as dimensões 

contemporâneas de sua área de atuação. 

▪ Planejamento e sequenciamento: seleção dos conteúdos deve observar o 

sequenciamento dos temas, e ainda enfatizar os temas atuais e mais abrangentes da 

área, da região e do país. 

A seleção de conteúdos contempla diversas áreas do conhecimento científico, e busca reunir 

autores, pensadores, cientistas, órgãos e entidades que desenvolvem pesquisa e conhecimento e 
profissionais de renome que possam contribuir para o desenvolvimento de formação profissional 

qualificada e adequada com a proposta pedagógica de seus cursos. 

2.3. Princípios Metodológicos 
Na UNICEP, o ensino e seu processo metodológico são compreendidos como um conjunto de 

ações pedagógicas que impactam diretamente no processo de formação do aluno, de tal forma que 
a definição deste deve ser refletida em várias instâncias. A proposta pedagógica de um curso de 

nível superior além de se submeter aos direcionamentos das diretrizes curriculares, expressa a 

vocação e os objetivos institucionais da instituição, de forma a garantir a qualidade da formação 

profissional de seus alunos. 

Os parâmetros curriculares nacionais em vigência dão embasamento e suporte às ações 

pedagógicas, contudo as discussões são enriquecidas pela dinâmica do setor e das áreas dos cursos 
e também pela experiência docente e as expectativas sinalizadas pelos discentes quanto à sua 

formação. Do ponto de vista institucional, os princípios metodológicos estão apoiados nas 

concepções educacionais, filosóficas e ideológicas e pedagógicas, principalmente para garantir a 
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organização da aprendizagem e a interação no ambiente social e cultural dentro da sala de aula, 

promovendo a aquisição de conhecimentos aos seus alunos.  

Os docentes da UNICEP têm como principal função no processo de ensino-aprendizagem o 

papel de mediadores da abordagem teórica e prática, facilitando aos alunos o acesso ao 

conhecimento, criando situações e condições para o seu desenvolvimento intelectual e sua 
autonomia no processo de aprendizagem, sendo essencial que desenvolvam habilidades didáticas 

para que a transmissão do conhecimento se realize de forma criativa e autônoma no processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes. 

O acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem observa as potencialidades e 

fragilidades dos alunos, contribuindo para a reflexão das práticas pedagógicas e a tomada de 
decisão que favoreça a aprendizagem. Assim, os princípios metodológicos de ensino e das práticas 

pedagógicas concebidas pela UNICEP estão orientados pelas diretrizes curriculares nacionais, a 

inovação da ciência e práticas profissionais e na mudança cultural da sociedade. 

2.4. Avaliação da Aprendizagem 
Os princípios da avaliação da aprendizagem da são aqueles que integram a concepção 

pedagógica e os objetivos delineados para o perfil dos estudantes ao término da atividade ou do 
curso. O processo de avaliação e o seu resultado de permitir aos estudantes que se orientem no 

desenvolvimento da aprendizagem e aos professores que possam planejar e rever suas atividades, 

considerando os objetivos do curso e o perfil do egresso. 

Na educação superior, sobretudo nos cursos de graduação, em que as Diretrizes 

Curriculares estabelecem o perfil de egresso, as competências e habilidades a serem desenvolvidas 
durante sua formação, o processo de avaliação, embora muitas vezes se apresente complexo, requer 

visibilidade do processo de aprendizagem estabelecido na proposta pedagógica de cada curso. 

Vale destacar que “a avaliação é um método, um instrumento, portanto, ela não tem um fim 

em si mesma, mas é sempre um meio, um recurso, e como tal deve ser usada”. Neste sentido, 

compreende a avaliação, como um instrumento ou método de aferição que pode ao mesmo tempo 

constatar resultados positivos e negativos, e dar direcionamentos sobre seu processo de ensino-

aprendizagem. 

O processo de avaliação leva o aluno a tomar consciência de suas dificuldades, compreender 

o significado do que estuda, refletir sobre o que está sendo realizado e perseverar até conseguir um 

grau aceitável de compreensão e para atender a esse propósito, a avaliação na UNICEP é 

diagnóstica, formativa e somativa, proporcionando aos alunos acompanharem seu desenvolvimento 

e identificar suas deficiências. 

Na perspectiva da avaliação diagnóstica, este processo permitirá identificar a existência ou 

não de pré-requisitos para efetivação da aprendizagem, configurando-se como parte inicial do 

processo de avaliação. Do ponto de vista da avaliação formativa, buscar-se-á o fornecimento de 

informações que orientam o docente na melhoria do desempenho dos discentes durante o processo 

do ensino-aprendizagem. A avaliação somativa permite o fornecimento de informações sobre o 
desempenho final do aluno e subsidiará a aferição do valor final de sua nota, ou seja, sua aprovação 

ou reprovação. A regulamentação completa da avaliação acadêmica está contida no Regimento 

Geral, bem como nos projetos pedagógicos dos cursos.  

2.5. Inovação e Flexibilização Curricular 
A inovação acadêmica no ensino superior está diretamente relacionada com o novo perfil 

dos alunos, e com o desenvolvimento tecnológico que influência e gera novas abordagens 

metodológicas no processo de ensino-aprendizagem. As inovações educativas no ensino superior 

são emancipatórias, fortalecem o diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento do senso 

comum, propiciando a reconfiguração de saberes.  

Assim, na UNICEP a educação superior está orientada para a democratização e inovação, 
portanto precisa de articulação para atender a esses objetivos, integrando políticas flexíveis para 

atender à sociedade, ao mercado de trabalho e aos órgãos que a regulamenta. O uso de tecnologias 



 

| PDI UNICEP 2020-2024 – São Carlos – Rio Claro – Porto Ferreira 47 

 

Centro Universitário Central Paulista 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024  

de comunicação e informação voltadas ao atendimento desse novo perfil dos estudantes busca, 

dentro de seus limites, inovar a operacionalização curricular e dotar os alunos com conhecimentos 

teóricos, técnicos e metodológicos.  

A utilização desses novos mecanismos permite maior proximidade com o setor produtivo que 

necessita de profissionais egressos com capacidade e habilidades para manipular e utilizar recursos 
e ferramentas tecnológicas com eficiência. As tecnologias de informação e de comunicação 

proporcionam aos discentes, a integração social. Contudo, as inovações acadêmicas dependem da 

atuação dos professores, contribuindo para que o aluno se sinta atraído pelo conteúdo e pela forma 

que o conhecimento está sendo transmitido ou abordado.  

A flexibilização curricular permite aos discentes selecionar componentes curriculares para 
sua formação, podendo optar por disciplinas e atividades complementares e de estágio. A inserção 

das inovações segue as regulamentações e normativas do Ministério da Educação e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e se norteia pelas diretrizes: 

▪ Oferecimento de disciplinas de formação geral, comuns a todos os cursos. 

▪ Oferecimento de disciplinas optativas. 

▪ Oferecimento de atividades complementares de caráter técnico, científico e cultural, 

integrando as atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

▪ Incentivo aos trabalhos de iniciação científica. 

▪ Estabelecimento de cronograma de realização de seminários e eventos acadêmicos, 

condizentes com as áreas dos cursos. 

▪ Realização de palestras sobre diversos temas atuais e relevantes para a formação 

profissional de seus alunos. 

▪ Programa de atividades complementares para integração da prática profissional dos 

futuros egressos. 

▪ Estímulos à participação dos programas de extensão diversificando a atuação 

profissional em outras áreas do conhecimento.  

▪ Estímulos à investigação e a iniciação científica de forma que o aprofundamento 

teórico e prático seja alcançado. 

A leitura e releitura das práticas educacionais que alimenta a inovação acadêmica e 

flexibilização curricular almejada pela UNICEP são alcançadas mediante o acompanhamento da 

legislação educacional, orientações do MEC, acompanhamento das transformações tecnológicas e 

do novo perfil dos ingressantes do ensino superior. 

A gestão da sala de aula implica na gestão do conteúdo e da forma de desenvolvimento do 
mesmo, na gestão das condutas e de relações interpessoais e na gestão da aprendizagem. O alvo 

maior é o desenvolvimento do estudante e o atendimento às necessidades dele para a aquisição das 

competências necessárias à sua área.  

Desta forma, a UNICEP tem clareza de que o objetivo da docência é a aprendizagem e o 

aperfeiçoamento do estudante e dos conhecimentos que este tem, é a formação do estudante para 
melhor atuação ética e profissional. Para se atingir este objetivo, o docente deve imprimir esforços 

didáticos para organizar e desenvolver os programas com diversos métodos de ensino utilizados 

para alcançar diferentes modos e estilos de aprendizado dos estudantes. 

2.6. Atividade Práticas e Estágios  
A prática profissional é compreendida pela UNICEP como eixo articulador da produção do 

conhecimento e que favorece a dinâmica do currículo, desde a concepção do curso. A prática 

profissional se dará mediante projetos e atividades práticas incluídas na carga horária dos 

diferentes componentes curriculares. 

O desenvolvimento da prática profissional se constitui em espaço de integração teoria-

prática do currículo como um instrumento de aproximação do aluno à realidade social. Este 
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componente curricular permite a articulação das disciplinas e as atividades de prática profissional, 

por meio da pesquisa, análise teórico-metodológica e preparação para o fazer profissional.  

As atividades práticas e os estágios dão aos estudantes a oportunidade para a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, vivenciando no dia a dia a teoria, absorvendo melhor 

as atividades práticas, refletindo sobre a sua escolha. 

O estágio curricular tem como principal função propiciar ao estudante o aprendizado social, 

profissional e cultural, e como resultado a reflexão real e futurista dos novos cenários 

socioeconômico. Tendo como função a complementação do aprendizado, não pode ser confundido 

com um emprego.  

A UNICEP entende que o desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional de seus 
discentes deve contribuir com crítica, inovação e transformação dos mesmos para lidar com a 

diversidade, mantendo como diretrizes para orientação das atividades práticas e de estágios: 

▪ Aproximação e favorecimento de um diálogo sobre a prática profissional e os 

conhecimentos teóricos abordados, favorecendo a reflexão sobre a realidade e a 

aquisição da autonomia intelectual. 

▪ Estruturação curricular que atenda às orientações das diretrizes curriculares 
nacionais sobre a inserção das atividades de caráter teórico-prático, específicos para 

a formação profissional. 

▪ Integração, via espaço formativo e de sensibilização que contribua para o 

entendimento das necessidades sociais, preservação dos valores éticos profissionais. 

2.7. Avanços Tecnológicos  
Os avanços tecnológicos são considerados como extensão da capacidade humana e 

influenciam as mudanças ocorridas na educação, na forma de ensinar e de aprender. A informação 

e sua dinâmica transformaram a ação docente antes detentora e transmissora do conhecimento 

para uma atuação voltada à mediação e a apresentação de novas ferramentas e técnicas para a 

aquisição do conhecimento.  

A UNICEP está aberto ao diálogo com sua comunidade acadêmica e avalia constantemente, 
suas práticas para alimentar-se dos resultados e avançar em recursos e técnicas para atendê-la. 

Compreende que os avanços tecnológicos em seu contexto mais amplo não podem ser ignorados, e 

que eles contribuem para a inovação pedagógica que utiliza nas atividades de ensino e iniciação 

científica. Desta forma, tem como diretrizes para o acompanhamento dos avanços tecnológicos: 

▪ A ação participativa dos acadêmicos no seu processo de ensino-aprendizagem, com a 

abertura de espaços para o diálogo entre a instituição, o corpo docente e discente. 

▪ A assimilação dos saberes vencendo o paradigma clássico da ciência culta e popular, da 

educação e do trabalho.  

▪ O fortalecimento da integração da teoria com a prática rompendo com a dicotomia entre 

ambas. 

▪ A ruptura da forma tradicional de ensinar e aprender, inserindo procedimentos 

pedagógicos condizentes com a ciência moderna. 

O UNICEP com foco no acompanhamento e na utilização dos avanços tecnológicos está em 

sintonia com o mercado de trabalho, qualificando os profissionais com o uso de tecnologias.  

2.8.  Material Didático-pedagógico 
O desenvolvimento de material didático-pedagógico é muito importante para a análise e 

seleção dos conteúdos a serem desenvolvidos dentro dos componentes curriculares, e essa é uma 

atividade que envolve dedicação do corpo docente e da equipe de apoio técnico da Instituição. 

Neste sentido, a UNICEP compreende que o desenvolvimento do material didático deve ter 

critérios estruturados para que os projetos pedagógicos atendam aos requisitos de formação 
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exigidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais respectivas, e que também possam expressar o 

pensamento institucional quanto, a cultura, a ciência e a formação profissional cidadã. 

A elaboração de materiais didático-pedagógicos exige uma concepção interdisciplinar, capaz 

de garantir ao mesmo temo abrangência, atualização e fundamentação, reunindo conhecimento 

científico (clássico e contemporâneo) e também valorizar a experiência docente (magistério e 

profissional). 

Como perspectiva de atendimento à dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, o 

desenvolvimento de materiais didáticos na UNICEP tem foco na interdisciplinaridade, na aquisição 

de competências, habilidades e atitudes profissionais condizentes com as expectativas da sociedade 

e do mercado de trabalho. Detém aporte teórico e metodologias que conduzem o aluno à 
compreensão de fatos, regras e normas, estimulando a buscar nos conhecimentos para a solução 

de problemas e adquirir as competências profissionais delineadas pela proposta curricular do curso. 

São diretrizes para o desenvolvimento de material didático-pedagógico: 

▪ A elaboração de referenciais de conhecimentos fundamentais para a compreensão 

crítica dos problemas e para a intervenção no contexto social, político e cultural a que 

se referem. 

▪ A observação quanto à linguagem utilizada, privilegiando sempre a linguagem clara, 

objetiva e coloquial, adequada às características dos alunos, principalmente quanto a 

sua escolaridade, idade e interesses. 

3. Carga Horária dos Cursos: Integralização  
 

A integralização da carga horária dos cursos e programas da UNICEP se orienta pela 

Resolução CNE/CES nº 3/2007, artigo 3º, a carga horária mínima dos cursos superiores é 

mensurada em horas (60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho efetivo discente, 

conforme consta no Parecer CNE/CES nº 261/2006, “A carga horária mínima dos cursos superiores 
(bacharelados, licenciaturas, tecnológicos e sequenciais de formação específica) é mensurada em 

horas (60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo”. Esse referencial 

normativo esclarece que “a hora-aula é decorrente de necessidades acadêmicas das instituições de 

educação superior, não obstante também estar submetida às questões de natureza trabalhista”, e 

que deve ser feita sem prejuízo ao cumprimento das respectivas cargas horárias totais dos cursos. 

Desta forma, no ensino presencial e a distância, a carga horária de um curso reporta a um 
conjunto de atividades de aprendizagem (intramurais e extramurais), permitindo que o estudante 

participe de projetos de iniciação científica, artística, cultural, tecnológica, atividades de monitorias, 

programas de estágio e trabalhos de final de curso, dentre outros. E atendendo às orientações da 

legislação educacional quanto à diversificação e flexibilização das atividades discentes, a UNICEP 

compreende e organiza as seguintes atividades a serem desenvolvidas pelo aluno sob a supervisão, 

acompanhamento e avaliação de um docente: 

▪ Estágio Supervisionado 

▪ Atividades Complementares 

▪ Disciplinas da Modalidade Semipresencial/Atividades Mediadas por Tecnologia 

▪ Atividades Teóricas em sala de aula 

▪ Atividades Tutoriais 

▪ Atividades Práticas dentro e fora da sala de aula 

▪ Atividades Fora de Sala de Aula.  

As atividades realizadas pelos discentes, ao se constituírem como Trabalho Efetivo Discente, 

são registradas nos programas analíticos das disciplinas, consideradas no processo de avaliação 

formativa, possibilitando ao discente autorregular sua aprendizagem. 
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3.1. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 
A integralização curricular é uma prerrogativa das Diretrizes Curriculares Nacionais que as 

estabelece. O principal objetivo da integralização curricular é garantir que a organização dos 

componentes curricular atenda aos interesses dos alunos e às demandas sociais e mercadológicas. 
A abordagem entre a teoria e a prática profissional enriquece o currículo dos cursos e ao mesmo 

tempo dá condições de vivência da prática profissional ainda durante o curso, enriquecendo as 

experiências dos alunos em seu campo de atuação profissional, por meio dos PIMs – Programas 

Integrados Multidisciplinares.  

Desta forma, para garantir a integralização curricular, a UNICEP utiliza vários recursos, 
como as atividades complementares e os componentes optativos que oportunizam aos discentes 

uma formação diferenciada, mais focada em sua área de interesse dentro da abordagem temática 

do curso. As experiências do aluno em cursos e programas realizados em outras instituições 

também podem contribuir com sua formação. 

O princípio da flexibilização, que possibilita a maior e melhor movimentação interna do 

acadêmico por meio da organização e ampliação de atividades, ocorre através de ações como: 
atividades de intercâmbio e mobilidade acadêmica, as quais permitem ao acadêmico cursar 

disciplinas em outros cursos e instituições conveniadas. 
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VI. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 
 

As políticas institucionais da UNICEP estão traçadas e concretizadas em programas e ações 
que combinam a pluralidade, autonomia, ética e transparência, que permitem a formação de 

profissionais conscientes do seu papel social, e que procurem, portanto, contribuir para a 

socialização do conhecimento. Com essa compreensão almeja-se a proposição de diretrizes 

institucionais que respeitam as diferenças, a diversidade de ideias, fortalecendo os princípios de 

igualdade, sem privilégios. 

As diretrizes apresentadas na sequência visam manter a transparência e são 

constantemente revisitadas, reavaliadas e ampliadas, sempre de forma participativa e colaborativa, 

pois a UNICEP entende que essas diretrizes institucionais orientam seu funcionamento e devem ser 

pensadas de forma integrada, para que se consiga realizar, sua missão e seus objetivos. 

1. Diretrizes para o Ensino 
O ensino em todos os seus níveis deve obedecer a regulamentações específicas, e não se 

baseia apenas na absorção de conteúdos, mas também na interpretação e produção constante do 

conhecimento. Conjuga dois elementos essenciais à qualidade da formação acadêmica e à inserção 

de profissionais para atender às demandas de mercado do país. Sua efetivação se constitui a partir 

da leitura e interpretação teórica, conceitual, e metodológica das áreas em que a Instituição 
pretende atuar. O conjunto de diretrizes apresentados para o ensino estão em sintonia com os 

objetivos institucionais.  

1.1. Graduação 
▪ Cursos de graduação concebidos com identidade e diferenciais competitivos 

específicos, fundamentados na integração do ensino com a iniciação científica e a 
extensão, via atenção às necessidades do público-alvo, integração sistêmica dos 

currículos e atendimento aos parâmetros legais estabelecidos pelo MEC. 

▪ Formação de profissionais com espírito crítico para analisar e interpretar as 

informações, domínio de habilidades instrumentais básicas, senso ético e cidadão. 

▪ Atualização continuada dos projetos pedagógicos, dos ordenamentos institucionais 

em conformidade com o PDI e PPI  

▪ Organização e estruturação de mecanismos que propiciem a integração das diferentes 

áreas de conhecimento e referenciais para operacionalização e avaliação continuada 

dos projetos pedagógicos dos cursos, aprimorando a qualidade acadêmica, o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes relevantes para atender à 

configuração atual e demandas do mercado de trabalho e do setor produtivo. 

▪ Acompanhamento estratégico dos cursos, bem como dos indicadores acadêmicos, 

administrativos, financeiros, mercadológicos e de infraestrutura, promovendo o 

acompanhamento da ação pedagógica para atendimento das contínuas e emergentes 

mudanças no processo de ensino o e aprendizagem. 
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▪ Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem continuada e a constante adaptação 

aos novos desafios, com elevado potencial de inserção profissional, espírito 

empreendedor, demonstrado pelo engajamento e comprometimento com os problemas 

da comunidade e do meio ambiente. 

1.2. Pós-graduação 
▪ Adoção de princípios básicos que promovam a formação de recursos humanos 

qualificados e o atendimento aos padrões de qualidade e normas estipuladas pela 

CAPES/MEC. 

▪ Estabelecimento de relações de cooperação e parcerias com outras instituições de 

ensino e pesquisa para implementar os programas de pós-graduação.  

▪ Implementação de ações que possibilitem o alcance das metas estabelecidas e 

alinhamento e capacitação do corpo docente 

▪ Estabelecimento de áreas prioritárias para desenvolvimento da pós-graduação via 

projeto institucional, de forma a consolidar a integração dos programas.  

▪ Programas de pós-graduação lato sensu abrangem as áreas e linhas correlatas à 

graduação, mediante diagnósticos prévios e observância dos aspectos legais, 
organização sistêmica dos componentes curriculares, organização acadêmica e 

administrativa e gestão do corpo docente. 

▪ Promoção continuada da atuação dos professores vinculados à pós-graduação, em 

regime de trabalho parcial e integral, adotando um plano individual de trabalho, 

relatórios a serem avaliados sistematicamente, bem como a análise periódica de sua 

produtividade, seu desempenho e a relevância de sua atuação. 

1.3. Educação a Distância  
▪ Processo de comunicação tomando como referência as novas tecnologias e técnicas 

de ensino que atenda ao novo perfil dos estudantes. 

▪ Processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia que promova a integração 

entre alunos e professores.  

▪ Uso das tecnologias para mediar o acesso dos estudantes a informação como ação a 

ser empreendida e aperfeiçoada. 

▪ Utilização de recursos tecnológicos apropriados para garantir a interatividade da 

comunidade acadêmica e ferramentas para otimizar o processo de busca e 

recuperação da informação. 

1.4. Educação Inclusiva  
▪ Desenvolvimento de estratégias de apoio a alunos com dificuldades adaptativas à vida 

acadêmica, mediante levantamento do contingente de alunos que apresentam 

deficiência física e/ou sensorial, identificando suas necessidades específicas. 

▪ Orientação e oferta aos funcionários, professores, alunos e comunidade externa, 
informações relacionadas aos problemas inerentes à deficiência, visando melhor 

abordagem dos portadores de necessidades educacionais especiais, (física, motora, 

sensorial ou mental). 

▪ Ruptura das barreiras culturais, afetivas e educacionais, que dificultam a inclusão 

dos portadores de necessidades. 
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2. Iniciação Científica 
 

▪ Prática da iniciação científica como atividade de formação e integração com as 

atividades de ensino e extensão. 

▪ Atividades de iniciação científica a partir de um núcleo, como forma de organização, 

estabelecendo procedimentos internos de apoio à captação de recursos. 

▪ Programa de apoio à participação em eventos científicos e ações dos programas de 

iniciação cientifica, principalmente o PIBIC. 

▪ Divulgação das atividades de iniciação científica junto à comunidade universitária e 

priorizar a elaboração de projetos de atuação conjunta de docentes. 

▪ Programas e atividades de iniciação científica elaborados em conformidade com 

regulamento específico, aprovado pelo órgão competente. 

3. Extensão  
 

▪ Articulação entre o ensino e iniciação científica com as demandas da sociedade, 

buscando o comprometimento da comunidade acadêmica com os interesses e 

necessidades da sociedade. 

▪ Compatibilização das atividades, integrando o ensino e a iniciação científica, 

oferecendo espaço para formação profissional, pessoal e cidadã. 

▪ Desenvolvimento de eventos (minicursos, fóruns, congressos, seminários, simpósios 

e outros) entendidos como atividades de caráter técnico, científico ou cultural, 

objetivando o acesso da comunidade às diversas áreas do conhecimento humano. 

▪ Desenvolvimento de práticas educativas que vão além das ações assistencialistas, 

auxiliando os sujeitos envolvidos, educando-os para a vida. 

▪ Entendimento sobre os projetos de extensão como um conjunto de atividades de 

caráter educativo, cultural ou científico, desenvolvido a partir de minicursos, 

encontros, palestras e ações sistematizadas, voltadas a questões relevantes da 

sociedade. 

▪ Estabelecimento de um fluxo bidirecional entre o conhecimento acadêmico e o 

popular, buscando a produção de conhecimentos, resultante do confronto com a 

realidade e a democratização do conhecimento acadêmico. 

▪ Priorização de projetos de natureza interdisciplinar que permitam a contextualização 

das ações em uma perspectiva global, buscando a transformação social, pautando-se 
em regulamento específico e de projetos de relevância social que venham ao encontro 

das reais necessidades da sociedade, promovendo a relação dialética e a construção 

de um projeto social. 

▪ Promoção de atividades de apoio e estímulo a organização, participação e 

desenvolvimento da sociedade, a partir de subsídios oriundos da convivência aberta 

e horizontal com a comunidade.  

▪ Programas e atividades de extensão organizados a partir de regulamento específico, 

aprovado pelo órgão competente. 

A Diretoria de Extensão é o núcleo responsável pelas políticas institucionais de extensão, 

que abrange uma ampla gama de atividades com a difusão de conhecimentos, atuando em diversos 

segmentos: educação, saúde, meio ambiente, tecnologia, trabalho, cultura, cidadania, 
solidariedade, artes, entre outros, visando à possibilidade de um maior contato entre o saber 

acadêmico e o saber popular, direcionando para reflexões sobre novas formas de pensar, sentir e 

agir. É a partir dessa prática reflexiva, que há o fortalecimento do processo ensino e aprendizagem 
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(ação – reflexão – ação) sendo aprimorados conhecimentos e metodologias, surgindo à interação 

entre o conhecimento, a produção científica e o contexto histórico social, compartilhado no processo 

transformador, ético e consciente.  

Esta diretoria estabelece programas de extensão e prestação de serviços que possam 

contribuir para a promoção da qualidade do ensino e para a realimentação e reorientação das 
atividades extensão, integrando efetivamente estudantes de graduação, docentes e gestores nas 

diversas atividades realizadas, bem como desenvolver a colaboração com a administração pública 

e com organizações e grupos sociais, fortalecendo a difusão científica e a promoção da cultura, 

desenvolvendo padrões para avaliar e dimensionar a relevância social dos serviços prestados. 

Um aspecto importante em relação à intervenção nas comunidades é a identificação de 
problemas para o qual se busca articular soluções ou novos encaminhamentos, que são 

compreendidas de forma dinâmica, viabilizando a interdisciplinaridade e o trabalho coletivo, 

resultando em um impacto positivo nos aspectos: profissional, cultural, social e tecnológico. Os 

estudantes participantes dos programas de extensão comunitária podem vivenciar a teoria e a 

prática, acarretando inúmeros ganhos profissionais e pessoais, consequentemente a comunidade 

passa a ter uma nova visão de sociedade e de mundo.  
Outro ponto relevante da atuação desta Diretoria é a oportunidade de divulgação dos 

cursos oferecidos, atuando com o objetivo de fortalecimento da marca e expansão do nome 

institucional, através da preocupação com a responsabilidade social e o ensino de qualidade. Para 

consolidação destes aspectos, a utilização da tecnologia, voltada a educação à distância, se faz 

necessário e presente, atuando deste o ensinamento e utilização dos recursos tecnológicos, até o 
uso desta tecnologia como agente de transformação através de benefícios para a sociedade. 

Desenvolver programas de extensão e prestação de serviços, através da realização de ações 

que possam contribuir para a promoção da qualidade do ensino e para a realimentação e 

reorientação das atividades de extensão, fortalecendo a difusão científica e a promoção da cultura, 

desenvolvendo assim a colaboração com a administração pública, organizações privadas e grupos 

sociais é o objetivo do núcleo. A divulgação dos cursos oferecidos pela instituição, através das ações, 
também é um dos objetivos, ao correlacionar as atividades com a oportunidade de divulgar a 

instituição, através das atividades desenvolvidas.  

Através do uso de ferramentas digitais, a instituição vem aumentando o número de 

atividades realizadas, com maior participação dos estudantes, atuando com mais agilidade e 

eficácia. Como por exemplo com a realização dos simpósios online o que permite que palestrantes 

de outras regiões e até outros países participem das atividades, além do público também ser maior 
e pessoas de todos os lugares poderem participar, um exemplo prático são os simpósios e palestras, 

onde através da subdivisão em salas virtuais é possível trazer temas diversos durante os dias de 

eventos, sendo totalmente online e reunindo pessoas de diversas localidades, inclusive de outros 

países, além dos próprios estudantes da UNICEP. Consequentemente, podendo avaliar os efeitos e 

a importância social na prestação dos serviços institucionais com mais dinamismo e eficiência. 
A Diretoria de Extensão também é responsável por todas as atividades de extensão 

desenvolvidas na instituição, como programas, ações entre outras atividades com cunho social e 

acadêmico. Com o propósito de realizar atividades que agreguem as diversas áreas do conhecimento 

junto aos estudantes, correlacionando docentes, coordenações e direção com as necessidades 

identificadas na sociedade, que é beneficiada com serviços de qualidade. Para execução destas 

ações, a formação de parcerias público-privadas, se mostra necessária e amplamente difundida pela 
instituição. 

Originalmente pautada na execução de programas, as temáticas foram direcionadas para 

ações/eventos, com o propósito de diversificar as atuações, integrando diferentes cursos e 

atendendo uma quantidade cada vez maior de participantes e consequentemente permitindo a 

inserção de alunos na prática profissional, em maior escala. Assim, a partir de 2016, com a 
consolidação de determinadas ações e projetos, procurou-se expandir as atividades de extensão, 

com o intuito de proporcionar uma maior amplitude nas áreas de conhecimento, principalmente 

junto ao desenvolvimento conjunto de coordenações, corpo docente e estudantes, com ênfase na 

multidisciplinaridade e agregação contínua de conhecimento. Para tanto, a expansão de atividades 

junto a cursos que apresentavam pouca participação em atividades, e a abertura de novos cursos 

na instituição, possibilitou esta diversificação, fazendo com em um único evento, diversos cursos 
possam atuar juntos, criando laços profissionais, atuando na interconexão das áreas, uma 

demanda cada vez mais identificada, através da visão holística dos processos e conceitos. 
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O alinhamento de ações de acordo com as necessidades previamente identificadas é outro 

ponto de destaque, uma vez que com o aumento da maturidade no desenvolvimento de atividades 

de extensão, permitiu-se que a instituição conseguisse monitorar e modificar as ações, para que em 

todas elas, sempre haja um cunho social e institucional. Para exemplificar este foco, pode-se citar 

o Selo de Instituição Socialmente Responsável, promovido pela AMBES, no qual o UNICEP o recebe 
a 13 anos consecutivos.  

Outro ponto de destaque é a quantidade crescente de estudantes envolvidos nas atividades 

de extensão, uma vez que em 2004 contabilizava-se cerca de 400 estudantes nas ações e em 2016, 

já eram mais de 3.500 participações de alunos. Devido a crescente realização de eventos, entre 

outras ações, a partir de 2016, procurou-se agregar a área de comunicação junto a esta diretoria, 
com o intuito de alinhar as ações durante o seu planejamento, execução e finalização pós-evento. 

Os números correlatos ao público atendido também apresentam evolução, uma vez que 

atualmente a instituição atende mais de 90.000 pessoas entre as ações e atividades 

acadêmicas/institucionais. 

4. Diretrizes para a Organização e a Gestão 
 

▪ Condições para o desenvolvimento da qualidade dos serviços educacionais e a atenção 
à imagem, marca e reputação da UNICEP perante a comunidade local, regional, 

nacional e internacional.  

▪ Desenvolvimento da internacionalização, via atividades e programas de cooperação e 

intercâmbio, com coordenação específica, visando sistematizar acordos e convênios 

internacionais de ensino e de mobilidade docente e discente. 

▪ Condução de ações coerentes com o modelo pedagógico da UNICEP, tendo como 

elementos norteadores as diretrizes emanadas pela Mantenedora.  

▪ Adoção de ações acadêmicas alicerçadas em princípios éticos e dialógicos, visando a 

formação pessoal, profissional e cidadã, levando em consideração as variáveis do 

desenvolvimento social, ambiental, econômico, político e cultural.  

▪ Desenvolvimento de estímulos para que os cursos, programas e serviços ofertados 
contribuam efetivamente para formação humana, cultural e social e que estejam 

alinhados às expectativas da sociedade. 

▪ Atendimento às prioridades e metas institucionais em função do papel estratégico e 

tático-operacional exercido e desenvolvimento das potencialidades, aquisições 

culturais e vivenciais e do respeito aos direitos e garantias fundamentais do ser 

humano.  

▪ Incentivo à prestação de serviços de extensão à comunidade, colaborando para 

integração e estímulo à iniciação/pesquisa científica e atendimento/serviços nas 

diversas áreas, priorizando ações preventivas, reflexivas e projetos de intervenção 

junto à comunidade do entorno.  

▪ Capacidade para oferta de educação com qualidade, inovação e pertinência, mediante 
transparência no processo ensino-aprendizagem, critérios avaliativos previamente 

estruturados, organização sistemática dos currículos, atendendo à legislação 

pertinente e demandas das áreas, modalidades e níveis de formação ofertados.  

▪ Promoção do diálogo com os diversos seguimentos da sociedade e respeito ao meio 

ambiente, incentivo à produção, disseminação e gestão do conhecimento e estímulos 
a atuação do corpo social para que participe do processo de planejamento, 

organização e gestão institucional.  

4.1. Internacionalização  
▪ A instituição tem parcerias com duas instituições internacionais que permitem o 

intercâmbio entre os estudantes que desejam estudar em outro país. A instituição 

possui convênio celebrado com a “Indiana University Of Pensylvania”, nos EUA. 
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Também está em processo de renovação de contrato com a “Faculdad de Ingenieria 

de la Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)”, 

localizada no campus de Olavarria, cidade do interior da Província de Buenos Aires. 

E tem mantido contato com a Fundacion Universitária de Ciências de La Salud.  

▪ Ainda preocupada com as políticas de internacionalização a instituição firmou um 
acordo de cooperação com a AIESEC, uma associação sem fins lucrativos, de renome 

internacional, presente em mais de 120 países, com o objetivo de proporcionar aos 

estudantes experiências integradas que desenvolvam competências profissionais e 

pessoais a partir da vivência internacional, através de intercâmbios, possibilitando a 

troca e agregação de conhecimentos, valorização da diversidade e gestão de equipes. 
Além dessa, também existe a parceria com à STB, através de ações que possibilitem 

que os estudantes conheçam organizações e outras culturas, visando à agregação de 

conteúdo profissional e cultural, através de propostas temáticas, elaboradas de 

acordo com as necessidades de cada curso. 

5. Diretrizes para Gestão de Pessoas 
 

▪ Intensidade de esforço e iniciativa do profissional em buscar soluções para os 
problemas institucionais, via fortalecimento da comunicação de forma clara, 

contribuindo com melhores índices de comprometimento. 

▪ Gerenciamento institucional em conformidade com as necessidades da Instituição e 

de seus colaboradores.  

▪ Eficiência administrativa e acadêmica interpretada como valor agregado de um 
gerenciamento eficiente que aprecia o trabalho de todos os colaboradores, otimizando-

se os recursos disponíveis. 

▪ Direção por objetivos e valores abrangendo um direcionamento que considere os 

objetivos e os valores institucionais. 

5.1. Corpo Docente 
▪ Aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos docentes, visando desenvolver as 

habilidades com as práticas de ensino e uso das tecnologias inerentes a sua área de 

atuação. 

▪ Atendimento aos requisitos de titulação, formação acadêmica, regime de trabalho e 

experiência profissional. 

▪ Disponibilidade de material didático pedagógico para que a atuação docente possa ser 
completa sem prejuízos do desenvolvimento dos planos de ensino dos Projetos 

Pedagógicos. 

▪ Disponibilização de ambientes adequados para o desenvolvimento das atividades 

didáticas e pedagógicas dos docentes.  

▪ Estabelecimento dos princípios pedagógicos que regem a prática docente da 

Instituição, em consonância com a realidade pedagógica contemporânea, sem prejuízo 
às individualidades que caracterizam a diversidade humana e que enriquecem a 

produção do conhecimento. 

▪ Plano de Gestão e Carreira Docente que contenha regras para o ingresso, progressão, 

direito e deveres dos docentes. 

5.2. Corpo Técnico-administrativo 
▪ Desenvolvimento da qualificação profissional, preparando o profissional dentro de sua 

área de formação, por meio de programas de aperfeiçoamento, treinamentos técnicos, 

oficinas e outros. 
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▪ Imparcialidade no processo seletivo e contratação garantindo transparência e 

seriedade no processo de contratação, buscando os mais capacitados para os cargos 

disponíveis. 

▪ Operacionalização do plano de cargos e salários promovendo a ascensão dos 

colaboradores a cargos de maior responsabilidade e renumeração por meio do mérito 

tendo o desempenho e a competência como pré-requisito. 

▪ Promoção do reconhecimento profissional, concebido como principal patrimônio 

institucional às pessoas, fazendo-as se sentirem valorizadas e reconhecidas por meio 

de suas funções, responsabilidades e cargos em todos os níveis. 

5.3. Corpo Discente 
▪ Avaliação continuada da adimplência, inadimplência, desempenho acadêmico e 

satisfação dos discentes, de forma a promover ações destinadas à retenção, ampliação 

e captação, tendo como parâmetro a qualidade do atendimento prestado pelo corpo 

docente e corpo técnico-administrativo aos discentes. 

▪ Avaliação sistemática da atuação docente dentro e fora da sala de aula, da forma como 

o mesmo se relaciona com os alunos e da percepção que este tem em relação à 
Instituição, considerando ainda a análise das reclamações protocoladas nos canais 

institucionais como Ouvidoria, CPA e Coordenações. 

▪ Comprometimento da gestão com o atendimento aos discentes considerando as 

necessidades e exigências dos mesmos como clientes, adotando como base a 

capacitação dos colaboradores para elevação da qualidade do atendimento aos 

discentes. 

▪ Desenvolvimento de técnicas que conduzam à superação das expectativas dos 

discentes, ampliação da articulação das áreas e setores. 

▪ Acesso do discente aos cursos de graduação mediante estabelecimento do processo 

seletivo abrangendo conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do 

nível médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade e processo de classificação 

para garantir condições igualitárias e transparentes no processo de admissão escolar.  

▪ Nivelamento como uma das ações pedagógicas que visam propiciar aos discentes, 

oportunidades de revisarem conteúdos que não foram plenamente desenvolvidos no 

ciclo anterior de estudos ou mesmo no ciclo vigente, via programa de nivelamento que 

propicie apoio ao acesso aos conteúdos básicos fundamentais para o desenvolvimento 

de seus estudos, ou para revisar conteúdos esquecidos ou não aprendidos.  

▪ Igualdade de condições para acesso e permanência dos alunos ao programa de bolsas 

e divulgação direcionada ao desenvolvimento integral dos estudantes e garantia da 

democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica. 

▪ Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania, defesa da 

justiça social e eliminação de todas as formas de preconceitos e integração com as 

atividades acadêmicas de ensino, iniciação científica e extensão. 

▪ Estabelecimento de programas de incentivos cultural, desportivo, recreativo e social 

aos seus alunos de forma institucionalizada, parcerias, convênios com entidades 

públicas e privadas para obtenção de estágios e bolsas de estudo, com vistas ao 

treinamento e à melhor formação de seus alunos.  

▪ Representação estudantil nos órgãos colegiados, assegurando o direito a voz e voto, 

conforme o disposto no Regimento Geral. 
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5.4. Egressos da UNICEP 
▪ Promoção e acesso dos egressos dos cursos de graduação aos eventos realizados pela 

Instituição e programas de pós-graduação voltados aos egressos, destinando um 

percentual de vagas e descontos para esse fim. 

▪ Manutenção do contato sistemático com os egressos e disponibilização de material 

informativo relacionado ao aperfeiçoamento profissional, extensão, especialização. 

▪ Divulgação de concursos públicos e privados e ofertas de emprego em sua área de 

atuação, mediante parcerias e alianças estratégicas com organizações públicas e 

privadas. 

▪ Organização de um banco de currículos para mediação de acordo com o com perfil 

exigido pelas organizações parceiras e solicitantes. 
 

Nesse quesito, destaca-se a implantação do Programa de Acompanhamento de Egressos, 

considerado uma prática exitosa e inovadora, alinhada às políticas institucionais de ensino, 

pesquisa e extensão. Ao garantir uma forma de diálogo com os egressos, busca-se ter um retorno 
quanto ao impacto da formação dada pelo UNICEP na vida profissional desses sujeitos e fomentar 

a formação continuada deste público. O programa tem como objetivo geral: Desenvolver uma 

política de acompanhamento dos egressos, levando-se em consideração as oportunidades de 

formação continuada, a inserção profissional e a participação na vida institucional. E, como 

objetivos específicos: Manter contato com os egressos da Instituição, transformando o UNICEP em 

um canal aberto e um centro aglutinador das ideias. 
Com foco no acompanhamento dos estudantes egressos da instituição, com a 

preocupação em continuar a fazer parte da carreira desse ex-aluno e possibilitar a inserção de 

diferenciais na sua vida pessoal e profissional, implantou-se um ambiente de egresso, onde todos 

os alunos concluintes passam automaticamente a ser considerados egressos na instituição. Ao fazer 

o login no site do egresso, ele ativa seu cadastro no ambiente de modo prático, intuitivo e rápido. 
Assim, eles têm acesso às notícias da instituição;  

No campo “notícias”, onde são produzidas matérias que destacam o desempenho dos 

egressos no mercado de trabalho;  

Podem entrar em contato com a instituição através de mensagens e comentários;  

Também visualizam um campo com onde são disponibilizadas vagas oferecidas no 

mercado de trabalho por empresas de São Carlos e região, objetivando a interação entre este público 
e os empregadores, favorecendo a empregabilidade, trazendo assim, benefícios para toda a 

sociedade. Desta forma, a instituição promove um ciclo, através do Banco de Empregos, setor 

responsável pela intermediação entre empresas e alunos, que permite o início da vida profissional 

dos alunos através do incentivo e inserção em campos de estágio ainda na graduação, 

correlacionando assim, o conteúdo teórico com a prática profissional, e permitindo que 

posteriormente o estudante tenha acesso a vagas de trainee e ou seja efetivado. Deste modo, a 
instituição atua como um significativo agente agregador de mão de obra para a cidade e região, ao 

ser responsável pela inserção no mercado de trabalho de profissionais capacitados e engajados, de 

outro lado, as empresas e instituições contratantes se beneficiam ao receber profissionais 

preparados para o mercado. 

A aproximação dos contratantes com a instituição, também colabora para que as 
demandas de mercado, visando à formação de profissionais sejam ampliadas e inclusive 

antecipadas, através da compreensão da necessidade mercadológica, apontada pelas empresas e 

pelos próprios estudantes e egressos. 

Ainda no sistema de instituição, os egressos também têm a opção de apontar quais cursos 

têm interesse em realizar, como por exemplo uma 2ª graduação, situação em que o ex-aluno pode 

usufruir de uma política de descontos que a instituição oferta; cursos de pós-graduação e/ou 
extensão, que ele pretende realizar e que são, ou poderão ser ofertados pela instituição, de acordo 

com a demanda apontada ou identificada. 

Através do levantamento de informações deste profissional a instituição têm realizado 

reportagens, matérias, vídeos e outros conteúdos que estão sendo inseridas no campo “notícias”, 

no site da instituição e demais mídias da cidade e região. O conteúdo enaltece o profissional e para 
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aqueles que estão na graduação ou que pretendem cursar uma graduação, funciona como agente 

motivador e agregador.  

Outro objetivo desta aproximação junto ao egresso é permitir que este público possa 

participar das atividades institucionais, como simpósios, jornadas, palestras, entre outras 

ações/eventos, como ouvinte, palestrante ou convidado, de modo que a instituição continue a fazer 
parte da carreira deste ex-aluno, valorizando-os perante aos demais estudantes, no mercado de 

trabalho e na comunidade acadêmica, permitindo a troca de experiências e disseminação de 

conhecimento de todos os envolvidos. 

Também visa uma maior aproximação com empresas do setor, de modo que seja possível 

alinhar as atividades desenvolvidas na área acadêmica com o mercado profissional, dentro dos 
padrões e legislação exigidos, através de encontros e debates. Assim a instituição já realizou alguns 

“meeting corporativo”, com o propósito de permitir um diálogo entre empresas de diversos setores, 

públicos e privados, entre outros interessados, reunindo inclusive diversos egressos que hoje atuam 

nestes locais, permitindo discussões e reflexões sobre todas as partes que compõem o mercado de 

trabalho. As entidades de classe, conselhos profissionais, sindicatos, entre outros, também 

participam com frequência de ações na instituição, através de palestras, simpósio, visitas técnicas 
e orientativas, permitindo um diálogo permanente entre todos. Assim, permite-se ouvir todas as 

partes que compõem o mercado de trabalho e sua formação, discutindo as problemáticas 

identificadas e as possibilidades de melhorias e solução. 

No que diz respeito às mídias sociais, o LinkedIn tem se mostrado amplamente eficaz e a 

instituição está analisando a melhor forma de se conectar através desta mídia com seus egressos. 
 

Exemplo de tela com as funcionalidades do ambiente de egressos: 

 

 

6. Diretrizes para a Comunicação 
 

▪ Ações de comunicação que promovam a interação institucional que valorizem a 

prática da responsabilidade social e da cidadania, a oferta de serviços educacionais 

sintonizados com as necessidades regionais.  

▪ Adoção de procedimentos de comunicação alinhando todos os setores e áreas, 
atendendo a comunidade por meio da socialização dos conhecimentos construídos, 

utilizando recursos como cursos, capacitações, atendimentos, eventos entre outros.  

▪ Alinhamento junto aos colaboradores quanto às orientações e procedimentos 

definidos em normas, regulamentos, portarias direcionados por redes sociais, e-mails, 
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cartazes, intranet, quadros de avisos e outras ferramentas conforme a necessidade 

detectada.  

▪ Atualização continuada e divulgação das informações contidas nos documentos 

institucionais (regulamento da ouvidoria, manual do aluno, atas de reuniões, entre 

outros. 

▪ Planejamento da comunicação mediante a escolha adequada das ferramentas que 

melhor se adaptem aos objetivos de cada processo de comunicação, em sala de aula, 

no desenvolvimento das atividades extraclasse, no atendimento docente e discente e 

na atuação dos órgãos de apoio. 

▪ Promoção da comunicação com a sociedade, mantendo coerência com as ações 
constantes nos documentos oficiais e de gestão e utilização de forma proativa dos 

canais de comunicação como o site institucional, as redes sociais, as rádios locais, os 

carros de som, as mídias impressas e digitais, outdoor, e-mail entre outros. 

 

A Assessoria de Imprensa é o setor responsável pela divulgação interna e externa da 

Instituição. É ela quem faz o intermédio entre a comunidade acadêmica da UNICEP e os veículos 
de comunicação (jornais, revistas, sites, rádios e emissoras de televisão). Fornece materiais para o 

público interno e externo, como releases, artigos, notas, sugestões de pauta, matérias, entrevistas, 

fotos, convites, clipping das matérias, newsletters, e-mail marketing, entre outros, proporcionando 

conteúdo informativo e agregador, através de uma visão sistêmica e global da instituição. 

 
No site da instituição é possível encontrar todas as notícias do UNICEP, como evento que 

vão acontecer e também notícias de como foram, divulgação de cursos com explicações sobre a 

importância dos mesmos na sociedade, diversas matérias sobre o mercado de trabalho, inclusive 

usando como fonte (personas) os egressos da instituição, além de diversos tipos de informações. As 

redes sociais da instituição também fazem a divulgação de eventos, fotos de alunos e docentes, 

vídeos com conteúdo agregador e a parte comercial de divulgação dos cursos, vestibular, entre 
outros.  

O referido núcleo sempre atuou com a Diretoria de Extensão, mas a partir de 2016, 

alinhou-se a sinergia existente entre as áreas de atuação, para potencializar o desenvolvimento de 

eventos institucionais, campanhas, arrecadações e doações, simpósios, feiras, ações externas e 

internas, uma vez que sua atuação holística permite a compreensão de diversas demandas e 

oportunidades previamente identificadas. Desde então, os departamentos são alinhados para a 
organização, cobertura, divulgação e produção dos eventos do UNICEP. 

 

6.1. Comunicação da IES com a comunidade externa 
 

Para permitir uma compreensão global e específica da instituição, de acordo com o 
interesse demandado, o UNICEP tem o propósito de facilitar o acesso da comunidade externa ao 

seu vasto portfólio de atuação, atuando como interlocutor do saber acadêmico, cultural e 

profissional. Assim, a instituição possui uma Assessoria de Imprensa, que desempenha a função 

de centralização da comunicação institucional, sendo a interlocutora da instituição com os veículos 

de mídia, na função de acompanhar e prestar informações, bem como manter o contato permanente 
com os diversos meios, disponibilizando informações institucionais para a comunidade externa. 

A assessoria, sendo o elo de ligação entre a instituição e os veículos de mídia, acompanha 

e presta diretamente informações aos jornalistas, com o intuito de desenvolver suas pautas. 

Também acompanha os representantes da instituição aos veículos de comunicação e mantém 

contato permanente com os diversos meios, auxiliando nas demandas de pautas, na busca de 

especialista e na captura de imagens para as matérias dos veículos, principalmente da EPTV (rede 
de televisão regional brasileira afiliada à TV Globo sediada em Campinas, São Paulo, controlada 

pelo Grupo EP).  

As informações produzidas pelo setor são diferenciadas e adequadas para as 

características de cada veículo e enviadas aos jornais, revistas, rádios, emissoras de TV e sites de 

notícias de São Carlos e região, diariamente, como citado acima. Deste modo, a comunidade externa 
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tem acesso a todas as informações, de todas as atividades desenvolvidas, através do site 

institucional, mídias sociais, entre outros canais disponibilizados, com foco em promover e divulgar 

os cursos ofertados, tanto de graduação como pós-graduação e as atividades de pesquisa e 

extensão.  

Os indicadores dos cursos e atividades são disponibilizados, visando à transparência para 
com toda a comunidade, que é amplamente comprometida com as ações realizadas. A realização de 

eventos (CIC e CONAPE) de cunho científico, e a disponibilização da Revista Multiciência são 

exemplos que ilustram a preocupação da instituição junto à agregação de conhecimento para a 

sociedade, no desenvolvimento e na disseminação da ciência. 

A transparência nas atividades propostas e realizadas, objetiva estreitar os laços com a 
sociedade, atuando em conjunto com as ações desenvolvidas para o referido público, através de 

cursos e ações gratuitas frequentemente realizadas. Atuando na divulgação em jornais de grande 

circulação na região, sites de notícia, entre outros, proporciona atingir diversos segmentos da 

sociedade, uma vez que as informações veiculadas serão aproveitadas de forma direta e/ou indireta 

pelo público, levando informação e conhecimento a população de modo geral. Para tanto realiza-se 

um intenso trabalho de alinhamento entre as áreas envolvidas com a comunicação, para que todas 
as ações/eventos que aconteçam na instituição sejam amparadas por grande divulgação e 

cobertura, atuando na diversificação dos canais utilizados, informando assim toda a sociedade 

sobre os acontecimentos, sempre respeitando e compreendendo as características locais da 

comunidade onde a instituição está inserida. 

Um canal amplamente difundido pela instituição é a ouvidoria, atuando de forma 
padronizada, ética e responsável quanto ao tratamento das informações recebidas, objetivando a 

melhoria contínua, mantendo o solicitante sempre posicionado em relação ao andamento de sua 

demanda. O canal da ouvidoria é utilizado também, para possibilitar o acesso e acompanhamento 

de demandas, algo já realizado e que propõe-se ampliar; através de e-mail, whatsapp, entre outros, 

oriundo de campo específico no site institucional e tratamento de apontamentos realizados nas 

mídias sociais e/ou outros portais, demonstrando a preocupação da instituição com a sociedade. 
Alinhado ao contínuo desenvolvimento do projeto de Egressos, os apontamentos, dúvidas 

e demais colocações realizadas pelo público externo serão cada vez mais importantes para nortear 

o planejamento da instituição e suas ações, ofertando cursos (presenciais e a distância), atividades, 

entre outros, que possam condizer com a necessidade da comunidade como um todo. 

Para tanto, a utilização e atualização de ferramentas tecnológicas que permitam cada vez 

mais, uma maior proximidade da comunidade, controle e mediação dos meios utilizados, se mostra 
fundamental e é preocupação constante da instituição.  

6.2. Comunicação da IES com a comunidade interna 
A Assessoria de Imprensa também atua através da disponibilização de dados e 

informações em diversos meios, como e-mail marketing, sistema acadêmico, site institucional, 

mídias sociais, entre outros direcionados para o público interno da instituição.  
A instituição tem trabalhado com foco na transparência de suas ações e 

consequentemente na maior integração entre os que fazem parte de sua estrutura. A Assessoria de 

Imprensa aglutina a responsabilidade de ser o agente de integração entre o UNICEP junto à 

comunidade interna, atuando em diversas frentes, sempre com o propósito de disseminar 

informações. Assim, ela é responsável por acompanhar os representantes da mantenedora, direção, 
coordenações de curso, corpo docente e estudantes da instituição durante as participações e/ou 

atividades realizadas, no alinhamento de conteúdo, desde sua produção até sua repercussão dentro 

da comunidade acadêmica.  

A inserção de conteúdo que seja de interesse dos alunos e docentes é amplamente 

trabalhada em parceria com as coordenações de cursos e sendo as mídias sociais e o site da 

instituição, ambientes nos quais grande parte deste público está conectado.  
Com participação ativa em todas as atividades realizadas pela instituição, seja de 

realização própria, ou através de parcerias, este núcleo mantém contato permanente com toda 

comunidade acadêmica, registrando todos os acontecimentos institucionais, através de fotos, 

vídeos, entrevistas, entre outros. Mesmo durante a pandemia de COVID – 19, a Assessoria vem 

atuando de maneira remota, fazendo prints de todas as atividades online que mereçam divulgação 
e criando conteúdo para ser divulgado nas redes sociais, que auxiliem e agreguem sabedoria aos 

seguidores das redes, que em sua maioria são o público interno da instituição.  
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Está em andamento um projeto de endomarketing, que visa uma maior integração com 

os colaboradores, permitindo a agregação de valores culturais e profissionais, através da 

disponibilização de material específico sobre as atividades institucionais que estão e serão 

realizadas. Desta forma, pretende-se que haja um alinhamento estratégico na instituição onde todos 

os envolvidos, ou seja, todos os colaboradores saibam dos acontecimentos que são e serão 
realizados, transformando-os em um importante elo de comunicação junto a toda a comunidade 

acadêmica e discente. 

Através da CPA, a instituição coleta dados que são transformados em indicadores e 

posteriormente divulgados junto à comunidade acadêmica, através dos meios apropriados, 

salientando que tal coleta, bem como os relatórios são desenvolvidos de modo que a comunidade 
interna tenha condições de compreender tais dados e informações, e alinhá-los com o proposto 

junto ao PDI e PPI previamente elaborado e divulgado. Através destes indicadores, ações de 

melhorias são formuladas e tratadas pela direção, tendo a comunidade acadêmica, a possibilidade 

de acompanhar estas tratativas, mediante um constante monitoramento realizado. A própria CPA 

realiza a Autoavaliação da comunicação interna, para garantir a melhoria contínua do processo, 

tendo em vista a maior participação e amplitude das ações perante sua comunidade. 
A ouvidoria também atua nessa área, pois com o avanço da tecnologia e das mídias 

sociais, a instituição também está atenta aos diversos meios que seus estudantes e docentes 

utilizam para se manifestar, tanto de forma positiva quanto o contrário, proporcionando um rápido 

feedback, e se utilizando de tais apontamentos para a tomada de ações e antecipação de situações. 

Investimentos em recursos tecnológicos se faz presente na política institucional, para atingir e medir 
o nível de interação e sua receptividade com o público interno. 

7. Diretrizes para a Responsabilidade Social  
 

▪ Compreensão da realidade local e regional, visando à composição de indicadores 
sociais quantitativos e qualitativos que subsidiem o planejamento de ações 

prioritárias, de extensão e enfrentamento das múltiplas formas de exclusão social. 

▪ Comprometimento com a comunidade acadêmica para disseminação e promoção da 

ética e da cidadania e desenvolvimento das dimensões constitutivas da formação 

profissional, como também das práticas de gestão administrativa da Instituição. 

▪ Estabelecimento de ações que atendam aos assuntos sociais, a formação de 
lideranças, desenvolvimento de oportunidades, integração de pessoas com projetos 

acadêmicos alinhados com o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo.  

▪ Estabelecimento do diálogo com a comunidade interna e externa visando identificar 

os potenciais básicos para desenvolvimento de projetos voltados à defesa da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

▪ Implementação de ações integradas, nas quais a inclusão social e a atenção às 

pessoas portadoras de necessidades especiais sejam desenvolvidas no âmbito 

acadêmico. 

▪ Transparência na relação com o público interno, visando o desenvolvimento 

profissional, pessoal e cidadão, bem como a inserção dos acadêmicos no âmbito social 

da região. 

7.1. Diretrizes para Inclusão e Interfaces Sociais  
▪ Atenção e apoio didático-pedagógico, participação em eventos, criação de bolsas, 

desenvolvimento de iniciação científica e incentivos a publicações relacionadas à 

inclusão social. 

▪ Contínuo apoio a programas de valorização da diversidade, de ações de voluntariado 
e medidas socioeducativas e desenvolvimento de facilitadores para acesso a programa 

de financiamento para estudantes com baixo poder aquisitivo. 
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▪ Desenvolvimento de projetos voltados para os grupos da terceira idade, alfabetização 

solidária, educação ambiental entre outros e difusão e troca de informações sobre as 

formas de viabilização de ações entre a comunidade acadêmica, o setor produtivo 

regional e a sociedade. 

▪ Levantamento de dados sociais regionais em parceria com a comunidade e 
organizações empresariais do terceiro setor e realização de eventos, debates, 

discussões e pesquisas identificando causas sociais relevantes, integrando o valor das 

ações de inclusão social aos objetivos da instituição. 

▪ Realização de programa de nivelamento, apoio psicopedagógico e incentivo à iniciação 

científica, tendo como meta a inclusão social. 

▪ Consolidação da imagem institucional da UNICEP associada à sua relação com a 

sociedade e estabelecimento de parcerias para implantação de projetos que viabilizem 

a capacitação técnica e prática, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

▪ Integração com agências de fomento para a realização de ações que viabilizem as 

interfaces sociais junto à sociedade em geral e divulgação junto às entidades externas 
e comunidade acadêmica e comunidade em geral sobre as atividades voltadas às 

interfaces sociais realizadas pela Instituição. 

▪ Desenvolvimento de alianças estratégicas, estabelecimento de parcerias que atendam 

aos problemas econômicos, políticos e socioculturais da região de abrangência da 

UNICEP. 

7.2. Diretrizes para a Infraestrutura  
▪ Acompanhamento, manutenção e conservação das condições das instalações para 

assegurar que os alunos, docentes e demais funcionários tenham condições de 

desempenharem suas funções. 

▪ Avaliação periódica dos ambientes internos e externos com vistas a adequar, quanto 

for o caso, as instalações para melhor atender às necessidades da comunidade 

acadêmica. 

▪ Estabelecimento de cronograma de verificação prévia dos ambientes, as instalações e 

equipamentos visando antecipar consertos, reparos e manutenção previamente sem 

prejuízo das atividades acadêmicas estabelecidas no calendário acadêmico. 

▪ Instalações físicas pensadas para atender aos requisitos necessários para as 
atividades de ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão, considerando 

orientações das normas arquitetônicas, acessibilidade, conforto e segurança, 

iluminação, ventilação, equipamentos e mobiliários adequados. 

▪ Planejamento da expansão física da infraestrutura de acordo com a expansão dos 

cursos, permitindo atender às necessidades de salas de aula, gabinetes para docentes, 

coordenações, laboratórios e biblioteca.  
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VII. CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 
 

A política institucional para a oferta de ensino de graduação e pós-graduação presencial e a 

distância está articulada com as políticas, objetivos, metas e ações constantes neste PDI e 
contemplam o alinhamento da base tecnológica institucional com seus respectivos projetos 

pedagógicos, observando a formação pretendida para os discentes (na sede e unidades) e 

considerando as condições reais da localidade. 

Este PDI teve como base o estudo para implantação de polos e novos cursos e considera a 

sua distribuição geográfica e os aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda 
por cursos superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos, bem como a 

contribuição desses cursos para o desenvolvimento da comunidade e os indicadores estabelecidos 

no PNE vigente. 

1. Cronograma de Implantação 

1.1. Graduação 
A UNICEP almeja a implantação de alguns cursos de graduação na vigência deste PDI. Em 

atendimento ao enunciado de sua vocação, direcionará seus cursos para as áreas da educação, 

saúde, humanas, ciências sociais aplicadas, exatas e tecnológicas formando profissionais éticos, 

responsáveis, competentes e habilitados para serem inseridos no mercado de trabalho, e para 

responderem às transformações do cenário nacional e global. 

A tabela a seguir apresenta os cursos previstos para serem implantados na vigência deste 

PDI.  

Tabela 6 – Cursos de Graduação previstos 2020-2024 

 

CURSOS  
QUANTIDADE 

DE VAGAS 
DURAÇÃO 

(ANOS) 
MODALIDADE  UNIDADE  

ANO 
PREVISTO 

Direito 600 5 A distância Vários municípios 2020 

Enfermagem 600 4 A distância Vários municípios 2020 

Psicologia 400 5 A distância Vários municípios 2020 

Direito 100 5 Presencial Rio Claro 2020 

Direito 100 5 Presencial Porto Ferreira 2020 

Enfermagem 100 4 Presencial Rio Claro 2021 

Enfermagem 100 4 Presencial Porto Ferreira 2021 

Psicologia 120 5 Presencial Porto Ferreira 2021 

CST – Gestão de Recursos 
Humanos 

60 2 A distância Vários municípios 2021 

Engenharia de Produção 100 5 A distância Vários municípios 2021 

Farmácia 100 5 A distância Vários municípios 2021 
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CURSOS  
QUANTIDADE 

DE VAGAS 
DURAÇÃO 

(ANOS) 
MODALIDADE  UNIDADE  

ANO 
PREVISTO 

Fisioterapia 100 5 A distância Vários municípios 2021 

CST – Controle de Obras 60 3 Presencial São Carlos 2021 

CST – Design de Interiores 60 2 Presencial São Carlos 2021 

CST – Gestão de 
Segurança Privada 

60 2 Presencial São Carlos 2021 

Administração 100 4 A distância Vários municípios 2022 

Arquitetura e Urbanismo 100 5 A distância Vários municípios 2022 

Ciências Contábeis 100 4 A distância Vários municípios 2022 

Comunicação Social – Hab. 

em Publicidade e 
Propaganda 

100 4 A distância Vários municípios 2022 

CST – Comércio Exterior 100 2 A distância Vários municípios 2022 

CST – Gestão Hospitalar 100 3 A distância Vários municípios 2022 

CST – Processos 
Gerenciais 

100 2 A distância Vários municípios 2022 

Educação Física 
(Licenciatura e 
Bacharelado) 

100 4 A distância Vários municípios 2022 

Engenharia Civil 100 5 A distância Vários municípios 2022 

Nutrição 100 4 A distância Vários municípios 2022 

Serviço Social 100 4 A distância Vários municípios 2022 

CST - Hotelaria 60 2 Presencial São Carlos 2022 

CST – Jogos Digitais 60 2,5 Presencial São Carlos 2022 

CST - Logística 60 2 Presencial São Carlos 2022 

CST - Gestão de Tecnologia 
da Informação 

100 2,5 A distância Vários municípios 2023 

CST - Produção 
Publicitária 

100 2 A distância Vários municípios 2023 

CST - Segurança no 
Trabalho 

100 3 A distância Vários municípios 2023 

CST – Oftálmica  60 3 Presencial São Carlos 2023 

CST – Gestão Comercial 100 2 A distância Vários municípios 2024 

CST - Gestão Financeira 100 2 A distância Vários municípios 2024 

CST - Redes de 
Computadores 

100 2,5 A distância Vários municípios 2024 

CST – Secretariado 100 2 A distância Vários municípios 2024 

CST - Segurança da 
Informação 

100 2,5 A distância Vários municípios 2024 

Engenharia Mecânica 100 5 Presencial São Carlos 2024 

Medicina 120 6 Presencial São Carlos 2024 
 

Legenda: CST – Curso Superior de Tecnologia. 
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1.2. Pós-graduação  
Os programas de Pós-graduação, previstos para serem implantados na vigência deste PDI 

abrange as áreas de conhecimento dos cursos de graduação pode ser observado no quadro a seguir. 

 

Tabela 7 – Cursos de Pós-graduação previstos 2020-2024 

PROGRAMAS ANO PREVISTO 

MBA em Gestão de Negócios e Pessoas  2020 

MBA em Gestão de Negócios e Finanças e Controladoria  2020 

MBA em Gestão de Negócios e Marketing  2020 

MBA em Gestão de Negócios e Estratégia Empresarial  2020 

MBA em Gestão de Negócios e Suplly Chain  2021 

MBA em Gestão de Negócios e Gerenciamento de Projetos  2021 

MBA em Gestão de Negócios e Qualidade  2021 

MBA em Gestão de Tributos  2021 

Especialização em Inovação em Educação: Metodologias de Ensino e Tecnologias 2021 

Especialização em Nutrição Materno-Infantil: Da Gestação à Adolescência 2022 

Especialização em Psicopedagogia Clínica  2022 

Especialização em Psicopedagogia Institucional  2022 

Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais  2022 

Especialização em Farmácia Clínica -  cuidados farmacêuticos com ênfase em prescrição  2022 

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho  2023 

Especialização em Prescrição de Fitoterápicos, suplementos alimentares e 
Dermocosméticos  

2023 

Especialização em Urgência e Emergência (atendimento pré-hospitalar)  2023 

Especialização em Saúde Mental 2023 

Especialização em Medicina de Animais Silvestres e Pets Não-convencionais 2024 

Especialização em Análises Clínicas e Gestão Laboratorial 2024 

Especialização em Gestão em Manutenção de Aeronaves 2024 

Especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva 2024 
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VIII. CORPO SOCIAL 

1. CORPO DOCENTE 
Conforme consta no Regimento Geral o perfil do corpo docente da UNICEP é formado por 

professores titulados e aptos para exercerem todas as funções docentes definidas na proposta 

pedagógica dos cursos de graduação e programas de pós-graduação. Os contratos dos docentes 
celebrados no regime jurídico da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e também observa os 

critérios e normas regimentais, acordos e convenções Coletivas de Trabalho da classe na base 

territorial. 

1.1. Requisitos de titulação 
A titulação é um dos requisitos imprescindíveis para a composição do perfil do corpo e com 

o objetivo de preservação da qualidade do ensino ofertado e da busca constante da qualidade. A 

experiência profissional do corpo docente é um fator que contribui diretamente para a integração 

entre a teoria e a prática profissional dos futuros egressos dos cursos. A experiência profissional na 

área de abrangência dos cursos, também se configura como uma importante variável para qualificar 

o perfil do corpo docente de uma instituição de ensino superior.  

1.2. Critérios de seleção e contratação 
Os critérios de seleção e contratação definidos pela UNICEP estão balizados em técnicas 

modernas de recrutamento e seleção da área de Recursos Humanos, como por meio de 

regulamentos e planos do seu setor de RH, sendo estes submetidos à aprovação dos órgãos 

competentes da Instituição. 

A participação das coordenações dos cursos neste processo é muito importante e salutar, 
uma vez que o processo de seleção e contratação se inicia com a solicitação desse órgão em função 

das necessidades dos cursos. Cabe também às coordenadorias realizar o exame das credenciais dos 

candidatos e encaminhar para análise final. As condições básicas para ingresso e permanência dos 

docentes são a idoneidade profissional, capacidade didática, integridade moral e ética, conduta 

pública e privada. A admissão dos recursos humanos é concretizada mediante contrato de trabalho 

celebrado com a Mantenedora. 

1.3. Qualificação e Capacitação 
A qualificação profissional do corpo docente resulta na eficiência e na qualidade do ensino, 

a qualificação é alcançada por meio da preparação e dos estudos, que antecedem as atividades em 

sala de aula ou em outros ambientes educativos.  

Esse é um trabalho contínuo uma vez que o universo do conhecimento está em constante 

transformação e as diversidades culturais, sociais, intelectuais e tecnológicas apresentadas pelos 

alunos são inúmeras e abrangentes, de forma que os docentes se veem constantemente 

comprometidos com revisões e reflexões novas sobre suas práticas. 

A capacitação docente surge como das estratégias de atualização, acompanhamento e 

experimentação das práticas docentes para as instituições de ensino, que passam a organizar 
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internamente mecanismo para capacitar seus docentes para os novos desafios do ambiente 

educacional. 

A UNICEP consciente desses determinantes pretende por meio do Núcleo de Apoio ao 

Docente, e de seu Plano de Qualificação e Capacitação Interna qualifica e dá apoio aos docentes, 

quanto ao seu aperfeiçoamento pessoal e ao exercício da docência. Oferece programas, cursos ou 

oficinas que visam desenvolver a oratória, postura, cultura, ética e outros.  

A formação continuada dos docentes visa manter e incentivar uma prática que alcance 

objetivos inovadores e que reflita a excelência do ensino, envolvendo e contagiando a todos as 

unidades, buscam ampliar a formação continuada dos docentes que nela atuam por meio de cursos 

de capacitação para os docentes. Além da oferta, espera-se que o próprio docente busque seu 

aperfeiçoamento em suas respectivas áreas.  

Para tanto, a política de incentivo à docência, para a socialização de boas práticas de ensino, 

de maneira a estimular os docentes a desenvolverem novas metodologias e reflexões sobre currículo, 

práticas pedagógicas, aprendizagem, avaliação e outros aspectos da docência no ensino superior. 

Será organizado um edital, que contemple as regras de um concurso, com premiação, para 

incentivar a elaboração de projetos inovadores e significativos para a formação dos profissionais. 
Valorizar, portanto, a busca de aperfeiçoamento e excelência no exercício da profissão do ensino, 

dando ênfase a atividades e eventos de reflexão e formação continuada dos docentes e todo o pessoal 

que lida com os estudantes, na compreensão de nossa comunidade de aprendizagem.  

O processo de acompanhamento ao trabalho docente é realizado pelo Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico -NAP, que é munido com dados de avaliação pelo Núcleo de Avaliação Continuada 
- NAC e busca promover ações que auxiliem às direções, coordenações e os docentes oportunizando 

momentos para promover a discussão e o encaminhamento de problemáticas em relação à prática 

pedagógica geral e através de reuniões pedagógicas, por curso ou áreas de formação afins, 

procuramos discutir e analisar, em conjunto com os docentes e coordenação, os indicadores da 

avaliação institucional para a definição de ações pedagógicas.  

O NAP vem se instrumentalizando para promover iniciativas de contatos, individuais com 
os docentes, sobre a necessidade de apoio pedagógico e assessorando as fases de planejamento, 

execução e avaliação de disciplinas. 

1.4. Cronograma - Corpo Docente 
O cronograma de expansão do corpo docente está de acordo com o plano de expansão dos 

cursos, quantidade de turmas ou de estudantes. Considerando os cursos a serem implantados nos 

próximos anos e os cursos em funcionamento têm-se: 

 

Tabela 8 – Corpo Docente 2020-2024 – São Carlos, Rio Claro e Porto Ferreira 

TITULAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

%  N.º 

%  

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% 

DOUTOR 

TI 39 

86 

13,0% 40 

88,6 

13,0% 41 

91,2 

13,0% 43 

94 

13,0% 44 

96,8 

13,0% 

TP 47 15,7% 48 15,7% 50 15,7% 51 15,7% 53 15,7% 

H 50 50 16,7% 52 51,5 16,7% 53 53 16,7% 55 54,6 16,7% 56 56,3 16,7% 

Doutores (total) 136 45,5%   140 45,5%   144 45,5%   149 45,5%   153 45,5% 

MESTRE 

TI 18 

59 

6,0% 19 

60,8 

6,0% 19 

62,6 

6,0% 20 

64,5 

6,0% 20 

66,4 

6,0% 

TP 41 13,7% 42 13,7% 43 13,7% 45 13,7% 46 13,7% 

H 51 51 17,1% 53 52,5 17,1% 54 54,1 17,1% 56 55,7 17,1% 57 57,4 17,1% 

Mestres (total) 110 36,8%   113 36,8%   117 36,8%   120 36,8%   124 36,8% 
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TITULAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

%  N.º 

%  

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% 

ESPECIALISTA 

TI 3 

27 

1,0% 3 

27,8 

1,0% 3 

28,6 

1,0% 3 

29,5 

1,0% 3 

30,4 

1,0% 

TP 24 8,0% 25 8,0% 25 8,0% 26 8,0% 27 8,0% 

H 26 26 8,7% 27 26,8 8,7% 28 27,6 8,7% 28 28,4 8,7% 29 29,3 8,7% 

Especialistas (total) 53 17,7%   55 17,7%   56 17,7%   58 17,7%   60 17,7% 

Total 

TI 60 

172 

20,1% 62 

177 

20,1% 64 

182 

20,1% 66 

188 

20,1% 68 

194 

20,1% 

TP 112 37,5% 115 37,5% 119 37,5% 122 37,5% 126 37,5% 

H 127 127 42,5% 131 131 42,5% 135 135 42,5% 139 139 42,5% 143 143 42,5% 

Qtde. Geral 299 100,0%   308 100,0%   317 100,0%   327 100,0%   337 100,0% 

 

 

Tabela 9 – Corpo Docente 2020-2024 – São Carlos 

TITULAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

N.
º 

% 
(TI
+ 

TP) 

%  
N.
º 

% 
(TI
+ 

TP) 

% 
N.
º 

% 
(TI
+ 

TP) 

% 
N.
º 

% 
(TI
+ 

TP) 

% 
N.
º 

% 
(TI
+ 

TP) 

% 

DOUTOR 

TI 29 

67 

13,8% 30 

69 

13,8% 31 

71,1 

13,8% 32 

73,2 

13,8% 33 

75,4 

13,8% 

T
P 

38 18,1% 39 18,1% 40 18,1% 42 18,1% 43 18,1% 

H 40 40 19,0% 41 41,2 19,0% 42 42,4 19,0% 44 43,7 19,0% 45 45 19,0% 

Doutores (total) 107 51,0%   110 51,0%   114 51,0%   117 51,0%   120 51,0% 

MESTRE 

TI 12 

40 

5,7% 12 

41,2 

5,7% 13 

42,4 

5,7% 13 

43,7 

5,7% 14 

45 

5,7% 

T
P 

28 13,3% 29 13,3% 30 13,3% 31 13,3% 32 13,3% 

H 36 36 17,1% 37 37,1 17,1% 38 38,2 17,1% 39 39,3 17,1% 41 40,5 17,1% 

Mestres (total) 76 36,2%   78 36,2%   81 36,2%   83 36,2%   86 36,2% 

ESPECIALIST
A 

TI 2 

16 

1,0% 2 

16,5 

1,0% 2 

17 

1,0% 2 

17,5 

1,0% 2 

18 

1,0% 

T
P 

14 6,7% 14 6,7% 15 6,7% 15 6,7% 16 6,7% 

H 11 11 5,2% 11 11,3 5,2% 12 11,7 5,2% 12 12 5,2% 12 12,4 5,2% 

Especialistas (total) 27 12,9%   28 12,9%   29 12,9%   30 12,9%   30 12,9% 

Total 

TI 43 

123 

20,5% 44 

127 

20,5% 46 

130 

20,5% 47 

134 

20,5% 48 

138 

20,5% 

T

P 
80 38,1% 82 38,1% 85 38,1% 87 38,1% 90 38,1% 

H 87 87 41,4% 90 89,6 41,4% 92 92,3 41,4% 95 95,1 41,4% 98 97,9 41,4% 

Qtde. Geral 210 
100,0

% 
  216 

100,0
% 

  223 
100,0

% 
  229 

100,0
% 

  236 
100,0

% 
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Tabela 10 – Corpo Docente 2020-2024 – Rio Claro 

TITULAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

N.º 
% 

(TI+ 

TP) 

%  N.º 
% 

(TI+ 

TP) 

% N.º 
% 

(TI+ 

TP) 

% N.º 
% 

(TI+ 

TP) 

% N.º 
% 

(TI+ 

TP) 

% 

DOUTOR 

TI 5 

11 

8,5% 5 

11,3 

8,5% 5 

11,7 

8,5% 5 

12 

8,5% 6 

12,4 

8,5% 

TP 6 10,2% 6 10,2% 6 10,2% 7 10,2% 7 10,2% 

H 7 7 11,9% 7 7,21 11,9% 7 7,43 11,9% 8 7,65 11,9% 8 7,88 11,9% 

Doutores (total)  18 30,5%   19 30,5%   19 30,5%   20 30,5%   20 30,5% 

MESTRE 

TI 4 

12 

6,8% 4 

12,4 

6,8% 4 

12,7 

6,8% 4 

13,1 

6,8% 5 

13,5 

6,8% 

TP 8 13,6% 8 13,6% 8 13,6% 9 13,6% 9 13,6% 

H 12 12 20,3% 12 12,4 20,3% 13 12,7 20,3% 13 13,1 20,3% 14 13,5 20,3% 

Mestres (total)  24 40,7%   25 40,7%   25 40,7%   26 40,7%   27 40,7% 

ESPECIALISTA 

TI 0 

8 

0,0% 0 

8,24 

0,0% 0 

8,49 

0,0% 0 

8,74 

0,0% 0 

9 

0,0% 

TP 8 13,6% 8 13,6% 8 13,6% 9 13,6% 9 13,6% 

H 9 9 15,3% 9 9,27 15,3% 10 9,55 15,3% 10 9,83 15,3% 10 10,1 15,3% 

Especialistas (total)  17 28,8%   18 28,8%   18 28,8%   19 28,8%   19 28,8% 

Total 

TI 9 

31 

15,3% 9 

32 

15,3% 10 

32,9 

15,3% 10 

33,9 

15,3% 10 

34,9 

15,3% 

TP 22 37,3% 23 37,3% 23 37,3% 24 37,3% 25 37,3% 

H 28 28 47,5% 29 28,8 47,5% 30 29,7 47,5% 31 30,6 47,5% 32 31,5 47,5% 

Qtde. Geral  59 100,0%   61 100,0%   63 100,0%   64 100,0%   66 100,0% 

 

Tabela 11 – Corpo Docente 2020-2024 – Porto Ferreira 

TITULAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

%  N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% 

DOUTOR 

TI 5 

8 

16,7% 5 

8,24 

16,7% 5 

8,49 

16,7% 5 

8,74 

16,7% 6 

9 

16,7% 

TP 3 10,0% 3 10,0% 3 10,0% 3 10,0% 3 10,0% 

H 3 3 10,0% 3 3,09 10,0% 3 3,18 10,0% 3 3,28 10,0% 3 3,38 10,0% 

Doutores (total)  11 36,7%   11 36,7%   12 36,7%   12 36,7%   12 36,7% 

MESTRE 

TI 2 

7 

6,7% 2 

7,21 

6,7% 2 

7,43 

6,7% 2 

7,65 

6,7% 2 

7,88 

6,7% 

TP 5 16,7% 5 16,7% 5 16,7% 5 16,7% 6 16,7% 

H 3 3 10,0% 3 3,09 10,0% 3 3,18 10,0% 3 3,28 10,0% 3 3,38 10,0% 

Mestres (total)  10 33,3%   10 33,3%   11 33,3%   11 33,3%   11 33,3% 

ESPECIALISTA 

TI 1 

3 

3,3% 1 

3,09 

3,3% 1 

3,18 

3,3% 1 

3,28 

3,3% 1 

3,38 

3,3% 

TP 2 6,7% 2 6,7% 2 6,7% 2 6,7% 2 6,7% 

H 6 6 20,0% 6 6,18 20,0% 6 6,37 20,0% 7 6,56 20,0% 7 6,75 20,0% 



 

| PDI UNICEP 2020-2024 – São Carlos – Rio Claro – Porto Ferreira 71 

 

Centro Universitário Central Paulista 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024  

TITULAÇÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

%  N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% N.º 

% 

(TI+ 
TP) 

% 

Especialistas (total)  9 30,0%   9,3 30,0%   9,5 30,0%   9,8 30,0%   10 30,0% 

Total 

TI 8 

18 

26,7% 8 

19 

26,7% 8 

19,1 

26,7% 9 

19,7 

26,7% 9 

20,3 

26,7% 

TP 10 33,3% 10 33,3% 11 33,3% 11 33,3% 11 33,3% 

H 12 12 40,0% 12 12,4 40,0% 13 12,7 40,0% 13 13,1 40,0% 14 13,5 40,0% 

Qtde. Geral  30 100,0%   31 100,0%   32 100,0%   33 100,0%   34 100,0% 

 

2. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

O desempenho e funcionamento da UNICEP depende da atuação de seu corpo técnico-

administrativo, que tem sob sua responsabilidade dar apoio ao desenvolvimento das atividades de 

ensino, iniciação cientifica/pesquisa e extensão. Com base nos direcionamentos do Regimento 

Geral, o corpo técnico-administrativo é constituído por todos os colaboradores não docentes, e por 

meio de contratos celebrados pelo regime jurídico da CLT. 

2.1. Critérios de Seleção e Contratação 
Os critérios de seleção e contratação definidos pela UNICEP para o corpo técnico-

administrativo estão balizados em técnicas de recrutamento e seleção da área de Recursos 

Humanos. A participação dos Gestores neste processo é muito importante, uma vez que o processo 

de seleção e contratação se inicia com a solicitação desse órgão em função das necessidades 

apresentadas.  

2.2. Qualificação e Plano de Carreira  
A política de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho do corpo técnico-

administrativo inclui o incentivo à continuidade de estudos, ou seja, educação básica, treinamento, 

acesso ao nível superior e pós-graduação e atualização profissional para o exercício da cidadania. 
As diretrizes básicas da política de qualificação do corpo técnico-administrativo na Instituição são: 

▪ Adoção de um programa especial e intensivo de qualificação, capacitação e 

desenvolvimento gerencial, em todos os níveis, tendo em vista seu caráter 

determinante para o desempenho da atividade universitária, buscando padrões 

compatíveis com as exigências de um Centro Universitário inovador e participante. 

▪ Capacitação e formação de talentos humanos, em níveis técnico, administrativo e 

gerencial, promovendo o aperfeiçoamento e a reciclagem de conhecimentos. 

▪ Elaboração da matriz de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do nível 

técnico e operacional, revisando-a para cada ano. 

▪ Seleção de profissionais já titulados e disponíveis no mercado,  

▪ Incentivos à formação continuada do corpo técnico-administrativo. 

▪ Promoção de cursos voltados à atuação específica. 

▪ Promoção de cursos de relações interpessoais para o bom desempenho profissional. 

▪ Estímulos à participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela 

instituição e outras entidades. 
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2.3. Cronograma de Expansão. 
Tabela 12 – Corpo Técnico-administrativo previsto 2020-2024 

CAMPUS 
PLANO DE EXPANSÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

São Carlos 127 131 135 139 143 

Rio Claro 14 14 15 15 16 

Porto Ferreira 8 8 8 9 9 

Total 149 153 158 163 168 

 

3. CORPO DISCENTE 

3.1. Formas de Acesso 
O acesso do discente aos cursos de graduação da UNICEP se dá mediante estabelecimento 

do processo seletivo que por sua vez abrange os conhecimentos comuns às diversas formas de 

escolaridade do nível médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade. O processo de 

classificação necessário para garantir condições igualitárias e transparentes no processo de 
admissão escolar. Esse processo é de ordem decrescente pela soma dos resultados obtidos, 

excluídos os candidatos que não obtiveram os níveis mínimos e os que tiveram resultado nulo em 

qualquer das avaliações. 

Conforme consta no Regimento Geral o processo seletivo destina-se a viabilizar o ingresso 

dos candidatos nas vagas disponibilizadas pelo curso e programas, permitindo avaliar 
conhecimentos essenciais e classificar os candidatos nos limites das vagas oferecidas, nos termos 

da legislação vigente. 

As inscrições para o processo seletivo são divulgadas em edital, do qual constam os cursos 

oferecidos, vagas disponibilizadas, prazos, documentação necessária, calendário das provas, 

critérios de classificação e demais informações relevantes. A classificação obtida é válida para 

matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o 
candidato classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar nos prazos 

estabelecidos, a documentação exigida. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, nelas podem ser matriculados alunos 

transferidos de outro curso, na forma da legislação vigente, ou portadores de diploma da graduação, 

em conformidade com as normas aprovadas pelo CONSUN. 

O processo de transferência é outra forma de admissão de estudantes aos cursos de 

graduação, podendo ser aceitos alunos regulares de outras instituições, parta cursos afins, havendo 

existência de vagas, sendo observado o dispositivo legal para o aproveitamento curricular.  

3.2. Apoio Pedagógico e Financeiro 
O apoio financeiro aos discentes visa o desenvolvimento de uma social acadêmica no âmbito 

institucional, tendo como objetivo a concessão de auxílios econômicos, bem como a prestação de 

outros serviços ao corpo discente. O apoio social direto dado aos estudantes economicamente mais 

carentes é uma ação inserida no Programa de Apoio Financeiro que visa propiciar ao estudante, 

condições básicas para custear sua vida acadêmica por meio de concessão de bolsas, tendo como 

pré-requisitos a situação socioeconômica e o desempenho acadêmico do aluno. 

A UNICEP, no âmbito das políticas de apoio pedagógico e financeiro aos estudantes, oferece 

os seguintes apoios:  

• Bolsa Desconto para irmãos ou parentes de 1º Grau (Pais e Filhos) ou cônjuges. É 

concedido um desconto aos estudantes com um ou mais irmãos ou parentes de 1º Grau 

ou cônjuges, regularmente matriculados na Instituição, desde que o pagamento da 
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mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

• Bolsa Monitoria. Seleção por meio de prova elaborada por docente da área. O aluno com 

o melhor aproveitamento na prova é selecionado para dar monitoria na disciplina, 

cumprindo uma carga horária de 12 horas semanais. (Exigência: o aluno deve ter 

cursado e sido aprovado na disciplina a se candidatar).  

• Convênio com Empresas e Órgão Públicos. A UNICEP mantém convênio com várias 

empresas e órgãos públicos da região com intuito de beneficiar os colaboradores e 
funcionários de tais instituições concedendo descontos nas mensalidades. Consulte-nos 

para saber se a empresa ou órgão público em que trabalha possui convênio conosco e 

aproveite esta oportunidade.  

• Bolsa 2ª Graduação. A UNICEP concede bolsas parciais para alunos graduados em 

universidades públicas, privadas e para egressos da própria UNICEP, que desejarem 

cursar sua 2ª graduação.  

• Bolsa Atleta. A UNICEP concede desconto de até 40% para estudantes, mediante 

comprovação, que participam de competições esportivas, de âmbito nacional, 

profissionalmente que sejam federados.  

• PROUNI. O Programa Universidade para Todos – PROUNI, criado pelo Governo Federal 

em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, tem como 

finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação 

e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas. É 

dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular 

na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de três 
salários-mínimos. O PROUNI conta com um sistema de seleção informatizado e 

impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são 

selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores 

desempenhos acadêmicos.  

• FIES. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da 
Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260/2001. Podem 

recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.  

• Escola da Família. O Programa Escola da Família foi criado no dia 23 de agosto de 2003 

pela Secretaria de Estado da Educação e proporciona a abertura de escolas da Rede 

Estadual de Ensino, aos finais de semana, com o objetivo de criar uma cultura de paz, 
despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus participantes. 

Reunindo profissionais da Educação, voluntários e universitários, o Programa oferece às 

comunidades paulistas atividades que possam contribuir para a inclusão social tendo 

como foco o respeito à pluralidade e a uma política de prevenção que concorra para uma 

qualidade de vida, cada vez melhor.  

• PRAVALER. O PRAVALER é o maior programa de crédito universitário privado do país. 

Um financiamento exclusivo para ensino superior, oferecido em parceria com a 
Instituição de Ensino, que possibilita o pagamento das mensalidades deforma parcelada. 

Após aquisição, o PRAVALER quita o valor contratado do semestre para a Instituição de 

Ensino e o aluno realiza o pagamento das parcelas diretamente ao PRAVALER.  

• Bolsa Estágio. É um programa vinculado à Diretoria de Programas de Extensão e 

Atividades Práticas, que tem por finalidade criar oportunidades de estágios e empregos 

aos estudantes de nossa Instituição. O objetivo principal do Banco de Empregos é 
permitir que o estudante aplique seus conhecimentos teóricos através da vivência em 

situações reais no mercado de trabalho.  

• Bolsa Transporte. É um programa que visa ajudar alunos que são de outras cidades e 

comprovem o gasto com transporte escolar.  
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• Quero Bolsa. O Quero Bolsa é uma empresa parceira que faz captação de alunos pela 

internet e concede bolsas de até 50% de acordo com os cursos disponibilizados pela 

UNICEP. Essas bolsas são válidas somente para ingressantes.  

• Estímulos à permanência (Programa de Nivelamento, atendimento Psicopedagógico). A 

UNICEP, por meio do NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico, procura estimular os 

estudantes à permanência no curso de graduação mediante a adoção de estratégias 

específicas de apoio pedagógico ao discente, as quais são realizadas por meio de ações 

que levam em conta os seguintes aspectos: 

• Ação constante das Coordenações do Curso, que dispensa ao discente um atendimento 

imediato e individual todas as vezes que é solicitado;  

• Realizações de ações no sentido da seleção de monitores de disciplinas orientados por 

docentes vinculados ao curso que, além de voltarem suas atenções para atividades 

específicas de disciplinas, também prestam orientação acadêmica dos estudantes;  

• Programa de atendimento psicopedagógico aos discentes, que conta com profissionais 

qualificados para um serviço de orientação e acompanhamento psicopedagógico 

destinado aos discentes encaminhados pelos docentes por apresentarem limitações 
psicológicas no processo de aprendizagem; proporcionar atendimento psicológico aos 

estudantes, com vistas a propor atividades direcionadas visando a mudanças 

comportamentais, para os casos que forem possíveis e encaminhamento externo a outros 

especialistas, quando detectados outros problemas.  

• Bolsa Estágio: no período do estágio, o estudante receberá diretamente da UNICEP uma 

bolsa–estágio mensal representada por desconto da mensalidade do curso frequentado.  

• Os docentes vinculados ao curso são motivados a proporem projetos de iniciação 

científica, objetivando a participação destes nos congressos de iniciação científica 

promovidos pela própria instituição (CIC-UNICEP) ou por outras instituições.  

A UNICEP oferece o Programa de Apoio Pedagógico ao Ingressante, que oferece oficinas 

gratuitas de Matemática e Língua Portuguesa aos estudantes ingressantes da IES. Já foram 

atendidos muitos estudantes. Além das oficinas, é designado um professor que fornece orientação 

pedagógica àqueles estudantes que demonstrem dificuldades de aprendizagem. Há, também em 

andamento, a proposta de fornecer plantões online, através de aulas virtuais das principais 
disciplinas, que apresentam um significativo índice de reprovação. As aulas virtuais são estendidas 

para promover a recuperação dos estudantes em horários alternativos, buscando diminuir a evasão 

discente e proporcionando um aprendizado que atenda às necessidades de cada um.   

O Núcleo de Atendimento Psicopedagógico – NAP proporciona atendimento psicopedagógico 

aos seus estudantes e docentes, dentro de uma dimensão preventiva, a fim de facilitar o bom 
desempenho acadêmico e de ensino. Para tanto, oferece aos seus estudantes, com o apoio da 

unidade de ensino e prática do Curso de Psicologia, orientação preventiva, orientação vocacional e 

trabalho com grupo de estudantes com dificuldades de aprendizagem.  

A meta institucional é conjugar o potencial humano e técnico da área acadêmica, em uma 

perspectiva interdisciplinar e ampliar as atividades de atendimento. O NAP é constituído por 

representantes da área psicológica, pedagógica e da saúde; e de forma temporária, por 
representantes de segmentos que se fizerem necessários, determinados pela avaliação das 

demandas existentes.  

Como função principal, o NAP desenvolve propostas, diretrizes e programas destinados à 

comunidade acadêmica (coordenações de cursos, professores e pessoal técnico administrativo) 

visando à orientação e ao assessoramento quanto às estratégias a serem adotadas. O Núcleo inclui 
ainda outros serviços, como o atendimento prestado com técnicas reparatórias e recuperação 

funcional nas clínicas de Fisioterapia e o atendimento nutricional, na Clínica de Nutrição. 

O atendimento ao estudante da UNICEP tem como meta oferecer cinco canais principais de 

comunicação com seus estudantes, que podem ser utilizados oportunamente pelo público externo: 

atendimento presencial, chat, secretaria online, ouvidoria e, no futuro, call center. Sistema de 

agendamento para o atendimento presencial em que os estudantes selecionarão data, hora e motivo 
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e serão, então, direcionados automaticamente para a pessoa ou setor mais indicado para tratar 

daquele assunto determinado: atendentes de secretaria, secretária de coordenação ou coordenador 

de curso.  

O estudante também liga para uma central de atendimento e faz solicitações sobre a sua 

situação acadêmica e financeira ou, no caso de um candidato ou interessado, buscar orientação e 
tirar dúvidas sobre a oferta de cursos. O mesmo pode ser feito por um canal de chat via web, 

disponível no Portal da UNICEP e ser recepcionado por uma secretária que presta esse atendimento. 

Ao final de cada atendimento é realizada uma avaliação, onde o estudante, candidato ou interessado 

responde se ficou muito satisfeito, satisfeito ou insatisfeito com o atendimento prestado.  

As solicitações de documentos acadêmicos são realizadas, através de requerimentos abertos 
pelos estudantes na Secretaria online. Tal procedimento foi centralizado na secretária acadêmica, 

a fim de diminuir o prazo de resposta e ter seus fluxos analisados periodicamente.  

O Canal de Ouvidoria tem a a finalidade de avaliar e melhorar o atendimento dos serviços 

prestados, pode ser utilizado: para reclamar de qualquer aspecto que seja considerado 

insatisfatório; para sugerir alternativas que possam melhorar o funcionamento dos setores; para 

elogiar os aspectos positivos ou para consultar, quando o usuário tiver qualquer dúvida sobre os 

serviços oferecidos. 

3.3. Atenção às Necessidades Especiais 
A UNICEP realiza a promoção de acessibilidade e o atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS.  

A responsabilidade social é uma preocupação constante e permanente no que diz respeito 

às ações da UNICEP, qualquer que seja a modalidade presencial ou a distância, para as suas 

unidades: UNICEP campi sede, UNICEP - São Carlos, e os demais campi fora sede como: UNICEP - 

Porto Ferreira e a UNICEP - Rio Claro, adotadas pela sintonia com as necessidades de São Carlos e 
região, de Porto Ferreira e região e Rio Claro e região, seja no ensino, na pesquisa, em especial 

Iniciação Científica, ou na extensão. 

Nesse sentido, o compromisso social está presente em todos os projetos e ações 

institucionais, perpassando por todos os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC). Está 

intencionalidade, reflete nas políticas de ensino da graduação e pós-graduação presencial e a 
distância, estando presente também nas relações que se estabelecem com a comunidade, de forma 

a orientar todos os compromissos institucionais. Por meio de diferentes atividades de prestação se 

serviço, em forma de projetos de extensão, são desenvolvidas diferentes ações em parceria com a 

sociedade civil e órgãos públicos, como forma de atender a diferentes demandas nas áreas da 

Educação, da Saúde, da Assistência Social, da Cultura, que se apresentam na comunidade. 

A preocupação da UNICEP, em suas modalidades de ensino, presencial e a distância, é ao 
recebem pessoas com diferentes tipos de deficiências e necessidades especiais, entre docentes, 

discentes, técnicos administrativos e visitantes, ter como premissa os preceitos da igualdade, 

equiparação e inclusão. Dessa forma busca atender com responsabilidade e qualidade, prestando 

serviços e disponibilizando recursos em todas as atividades acadêmicas e administrativas, que se 

concretizam por meio de ações inclusivas que contemplem o ensino, a pesquisa e a extensão 

universitária. 

Neste contexto, foi criado, para melhor atender as prerrogativas da Lei 13.146 de 2015 - Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, entre outras políticas norteadoras da instituição, 

o COPAPI - UNICEP - Comissão Permanente de Apoio às Políticas Institucionais, tendo como um de 

seus apêndices, a Política de Educação Especial, voltada para o acompanhamento e atendimento 

desse alunado.  

A referida prática tem como objetivo desenvolver práticas educativas de forma continuada 

junto aos acadêmicos da UNICEP e suas unidades, como forma de assegurar o acesso e a igualdade 

de oportunidades a todos os alunos sem distinção; conscientizar estudantes e a comunidade 
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acadêmica como um todo com relação à possível existência de preconceitos atitudinais com relação 

à pessoa com deficiência; assegurar às pessoas com deficiência o acesso e permanência 

independente dentro dos campis e em seu entorno, por meio da retirada ou adaptação de diferentes 

barreiras físicas e arquitetônicas; disponibilizar serviços e recursos de acessibilidade que promovam 

a plena participação dos estudantes com deficiência nos diferentes locais disponíveis para o 

desenvolvimento acadêmico. 

O COPAPI é realizado de maneira sistêmica, especificamente com os discentes, desde o 

interesse do aluno em concorrer por época do vestibular, está disponibilizado na efetivação de sua 

inscrição, espaço apropriado para que o mesmo identifique algum tipo de deficiência (física, 

intelectual, visual, auditiva, transtornos globais de desenvolvimento (Autismo e Síndrome de 
Asperger), altas habilidades ou superdotação ou necessidade especial, que irá garantir o 

atendimento especializado de suas necessidades, durante a realização de sua prova, seja na questão 

relativa aos recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva, de dilação do tempo, que se mostrem 

necessários para sua efetiva participação, desde que comprovada a efetiva necessidade. 

O aluno com deficiência ou necessidades especiais, independentemente dos perfis 

linguísticos, sensoriais, cognitivos, físicos, emocionais, étnicos ou socioeconômicas, gênero, entre 
outros, logo que indicada sua deficiência ou necessidade especial durante o vestibular, os dados 

são transferidos para os responsáveis específicos da política em questão, para que seja agendada 

entrevista com o aluno e responsáveis, como forma de entender e melhor direcionar o atendimento 

e a necessidade de recursos assistivos durante o desenvolvimento do curso. 

Mesmo que o fato não seja observado anteriormente (informado no vestibular ou ato de 
matricula) durante o desenvolvimento do curso, a UNICEP mantém o NAP - Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, que atende paulatinamente, pessoas que não apresentam necessariamente algum 

tipo de deficiência, mas que necessitam de diferentes apoios para prosseguir nos respectivos cursos. 

Casos que, mesmo não tendo sido informado ou detectado previamente algum tipo de 

aparente deficiência, pode ser encaminhado posteriormente para análise de equipe interdisciplinar, 

composta por especialistas de diferentes áreas, para melhor atendimento ou aprimoramento dos 
sistemas e serviços educacionais oferecidos através do NAP e do COPAPI, que tem como objetivos 

diagnosticar, avaliar e implementar as adequações necessárias para atender às novas exigências 

com relação às políticas institucionais (responsabilidade social, educação especial, meio ambiente, 

arte e cultura, relações étnico culturais, relações de gênero e direitos humanos). Em todos os casos 

pode ser necessário o acompanhamento dos alunos no que se refere a questões psicossociais; 

psicopedagógicos (dificuldades no processo de aprendizagem); culturais; demandas especiais 

(Alunos com dislexia, por exemplo) que estimule e garanta sua permanência. 

No que diz respeito à infraestrutura institucional, busca-se constantemente melhorar os 

recursos de acessibilidade, como forma de atender pessoas com diferentes tipos de deficiência ou 

necessidade especial. Todos os espaços construídos ao longo dos anos foram modificados de modo 

a atender aos critérios de acessibilidade, assim como, qualquer nova obra ou mobiliário construído 
ou adquirido, deve atender a (ABNT 9050/2004) garantindo assim, o acesso e permanência de 

todos. Dessa forma, atendendo às normas vigentes, no que se refere à segurança e acessibilidade, 

foram instaladas rampas de acesso, vagas para pessoa com deficiência, guias rebaixadas, adaptação 

de banheiros e sanitários, plataformas elevatórias em todos os prédios que possuem mais de um 

pavimento, sinalização podotátil direcional e de alerta, carteiras adaptadas, entre outros. 

Com relação à pessoa com deficiência auditiva, são disponibilizados profissionais intérpretes 
de Língua Brasileira de Sinais (Libras) durante as aulas e demais ocasiões onde exista a presença 

de pessoas com essa necessidade. Nas centrais de cópias Eletrostáticas da instituição podem ser 

encontradas máquinas (copiadoras digitais e analógicas) com capacidade de ampliação de material 

impresso (até 400%), para melhor adequação com relação à pessoa com resíduo visual. Também 

são disponibilizados gravadores convencionais para utilização de pessoas com deficiência visual 

nas aulas e demais espaços e eventos. 

Assim, várias Metas, são atendidas, visando dar continuidade ao plano de atendimento a 

pessoas com deficiência e adequação de infraestrutura, materiais e equipamentos, entre outras, 

como:  
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• Adaptação, continua, de áreas de acesso a diferentes espaços, bebedouros adaptados, 

telefones públicos adaptados, áreas reservadas para pessoas com deficiência, faixa de 

pedestres elevada dentro do Campus (já construídas no seu entorno);  

• Computadores com programas (Winvox, Dosvox, Recongnita-plus 3.0 e outros) que 

permitem que um livro seja escaneado e posteriormente transformado em um arquivo 

audível e transferível para os endereços eletrônicos dos estudantes; 

• Indicações, continua, em Braille e/ou auditivas em todas as edificações e locais do 

Campus; 

• Difundir o uso e o ensino da LIBRAS nos Cursos, obrigatoriamente nos cursos de 

formação de professores e optativa nos demais cursos; 

• Aquisição gradual de acervo bibliográfico em mídias digitais e Braile, softwares de 

ampliação de tela; 

• Construção de sala multiuso com disponibilização de recursos de tecnologia assistiva 

para pessoas com diferentes tipos de deficiências e necessidades especiais. 

• Participação, permanência e aprendizagem dos alunos com deficiência e/ou 

necessidades especiais: Inclusão e desenvolvimento das características de flexibilização 

curricular e interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos dos cursos; 

• Adequação, contínua, dos Projetos Pedagógicos dos Cursos à flexibilização curricular, à 

interdisciplinaridade e à educação inclusiva; 

• Promoção de atividades acadêmicas (cursos, palestras, seminários e outras) e/ou inserir 

em conteúdos temáticos curriculares, questões relacionadas às políticas de educação 
inclusiva, ambiental, das relações étnico-raciais, e dos direitos humanos. Como exemplo 

específico realizamos anualmente o Simpósio O Sol Nasceu para Todos, em 2020, 

realizamos a 14ª. Edição, sempre tratando de assuntos sobre a abordagem 

multidisciplinar sobre as pessoas com deficiência e a sociedade, este evento é nacional; 

• Auxílio de deslocamento com transporte adaptado. 

Todas essas adequações e ações visam o melhor atendimento de toda comunidade com 

algum tipo de deficiência ou necessidade especial, não se limitando apenas aos estudantes. 

3.4. Nivelamento e Apoio Psicopedagógico 
O Programa de Nivelamento se constitui como um importante mecanismo de preparação dos 

ingressantes quanto à superação de suas deficiências em relação aos conteúdos da educação 

básica. A discrepância existente entre a preparação e formação dos estudantes do ciclo que antecede 

o ensino superior, e os conhecimentos que esses devem apresentar, tem sido um ponto de reflexão 

para as instituições de ensino superior. Em decorrência, passaram a criar processos, projetos e 

programas capazes de atenuar as lacunas apresentadas pelos ingressantes quanto aos conteúdos 
básicos, como matemática, língua portuguesa, língua inglesa entre outras. Desta forma, tem como 

principal objetivo desenvolver nos alunos as habilidades básicas de raciocínio lógico, interpretação 

textual, desenvolvimento da escrita, e utilização das normas cultas. 

O Programa de Atendimento Psicopedagógico foi pensado para se constituir como um 

instrumento inovador, capaz de proporcionar apoio psicossocial e pedagógico, otimizando a 
qualidade de vida acadêmica do aluno. Tem como objetivo principal proporcionar um efetivo apoio 

aos estudantes, favorecendo na utilização de seus recursos e limites, como também a compreender, 

a superar e/ou minimizar seus problemas e dificuldades, realizar estudos e pesquisas relacionadas 

ao aconselhamento, à orientação e ao acompanhamento psicopedagógico, quando necessário. 

3.5. Organização Estudantil 
A organização estudantil e sua representatividade junto às instâncias de decisão estão 

previstas no Regimento Geral da Instituição, e constitui-se como mecanismo de participação do 
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corpo discente quanto às decisões possam interferir diretamente na vida acadêmica. A participação 

da classe estudantil dentro da Instituição é idealizada para ser uma prática ativa e compromissada, 

de forma que estabelece diretrizes favoráveis e incentivadoras para que os alunos organizem a 

representação acadêmica dos cursos. 

A UNICEP disponibiliza um espaço adequado para que os estudantes tenham um ambiente 
propício às atividades de acompanhamento das decisões acadêmicas, são instalações com 

mobiliários, equipamentos, material de expediente, linhas telefônicas e outros recursos garantindo 

condições adequadas de funcionamento. 

3.6. Acompanhamento dos Egressos 
A UNICEP desenvolve diversas ações, no sentido de acompanhar seus egressos junto as 

várias frentes de trabalho, para tanto desenvolve um Programa de Acompanhamento de Egressos 

com o objetivo de reunir as informações sobre sua inserção no mercado de trabalho, suas vivências 

e dificuldades. O Programa tem como objetivos específicos: 

▪ Manutenção de uma base de dados com informações atualizadas dos egressos. 

▪ Estabelecimento de um relacionamento contínuo com os egressos, para o 

aperfeiçoamento do seu trabalho por meio de sua participação junto aos eventos 
acadêmicos da UNICEP e encaminhamento para programas de pós-graduação e 

aperfeiçoamento profissional.  

▪ Acompanhamento da inserção dos mesmos no mercado de trabalho colaborando com 

sua fixação do cenário regional e local.  

▪ Criação de atividades específicas de apoio a egressos envolvidos em atividades de 

ensino-aprendizagem, em virtude de nos seus locais de trabalho existirem. 

3.7. Ouvidoria 
A comunicação com a comunidade interna e externa é muito importante, pois por meio de 

canais de comunicação a Instituição recebe os feedbacks sobre seus cursos e programas.  

A Ouvidoria detém papel fundamental no processo de comunicação interna e externa. Por 

meio desse setor se estabelece um canal de comunicação entre a comunidade acadêmica e a 
comunidade externa. O trabalho e as ações da Ouvidoria estão voltados a garantir a democracia e 

a integridade das informações de cunho acadêmico e institucional.  

3.8. Registros Acadêmicos 
A elaboração dos mecanismos de controle dos registros acadêmico, organização e 

preservação da documentação que comprova o histórico escolar dos estudantes, são muito 

importantes para as instituições de ensino. 

Conforme consta no Regimento Geral, as Secretarias Acadêmicas são órgão executivo da 

UNICEP e tem por finalidade organizar, coordenar, supervisionar e executar todo o processo de 

regulamentação da vida acadêmica dos alunos de graduação e pós-graduação. Este setor tem como 

responsabilidade a admissão e matrícula de alunos e harmonização das datas de colação de grau e 

também a realização de outros serviços, como providenciar certificados e títulos expedidos pela 

Instituição. 

Em apoio as atividades da Secretaria Acadêmica, a Instituição utiliza um sistema de controle 

acadêmico, desenvolvido internamente pelo Centro de Desenvolvimento de Software (CDS) da 

UNICEP, com o objetivo de manter a organização das informações referentes aos conteúdos 

curriculares oferecidos aos alunos, bem como a sistematização dos dados referentes ao horário e 
cronograma de atividades, incluindo a elaboração de toda a documentação pertinente à vida 

acadêmica, tendo presente a legislação educacional em vigor. 

A Secretaria Acadêmica tem ainda como compromisso assegurar que a qualquer momento 

os registros acadêmicos podem ser recuperados e consultados, permitindo aos gestores, professores 

e alunos acesso rápido às informações. 



 

| PDI UNICEP 2020-2024 – São Carlos – Rio Claro – Porto Ferreira 79 

 

Centro Universitário Central Paulista 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024  

4. Estrutura Organizacional  
 

A estrutura organizacional e todas as instancias de decisão, bem como a funcionalidade, 
responsabilidades e atribuições de seus Dirigentes, constam no Estatuto e Regimento Geral 

apensados a esse Plano de Desenvolvimento Institucional.   

5. Avaliação Institucional  
 

O diagnóstico educacional é uma das responsabilidades de toda a comunidade acadêmica, 

essa ação tem como objetivo determinar, por meio de métodos e ferramentas, a natureza e as causas 

dos problemas educacionais abrangendo todas as dimensões. A avaliação no âmbito da UNICEP 

visa detectar as características específicas sobre o quadro situacional da instituição e identificando 

a origem dos problemas a serem combatidos. O Programa de Avaliação Institucional, bem como os 

Relatórios de Avaliação Institucional estão apensados a esse Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

6. Infraestrutura Física e Tecnológica 
 

A concepção e elaboração dos ambientes internos e externos da UNICEP foram norteadas 

pelo estudo prévio das atividades a serem desenvolvidas pelo seu corpo social (alunos, professores 

e colaboradores) e também a comunidade externa.  

Destacam-se as salas de aulas, dos professores, da coordenação de curso e as salas 

administrativas, laboratórios, auditórios, bibliotecas, secretarias, tesourarias e outros ambientes 

desenvolvidos para oportunizar a realização das atividades acadêmicas, no que se refere ao estudo, 
iniciação científica e a extensão. As informações detalhadas sobre todos os ambientes específicos 

estão configuradas em um documento específico sobre a infraestrutura física, que integra este 

documento, na forma de anexo.  

A promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

também são contempladas pela instituição que cuida continuamente dos serviços de tradutor e 

intérprete, do acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como dos recursos 

didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva, em atendimento ao 

disposto na legislação vigente, em especial ao art. 16, inciso VII, alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006 

e art. 14, § 1º, inciso VIII do Decreto nº 5626/2005. 

Toda a infraestrutura física e tecnológica está organizada em um documento específico 

apensado à esse Plano de Desenvolvimento Institucional. A tabela a seguir apresenta as instalações 

físicas projetadas durante a vigência deste PDI: 

 

Tabela 13 – Instalações previstas para 2020-2024 

 INSTALAÇÕES 
PLANO DE EXPANSÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNICEP - SÃO CARLOS 

Clínica de Odontologia      

Sala de espera X X - - - 

Recepção X X - - - 

Banheiros (PNE) X X - - - 

Banheiros X X - - - 

Clínica 1 e Clínica 2 X X - - - 
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 INSTALAÇÕES 
PLANO DE EXPANSÃO 

2020 2021 2022 2023 2024 

UNICEP - SÃO CARLOS 

Central de Materiais Esterilizados (CME) –  

 Arsenal + Preparo + Expurgo 
X X - - - 

Depósito de Material de Limpeza (DML) X X - - - 

Setor de radiologia X X - - - 

UNICEP – RIO CLARO 

Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ (Direito):      

• Laboratório da Sala do Júri - - - - X 

• Laboratório Jurídico - LABOJUR - - - - X 

• Escritório Jurídico - EJUR - - - - X 

• Laboratório de Pesquisa - - - - X 

Laboratórios didáticos de formação básica 

(Enfermagem) 
- - X X - 

Laboratório Multidisciplinar (Enfermagem) - - X X - 

Laboratórios de Habilidades/Ambulatório 
(Enfermagem) 

- - - - X 

UNICEP – PORTO FERREIRA 

Laboratórios didáticos de formação básica 

(Enfermagem) 
- - X X - 

Laboratório Multidisciplinar (Enfermagem) - - X X - 

Laboratórios de Habilidades/Ambulatório 

(Enfermagem) 
- - - - X 

Laboratório de Psicologia Experimental  

(Psicologia) 
- - X X - 

Laboratório de Dinâmica de Grupo (Psicologia) - - X X - 

Serviço Escola de Psicologia (Psicologia) - - - - X 
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IX. PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

1. Política Financeira e Orçamentária 
 

As Diretrizes Políticas para a gestão financeira, orçamentária e de investimentos são: 

▪ Desenvolvimento do planejamento financeiro e orçamentário resultante de um 

processo participativo dos Mantenedores e Gestores, incluindo plano semestral, anual 

e para um horizonte de cinco anos, atualizado periodicamente. 

▪ Balizamento considerando o montante de despesas projetadas e o potencial 

institucional para geração de receitas, determinando os recursos suficientes e 

disponíveis a curto, médio e longo prazos para alcance dos objetivos estabelecidos. 

▪ Gerenciamento eficaz e ativo para orientar o futuro da UNICEP e garantir sua 

estabilidade financeira de longo prazo, trabalhando questões específicas, como 

investimentos, sustentabilidade e captação de recursos. 

▪ Monitoramento continuado, de forma que as metas estabelecidas sejam alcançadas e 

ajustadas quando necessário, tendo ainda o fluxo de caixa calculado e controlado 

mensalmente, de forma a orientar as decisões institucionais e a gestão diária dos 

processos acadêmicos e administrativos.  

▪ Promoção e adequação da estrutura de custos, considerando cada área, curso, 
programa ou setor como unidade estratégica de resultados, de forma a permitir e 

acompanhamento sistemático do seu desempenho operacional, suas principais 

potencialidades e fragilidades. 

▪ Elaboração e apresentação nos prazos estabelecidos dos relatórios financeiros para 

avaliação da Mantenedora, sendo os mesmos utilizados como ferramenta para o 

processo de tomada de decisão. 

2. Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 
 

▪ Análise do comportamento da economia e da inflação nos três últimos anos e dos 

preços dos serviços educacionais das outras instituições de ensino superior da região. 

▪ Levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao 

cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação do ensino, da iniciação 

científica/pesquisa e da extensão. 

▪ Atenção prioritária aos processos de contratação e capacitação dos recursos humanos 

(professores e pessoal não docente), aquisição e atualização do acervo bibliográfico e 
dos equipamentos e aparelhos para os laboratórios e serviços técnicos, incluindo 

recursos de computação e informática e construção de infraestrutura física 

acadêmica, administrativa e de apoio. 



 

| PDI UNICEP 2020-2024 – São Carlos – Rio Claro – Porto Ferreira 82 

 

Centro Universitário Central Paulista 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024  

A receita de mensalidades leva em consideração uma evasão média de 10% na graduação e 

na previsão das despesas, foi considerado o percentual de 60% de encargos sociais sobre os salários. 

Os investimentos foram estimados para atender ao financiamento de programas de iniciação 

científica, pesquisa, extensão, capacitação de fatores humanos e expansão e atualização do acervo 

da Biblioteca, bem como à construção, ampliação, adaptação e melhoria da infraestrutura física e 
de apoio, aquisição de equipamentos e melhoria de laboratórios. 

Os resultados do planejamento – fontes de receita, itens de despesa, condições 

orçamentárias e cronogramas de execução financeiro-orçamentária – são apresentados nos itens a 

seguir. 

2.1. Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução 
A previsão orçamentária para o período de vigência desse PDI foi projetada com base na 

receita principal, que são as mensalidades dos cursos de graduação. Nesta previsão orçamentária 

foram contemplados os percentuais de despesas com investimentos em infraestrutura física, 

biblioteca, laboratórios e equipamentos, pessoal docente e técnico administrativo, entre outros 

conforme são apresentados a seguir. 

 

Tabela 14 – Previsão orçamentária – 2020-2024 

Receitas 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Anuidades/Mensalidades      53.534.140,85     102.386.452,85     218.811.933,65     394.657.906,37     601.661.001,82  

Taxas/Secretaria           535.341,41         1.023.864,53         2.188.119,34         3.946.579,06         6.016.610,02  

Finaceiras           535.341,41         1.023.864,53         2.188.119,34         3.946.579,06         6.016.610,02  

Serviços           535.341,41         1.023.864,53         2.188.119,34         3.946.579,06         6.016.610,02  

Diversos           535.341,41         1.023.864,53         2.188.119,34         3.946.579,06         6.016.610,02  

RECEITA BRUTA      55.675.506,48     106.481.910,96     227.564.411,00     410.444.222,62     625.727.441,89  

DESCONTOS        2.783.775,32         5.324.095,55       11.378.220,55       20.522.211,13       31.286.372,09  

Bolsas           278.377,53            532.409,55         1.137.822,05         2.052.221,11         3.128.637,21  

Inadimplência      11.135.101,30       21.296.382,19       45.512.882,20       82.088.844,52     125.145.488,38  

TOTAL DESCONTOS      14.197.254,15       27.152.887,30       58.028.924,80     104.663.276,77     159.560.497,68  

Receita Operacional      41.478.252,33       79.329.023,67     169.535.486,19     305.780.945,86     466.166.944,21  

 

Despesas 

  2020 2021 2022 2023 2024 

1. PESSOAL           

Docente      12.443.475,70       23.798.707,10       50.860.645,86       91.734.283,76     139.850.083,26  

Técnicos e Administ.        2.073.912,62         3.966.451,18         8.476.774,31       15.289.047,29       23.308.347,21  

Encargos      10.369.563,08       19.832.255,92       42.383.871,55       76.445.236,46     116.541.736,05  

Sub-total       24.886.951,40       47.597.414,20     101.721.291,72     183.468.567,51     279.700.166,53  

2. MANUTENÇÃO           

Consumo        2.073.912,62         3.966.451,18         8.476.774,31       15.289.047,29       23.308.347,21  

Aluguel                         -                            -                            -                            -                            -    

Sub-Total 2        2.073.912,62         3.966.451,18         8.476.774,31       15.289.047,29       23.308.347,21  

3. INVESTIMENTO           

Mobilia        2.073.912,62         3.966.451,18         8.476.774,31       15.289.047,29       18.646.677,77  

Reformas        2.488.695,14         4.759.741,42       10.172.129,17       18.346.856,75       18.646.677,77  

Salas de aula        2.903.477,66         4.759.741,42         6.781.419,45       18.346.856,75       27.970.016,65  

Laboratórios        1.659.130,09         3.966.451,18       11.867.484,03       12.231.237,83       18.646.677,77  

Biblioteca           414.782,52            793.290,24         1.695.354,86         3.057.809,46       18.646.677,77  

Acervo           829.565,05         1.586.580,47         3.390.709,72         6.115.618,92         9.323.338,88  

Equip. informática           622.173,78         1.427.922,43         2.543.032,29         4.586.714,19       11.654.173,61  

Computadores        1.244.347,57         2.379.870,71         5.086.064,59         9.173.428,38       13.985.008,33  
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Despesas 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Diversos           207.391,26            396.645,12            847.677,43         1.528.904,73         2.330.834,72  

Sub-Total 3      12.443.475,70       24.036.694,17       50.860.645,86       88.676.474,30     139.850.083,26  

4. OUTROS           

Treinamento           207.391,26            396.645,12            847.677,43         1.528.904,73         2.330.834,72  

Pesquisa e Extensão           414.782,52            793.290,24         1.695.354,86         3.057.809,46         4.661.669,44  

Eventos           829.565,05         1.586.580,47         3.390.709,72         6.115.618,92         9.323.338,88  

Sub-Total 4        1.451.738,83         2.776.515,83         5.933.742,02       10.702.333,10       16.315.843,05  

TOTAL      40.856.078,55       78.377.075,38     166.992.453,90     298.136.422,21     459.174.440,05  
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X. VIABILIDADE DO PDI 
 

A Mantenedora viabiliza as condições para a implementação do PDI da UNICEP suprindo-a 

com recursos técnicos, humanos e financeiros para o seu funcionamento. 

1. METODOLOGIA  
O processo de implantação e acompanhamento do PDI e as ações decorrentes da definição 

de seus objetivos e metas terá como metodologia o PDCA (Plan-Do-Check-Act) que é um ciclo que se 

repete cada vez que o processo é alterado, sendo um método gerencial composto de quatro fases 

básicas: 

▪ P (Plan) Planejamento: definir as metas; definir os métodos que permitem atingir as 

metas propostas. 

▪ D (Do) Execução: educar e treinar; executar a tarefa. 

▪ C (Check) Verificação: verificar os resultados. 

▪ A (Action) Ação Corretiva: atuar corretivamente. 
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XI. ANEXOS 
 

 



 

 

  

Bibliotecas 
São Carlos – Rio Claro – Porto Ferreira 



BIBLIOTECAS – CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA 

 
 

As Bibliotecas do Centro Universitário Central Paulista – São Carlos, Rio Claro e 
Porto Ferreira tem por objetivo atender as necessidades dos cursos e demais atividades 
relacionadas, disponibilizando de forma rápida e organizada as informações de interesse e 
aprimoramento profissional, educacional e pessoal. É também uma biblioteca 
comunitária. A forma de acesso e de utilização dos acervos são on-line, disponibilizados 
24 horas para consulta através de conexão à internet. 
 
 
 

ESPAÇO FÍSICO 

 
As Bibliotecas possuem um espaço físico adequado com uma boa iluminação, com 

extintores de incêndio, rampa de acesso para usuários portadores de necessidades 

especiais, e sinalizações bem distribuídas e de fácil entendimento para que os alunos 
possam compreender e ter agilidade ao acesso na busca desejada. Os layouts das 
bibliotecas foram projetados com a finalidade de proporcionarem conforto e funcionalidade 
e conta com: recepções, balcões de atendimento com terminais de empréstimos e 
devoluções dos materiais bibliográficos e equipes qualificadas para esclarecerem dúvidas 
e efetuarem os serviços. Possuem terminais de consultas onde todos os catálogos dos 
acervos estão informatizados e disponibilizados através de uma base de dados e também 
via internet, podendo ser consultados por título, autor, assunto e até mesmo através de 
palavras-chave.  

As bibliotecas possuem ainda espaços reservados para multimídia, disponibilizando 
terminais com acesso a internet e sob a orientações de monitores que auxiliam nas 
pesquisas. Todos materiais das bibliotecas são processados e catalogados através das 
normas do AACR2 e classificados pela tabela SCDD (Sistema de Classificação Decimal 
Dewey), onde são etiquetados, inseridos na base e colocados nas estantes de acordo com 
a áreas de conhecimento. 
 

 
 

Biblioteca Campus – UNICEP – São Carlos 
 
 

• Instalações para o acervo 
  
Possui 917.73 m2 de área construídas sendo, 381,25 m2 destinado para compor o acervo. 
 

• Instalações para estudos individuais 
 

Doze cabines para estudos individuais 
 

• Instalações para estudos em grupos 
 
Duas salas para estudos em grupos: 
 
Uma sala com sete mesas e trinta cadeiras, e outra com cinco mesas e vinte e cinco 
cadeiras. 
 



• Área Coletiva 
 
Vinte mesas com quatro cadeiras cada, somando um total de oitenta cadeiras. 
 

• Sala de Processamento Técnico 
 
Conta com três terminais para preparos técnicos 
 

• Sala da Diretoria 
 
Um terminal  
 

• Balcão de atendimento 
 
Quatro terminais para empréstimo e devolução e um terminal somente para devolução. 
 

• Consulta do acervo 
 
Três terminais de consulta 
 

• Espaço Multimídia 
 

Nove terminais com acesso a internet e impressora. 
 
 
 
 

Biblioteca Campus – UNICEP – Rio Claro 
 

 
• Instalações para o acervo 

  
A área destinada ao acervo compreende um total de 221,86 m2  
 

 

• Área Coletiva 
 
Conta com cinco mesas com seis cadeiras cada. 
 
 

• Sala de Processamento Técnico 
 
Conta com um terminal para preparos técnico sendo o servidor. 

 
 

• Balcão de atendimento 
 
Dois terminais para empréstimo e devolução 
 
 

• Consulta do acervo 



 
Um terminal de consulta (sendo que os computadores disponíveis com internet também 
acessam o acervo). 
 

• Multimídia 
 
Cinco terminais com acesso à internet, sendo ainda disponibilizado um laboratório de 
informática com a mesma finalidade. E um (01) terminal disponível para portadores de 
necessidades especiais. 
 

• Instalações para estudos individuais 
 
Possui 06 (seis) cabines de estudos individuais, e 03 (três) mesas com cinco cadeiras  

 

• Instalações para estudos em grupos 
 

Uma sala de estudo em grupo contendo 03 (Três) mesas com 06 (seis) cadeiras. 
 
 

• Anfiteatro 
 
Possui 01 (uma) mesa e 100 (cem) cadeiras. 
  
 
 
 

 
Biblioteca Campus – UNICEP – Porto Ferreira 

 

 
• Instalações para o acervo 

  
A área destinada ao acervo compreende um total de 30,25 m2  

 
  

• Instalações para estudos individuais e em grupos. 
 
A Biblioteca conta com uma sala para estudo individual com 09 cabines. Possui 05 (cinco) 
mesas com quatro cadeiras. 

 
 

• Balcão de atendimento 
 

Dois terminais para empréstimo e devolução 
 

• Consulta do acervo 
 
Um terminal de consulta 
 

• Multimídia 
 



Treze terminais com acesso à internet, sendo ainda disponibilizado dois laboratórios de 
informática com a mesma finalidade. 
 
 
 

ACERVO 

 
 

As bibliotecas contam com um acervo geral, formado por LIVROS, PERIÓDICOS, 
BASE DE DADOS, DVDs, CD-ROM e outros materiais. 

 

 

LIVROS 
 
Os acervos de livros possuem títulos clássicos e contemporâneos atendendo as 

indicações da comunidade acadêmica e as necessidades de ensino (graduação e pós-

graduação), pesquisa e extensão, disponibilizando títulos e exemplares em números 
suficientes para quantidades de alunos matriculados nos cursos e para propostas 
pedagógicas dos mesmos. Os acervos são adequados em quantidade e qualidade às 
funções e as dimensões das comunidades do Centro. 

As obras estão catalogadas seguindo as normas do AACR2, classificadas e 
organizadas nas estantes por assuntos, em ordem alfanumérica crescente, segundo o 
sistema de classificação SCDD (Sistema de Classificação Decimal Dewey) e Tabela PHA. 

 
 

TOTAL DOS ACERVOS 
 

CAMPUS TÍTULOS EXEMPLARES 

São Carlos 28.465 64.117 

Rio Claro 8.167 19.594 

Porto Ferreira 3.872 12.103 

TOTAL 40.504 95.814 

 
 

PERIÓDICOS 
 
Os acervos de periódicos são formados por coleções de títulos científicos e de áreas 

correlatas. Constam listagem na pasta de periódicos com as respectivas Notas Fiscais de 
assinaturas, para atender os Cursos. 

 
  

INFORMATIZAÇÃO 

 
Tanto os acervos de livros como de periódicos estão informatizados, oferecendo 

acesso à informação por computador através de banco de dados relacional (software onde 
estão armazenadas as informações do acervo para o usuário). A base de dados é Microsoft 
Access; os dados são inseridos através de uma catalogação e disponibilizado para consulta 
por meio de terminais de empréstimo, devolução e reserva organizado para pesquisa busca 
rápida e fácil. 



Os acervos estão on-line, disponibilizados 24 horas para consultas através de 
conexão à internet, pelo site: www.unicep.edu.br  (Serviços Biblioteca), oferecendo a 
possibilidade de consultas por meio de autor, título e assunto, facilitando a busca. 

 

 

BASE DE DADOS 

 
As bibliotecas oferecem o serviço COMUT (Comutação Bibliográfica) por meio do 

site: www.ibict.br, acessando-se o CCN (Catálogo Coletivo Nacional) para busca da 
pesquisa desejada e www.pesquisamundi.tk . 

Para intercâmbio entre bibliotecas, bases de dados na área da saúde, estando 
disponível o site: www.bireme.br ,  que  permite ao usuário consultar a base de dados 
www.medline.br , www.Lilacs.br  e www.Scielo.br  podendo solicitar o pedido na integra. 

Além dessas bases o usuário tem acesso livre a consulta de outras bases tais como: 
www.saudepublica.bvs.br. Sistema Unibibli / USP/UNESP/UNICAMP através do site 
www.unicamp.br/bc 

No portal da Capes: www.periodicos.capes.gov.br o usuário pode consultar algumas 
bases gratuitamente. 

As Biblioteca disponibilizam aos alunos também a Biblioteca Virtual da PEARSON 
(Pearson Education do Brasil) e Biblioteca Virtual Saraiva (Saraiva Educação). 

As Bibliotecas divulgam ainda alguns sites de pesquisa com intuito de ajudar o 
usuário, dando oportunidade de enriquecer suas pesquisas tais como: 
 

Multidisciplinar 

Biblioteca Virtual (Espanhol) 
Bibliotecas Virtuais Temáticas - Prossiga 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 
Capes - Periódicos 
Directory of open access journals 
Google Acadêmico 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
MetaBase - Bibliografia en red (Espanhol) 
OAIster (Michigan Digital Library Production Service) 
Portal de Pesquisas 
Programas e Projetos Sociais 
ProQuest - Academic Research Library 
SCIELO 
UMI - Banco de teses estrangeiras 

 

 

Libras 

 

Aspectos Linguísticos da Libras 
A experiência e a pedagogia que nós surdos queremos - Tese de Doutorado 
de Wilson de Oliveira Miranda 
A História do Aparelho Surdez 
A importância dos interpretes das linguas de sinais 
Alfabetos Manuais  - Libras 
Cartilha: Dia Nacional dos Surdos 

http://www.unicep.edu.br/
http://www.ibict.br/
http://www.pesquisamundi.tk/
http://www.bireme.br/
http://www.medline.br/
http://www.lilacs.br/
http://www.scielo.br/
http://www.saudepublica.bvs.br/
http://www.unicamp.br/bc
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.cervantesvirtual.com/index.shtml
http://www.prossiga.br/bvtematicas/
http://www.prossiga.br/bvtematicas/
http://bdtd.ibict.br/
http://www.prossiga.br/bvtematicas/
http://www.prossiga.br/bvtematicas/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.doaj.org/
http://scholar.google.com.br/
http://www.ibict.br/
http://www.metabase.net/docs/iht/01659.html
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites
http://www.bv.sp.gov.br/projetos
http://www.proquest.co.uk/
http://www.proquest.co.uk/
http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/
http://www.feneismg.org.br/doc/Aspectos_linguisticos_LIBRAS.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Teste_de_Oliveira_2007.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Teste_de_Oliveira_2007.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Teste_de_Oliveira_2007.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Campos_Abreu_Historia_Aparelhos_Surdez_2009.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Campos_Abreu_Historia_Aparelhos_Surdez_2009.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/interprete%20libras%20cartilha.pdf
http://www.feneis.org.br/page/libras_alfabeto.asp#feneis
http://www.feneismg.org.br/doc/Cartilha%20Dia%20Nacional%20dos%20Surdos.pdf


Libras 
 

Dicionário da Língua Brasileira de Sinais 
Exame PROLIBRAS 
FENEIS - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
GARCÊZ, Regiane L. O. ; MAIA, Rousiley C. M. Lutas por reconhecimento dos 
surdos na internet: efeitos políticos do testemunho.  Rev. Sociol. Polít. , 
Curitiba, v. 17, n. 34, p. 85 - 101, out. 2009 
Língua Brasileira De Sinais “Uma Conquista Histórica 
Língua de Sinais - Lucinda Ferreira Brito 
Monografia do Hessel: o curriculo de línguas de sinais na educação de 
surdos - Monografia de Carolina Hessel Silveira 
O que é o intérprete de língua de sinais para pessoas surdas? 
O ser e o estar sendo surdos: alteridade, diferença e identidade - Tese de 
Doutorado de Gladis T. T. Perlin. 
Questões Teóricas das Pesquisas - Lingua de Sinais 
Recortes de jornais sobre surdos (Jornais de Minas Gereais) - 1 
SURDOS: VESTÍGIOS CULTURAIS NÃO REGISTRADOS NA HISTÓRIA - 
Monografia de Karin Lilian Strobel 
Recortes de jornais sobre surdos (Jornais de Minas Gereais) - 2 
Recortes de jornais sobre surdos (Jornais de Minas Gereais) - 3 
Recortes de jornais da ASMG - Associação dos Surdos de Minas Gerais 
Surdez?... Que problema é esse no Brasil? 
SURDOS, UMA ABORDAGEM BRASILEIRA HISTORIOGRÁFICA E 
CULTURAL - Monografia de Antônio Campos de Abreu  
The Deaf Way 

 

 

Sites Para pesquisa na internet: 
 

Bibliotecas 
  www.usp.br/sibi 
  www.unicamp.br/bc 
  www.bireme.br 
  www.lcweb.loc.gov/ 
  www.bn.br 
  www.ufscar.br 
 
Artigos científicos 

www.scielo.br/ 
  www.uol.com.br/remedios/ 
  www.medstudents.com.br/artcient.htm 

  www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto 
  www.confef.org.br 
 
 
 

 

JORNAIS E REVISTAS 
 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.feneismg.org.br/doc/livroprolibras.pdf
http://www.feneis.org.br/page/revista_conteudo.asp
http://www.feneismg.org.br/doc/Lutas_por_reconhecimento_dos_surdos_na_internet.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Lutas_por_reconhecimento_dos_surdos_na_internet.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Lutas_por_reconhecimento_dos_surdos_na_internet.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Libras_Uma_conquista_historica.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Libras_Uma_conquista_historica.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Lingua%20de%20Sinais%20e%20outros.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Hessel_2006.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Hessel_2006.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Hessel_2006.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/INTERPRETE_LIBRAS_FENEIS_1995.pdf
http://www.feneismg.org.br/materiais_publico.htm
http://www.feneismg.org.br/materiais_publico.htm
http://www.feneismg.org.br/doc/Ser%20Surdos.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Ser%20Surdos.pdf
http://www.feneismg.org.br/materiais_publico.htm
http://www.feneismg.org.br/materiais_publico.htm
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS%2001.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Strobel_2008.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Strobel_2008.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Tesis_Strobel_2008.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS%2003.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/RECORTE%20DE%20JORNAIS.%20ASMG.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/SURDEZ_FENEIS_1995.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Campos_Abreu_Monografia_Historia_2007.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Campos_Abreu_Monografia_Historia_2007.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Campos_Abreu_Monografia_Historia_2007.pdf
http://www.feneismg.org.br/doc/Way%20Deaf.pdf
http://www.usp.br/sibi
http://www.unicamp.br/bc
http://www.bireme.br/
http://www.lcweb.loc.gov/
http://www.bn.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.scielo.br/
http://www.uol.com.br/remedios/
http://www.medstudents.com.br/artcient.htm
http://www.bellhowell.infolearning.com/pqdauto


São assinados jornais locais de cada cidade dos três campus e Jornais da Região. 
Do mesmo modo são mantidas assinaturas de revistas científicas e correlatas, das quais 
as bibliotecas mantêm as coleções para atender as propostas pedagógicas do curso, sendo 
os títulos adquiridos de acordo com solicitações do corpo docente. 
 
 

POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO/ EXPANSÃO 

 
A aquisição, expansão e atualização do acervo são orientadas por solicitação do 

corpo docente e discente.  
 A solicitação é feita através de uma planilha preenchida pelos professores e 
coordenadores, contendo todas as informações necessárias, informando autor, título, 
editora e a quantidade de alunos que utilizará o material, enviada a Biblioteca para fins 
de aquisição, conforme modelo a seguir: 

 
 

Centro Universitário Central Paulista 
 
http://www.unicep.edu.br           e-mail: biblioteca@unicep.com.br 
 

 

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICA 

DATA:  

Nome do Professor:  Curso: 

Disciplina:  Período:  Nº de Alunos: 

 
Bibliografia Básica: 

 

Autor Título Editora Qtd 

    

    

    

 
Bibliografia Complementar: 
 

Autor Título Editora Qtd 

    

    

    

    

    

 

 
Com esse procedimento as Bibliotecas da Unicep estão sempre atualizadas com o 

que tem de mais novo em publicações, adquirindo sempre os títulos atualizados indicados 
pelos coordenadores. A Instituição garante recursos para manutenção da política de 
atualização, expansão e renovação permanente do acervo, com contato periódico com 
professores e coordenadores por serem conhecedores da literatura, podendo assim 
selecionar criteriosamente o material a ser adquirido em parceria com o bibliotecário. 

mailto:biblioteca@unicep.com.br


As bibliotecas realizam avaliações constantes dos acervos, com a finalidade de 
manter uma consistência, de acordo com a política proposta pela Instituição- esta 
responsável pela infraestrutura das bibliotecas. 
 

 

Serviço de acesso ao acervo 

 
Os usuários têm livre acesso as estantes, sendo assim franqueada a toda 

comunidade dos campi e região, nos horários de funcionamento normal. É permitida a 
consulta de qualquer material do acervo, nas salas de leitura e estudos. O empréstimo 
domiciliar é facultado, mediante prévia solicitação. 

Nas dependências das faculdades o usuário tem acesso ao serviço de cópia de 
documentos. 

Os usuários recebem orientações quanto ao uso da base de dados, na localização 
dos acervos e acesso à rede mundial-internet. Também é oferecido o serviço de Comutação 
Bibliográfica, permitindo o serviço de consulta à base de dados sob forma impressa e 
também o serviço de empréstimo entre bibliotecas. Os serviços dão suporte nas orientações 
de trabalhos acadêmicos, disponibilizando um manual elaborado por meio das normas da 
ABNT, via internet e inserido nos acervos. 

Existem nas Bibliotecas um treinamento de orientações sobre sua utilização (como 
ficar sócio, como achar um livro na base de dados e na estante, como utilizar periódicos, 
como fazer pesquisa sobre um determinado assunto na internet, prazo de empréstimo de 
livros e multimeios, reserva, etc.), para os alunos do 1º ano de cada curso, levados pelos 
professores, com horários agendados com a bibliotecária para devidas explicações. 
 

 

SERVIÇOS 

 
 As Bibliotecas são comunitárias e oferecem uma excelente estrutura de serviços aos 
seus usuários, do ponto de vista do seu horário de funcionamento, dos seus equipamentos 
disponibilizados, dos serviços técnicos oferecidos e também dos profissionais envolvidos. 

 

Horário de Funcionamento – Biblioteca São Carlos 
Segunda-feira a sexta-feira, das 7h00 às 22h00min. 
Sábados das 8h00 às 17h00 

 

Horário de Funcionamento – Biblioteca Rio Claro 
Segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 às 22h30min 
Sábados das 8h00 às 12h00 
 

Horário de Funcionamento – Biblioteca Porto Ferreira 
Segunda-feira a sexta-feira, das 13h00 às 22h00. 
Sábados das 8h00 às 12h00 

 

Pessoal Técnico e Administrativo da Biblioteca- São Carlos 
 
BIBLIOTECÁRIA - Chefe 
Valéria Regina Lopes Kulaif 
CRB-8/7046 
 



BIBLIOTECÁRIA  
Débora Simões 
Bibliotecária  
CRB-8/7208 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Paulo Sérgio Aparecido Simões- das 7h00 as 13h00 – RG 29204748-4 
 
ESTAGIÁRIOS (a). 
Michelle Guimarães – das 7h00 às 14h00 
 
 

Pessoal Técnico e Administrativo da Biblioteca- Rio Claro 
 
BIBLIOTECÁRIA - Chefe 
Valéria Regina Lopes Kulaif 
CRB-8/7046 
 
Bibliotecária  
Wanda Cássia Pires Barbosa 
RG 10.471.971 
CRB-3659 

Bibliotecária  
 

Auxiliar de Biblioteca 
Amanda Gabriele de Souza Fernandes 
44267338-3 
 
 

Pessoal Técnico e Administrativo da Biblioteca- Porto Ferreira 

 
BIBLIOTECÁRIA - Chefe 
Valéria Regina Lopes Kulaif 
CRB-8/7046 

 
Auxiliar de Biblioteca 
Magda Gonçalves 
 
Auxiliar de Biblioteca 
Maria Amélia Vollet 
 

 

Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

 
Foi elaborado um manual de acordo com todas as normas, para uma orientação adequada, 
visando incrementar o uso das Bibliotecas e todo o seu potencial informativo. 



  

Infraestrutura  
Campus São Carlos 

 



INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

1. Instalações acadêmicas existentes no Campus São Carlos 

 

Atualmente o Centro Universitário Central Paulista (Campus Miguel 

Petroni) conta com 22.301,46 m² de área construída, entre elas estão, 1 portaria 

com área de 182,00m², 1 bloco administrativo com área de 398,00m² e 1 

biblioteca central com área de 1.025,00m². Os blocos pedagógicos estão 

divididos em: 4 blocos de módulo construtivo tipo 01, com área de 783,30m², 

totalizando em 3.133,20m², 2 blocos de módulo construtivo tipo 02, com área 

de 1.289,20m², totalizando em 2.578,40m², 08 blocos de módulo construtivo 

tipo 03, com área de 1.443,50m², totalizando em 11.548,00m² e 3 blocos de 

módulo construtivo tipo 04, com área de 296,40m², totalizando em 889,20m². 

Os demais blocos de apoio/serviço são compostos por, 1 quadra poliesportiva 

coberta com área de 618,00m², 2 cantinas cobertas, cantina 01 com área de 

384,23 e cantina 02 com área de 127,36m², totalizando em 511,59m², 2 blocos 

sanitários com área de 175,20m², totalizando em 350,40m², 1 complexo 

multidisciplinar de saúde com área de 931,00m², 3 cabines de alta tensão, 

cabine 01 com área de 28,00m², cabine 02 com área de 20,00m² e cabine 03 

com área de 14,70m², totalizando em 62,70m² e 1 bloco de manutenção com 

área de 73,97m². 

O Campus possui também áreas de edificações a construir e suas 

respectivas datas de conclusão, entre elas estão, 1 clínica odontológica com área 

de 571,00m², com conclusão em 2018, 1 anfiteatro/convívio com área de 

2.000,00m², com conclusão em 2022, 1 ginásio poliesportivo coberto com área 

de 2.200,00m², com conclusão em 2022, 1 academia com área de 200,00m², 

com conclusão em 2020, 1 bloco de vestiários/sanitários com área de 200,00m², 

com conclusão em 2020, 1 bloco para dança com área de 200,00m², com 

conclusão em 2020, 1 almoxarifado central com área de 360,00m², com 

conclusão em 2020, 1 refeitório/vestiário para funcionários e colaboradores, 

com área de 240,00m², com conclusão em 2020, 1 portaria com área de 

182,00m², com conclusão em 2018, 1 cabine de alta tensão com área de 

20,00m², com conclusão em 2020 e 3 blocos pedagógicos de modulo construtivo 

tipo 04 com área de 296,40m², totalizando em 889,20m², com conclusão em 

2019. Com estas áreas a construir, o campus Miguel Petroni contará com uma 

área construída de 29.363,66m². 



 

Portaria 

  Área Total:   16,50m² Dimensão (m²) 

  -Atendimento 11,70 

  -Sala de Chaves 2,40 

  -Sanitário 2,40 

 

Secretaria Acadêmica/Financeiro 

  Área Total:   271,70m² Dimensão 

(m²) 

    

  -Vestibular/Relacionamento e Guichês de Atendimento 81,40 

  -Telefonista 8,90 

  -Arquivo I 11,95 

  -Arquivo II 12,45 

  -Comunicação Visual 11,95 

  -Copa 4,40 

  -Sanitário Feminino Acessível 2,50 

  -Sanitário Masculino 2,50 

  -Secretaria Acadêmica 8,90 

  -Vestibular 11,95 

  -Diretoria Mantenedora 12,00 

  -Secretaria/Digitalização 11,95 

  -Arquivo FIES/PROUNI 4,40 

  -Sanitário Feminino 2,50 

  -Sanitário Masculino Acessível 2,50 

 Financeiro  

   -Chefe do Financeiro 5,30 

  -Atendimento Financeiro 24,20 

  -Arquivo 5,30 

Circulação Interna Total 46,20 



Biblioteca 

  Área Total:   773,13m² Dimensão (m²) 

  

Piso Superior  

  -Hall de Entrada 15,20 

  -Sala da Direção 14,44 

  -Processamento Técnico 29,45 

  -Auditório 88,16 

  -Videoteca 15,44 

  -Sanitário Feminino Acessível 7,12 

  -Sanitário Masculino Acessível 7,12 

  -Área de estudo/Retirada e Devolução de Livros 165,73 

  -Rampa de Acesso 37,80 

Piso Inferior  

  -Sanitário Feminino 6,44 

  -Sanitário Masculino 6,44 

  -Sala de Apoio ao Aluno I 29,79 

  -Sala de Apoio ao Aluno II 29,64 

  -Sala de Apoio ao Aluno III 29,64 

  -Área de Acervo 290,72 

 

Bloco A2 

Direção e Coordenação/Cursos de Graduação 

  Área Total:   1069,93m² Dimensão (m²) 

  

Hall de Entrada I 37,05 

  

Hall de Entrada II 37,05 

  

Canteiro Central 18,55 

  

Circulação Interna 258,95 

  

Sala dos Docentes  

  -Sala dos Docentes 66,40 

  -Sala de Tis (Sala para os docentes de Tempo Integral) 35,60 



Apoio Acadêmico/Coordenação de Cursos de 

Graduação/Coordenação de Cursos Técnicos/Diretoria de 

Extensão 

 

  - Almoxarifado 16,20 

  -Sala de Apoio aos Estudantes 57,25 

  -Secretária de Coordenação 8,75 

  -Coordenação de Nutrição 8,10 

  -Coordenação de Acervo Acadêmico 11,10 

  -Diretoria de Programas de Extensão e Atividades Práticas 9,00 

  -Documentação Docentes 9,00 

  -Coordenação de Cursos Técnicos 9,00 

  -Banco de Empregos 8,75 

Núcleo de Ações Estratégicas – NACE  

  -Sala Mantenedora 8,20 

  -Centro de Desenvolvimento de Software – CDS 22,00 

  -Sala do Procurador Institucional – MEC 15,40 

  -Coordenação do NACE 8,10 

 

Direção/CENIP/Ouvidoria/RH  

  -Secretaria de Pesquisa e Direção Geral 15,20 

  -Sala da Direção 20,90 

  -Diretoria de Graduação 15,35 

  -Diretoria de Pesquisa 9,35 

  -Ouvidoria/CEP/PIBIC/CNPq 9,35 

  -Recursos Humanos – RH 9,35 

UNICEP Virtual/Imprensa/WEB  

  -Recepção/Apoio Técnico/ Adm. 14,71 

  -Sala da Coordenação Geral 8,84 

  -Sala da Coordenação Pedagógica 8,84 

  -Sala de Capacitação/Treinamento 8,84 

  -Sala de Produção/Distribuição de Material 13,45 

  -Sanitário Masculino/Feminino 4,75 

  -Sala de Tutoria 13,45 

  -Sala TIC 7,24 

  -Sala AVA 8,17 



Coordenação de Cursos – Biológicas e Saúde  

  -Coordenação de Biomedicina e Farmácia 11,50 

  -Coordenação de Medicina Veterinária 11,95 

  -Coordenação de Laboratórios Gerais/Básicos 10,80 

  -Coordenação de Ciências Biológicas 10,80 

  -Coordenação de Enfermagem 10,80 

Coordenação de Cursos – Exatas  

  -Coordenação de Engenharia de Computação 8,95 

  -Coordenação de Engenharia Civil 8,95 

  -Coordenação de Engenharias – Ciclo Básico 8,95 

  -Coordenação de Engenharia Agronômica/Tecnologia da 

Informação 

9,35 

  -Coordenação de Engenharia Elétrica 12,55 

  -Coordenação de Engenharia de Produção 8,35 

  -Coordenação de Engenharia de Manutenção de Aeronaves 8,60 

Coordenação de Cursos – Humanas/Sociais/Aplicadas  

  -Coordenação de Arquitetura e Urbanismo 10,80 

  -Coordenação de Direito 10,80 

  -Coordenação de Comunicação Social/Letras 10,80 

  -Coordenação de Ciências Contábeis 11,95 

  -Coordenação de Administração/Recursos Humanos - RH 11,50 

Sala de Reunião 50,45 

  

Sala Externa 21,33 

  

CPA/NAC 19,15 

 

 

 

Bloco B1 

  Área Total:   1.327,15m² Dimensão (m²) 

  

Piso Térreo  

  - 8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 464,00 

  -Corredor de Circulação Total 115,95 



  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

 

Piso Superior  

  -4 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 232,00 

  -3 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 234,75 

  -Corredor de Circulação Total 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 

Bloco B2 

  Área Total:   1.329,60m² Dimensão (m²) 

  

Piso Térreo 651,50 

  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 

  -Corredor de Circulação Total 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -Coordenação do Curso de Psicologia (B2-2a) 28,40 

  -Laboratório Dinâmico (B2-2b) 29,30 

  -Sala de Atendimento aos Alunos (B2-7) 58,00 

Piso Superior 678,10 

  -6 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 469,50 

  -Corredor de Circulação Total 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 



  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 

Bloco B3 

  Área Total:   1.323,85m² Dimensão (m²) 

  

Piso Térreo 651,25 

  - 7 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 406,00 

  -Corredor de Circulação Total 120,50 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -Sala de Aula (B3-7b) 23,90 

  -Sala de Aula (B3-7a) 29,00 

Piso Superior 672,60 

  -8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 464,00 

  -Corredor de Circulação Total 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 



Bloco B4 

  Área Total:   1.329,90m² Dimensão (m²) 

  

Piso Térreo 651,80 

  - 8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 464,00 

  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

Piso Superior 678,10 

  -6 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 469,50 

  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 

Bloco B5 

  Área Total:   1.329,85m² Dimensão (m²) 

  

Piso Térreo 650,65 

  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 

  -Corredor de Circulação 125,00 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -Sala de Aula (B5-7a) 23,90 

  -Sala de Aula (B5-7b) 29,00 

  -Sala de Aula (B5-2a) 23,90 

  -Sala de Aula (B5-2b) 29,00 

Piso Superior 679,20 

  -4 Salas de Aula Tipo III 117,65=470,60 



  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 

Bloco B6 

  Área Total:   1.329,45m² Dimensão (m²) 

  

Piso Térreo 650,80 

  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 

  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -Estúdio TV 52,25 

  -Estúdio Acústico 4,75 

  -Estúdio de Fotografia 58,00 

Piso Superior 678,65 

  -3 Salas de Aula Tipo II 78,25 = 234,75 

  -2 Salas de Aula Tipo III 117,65=235,30 

  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 

 

Bloco B7 

  Área Total:   1.332,90m² Dimensão(m²) 

  

Piso Térreo 653,70 



  - 6 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 348,00 

  -Auditório 117,90 

  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

Piso Superior 679,20 

  -4 Salas de Aula Tipo III 117,65=470,60 

  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 

Bloco B8 

  Área Total:   1.323,35m² Dimensão(m²) 

  

Piso Térreo 650,75 

  - 7 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 

406,00 

  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -Secretária/Circulação 21,65 

  -Sala dos Docentes 14,00 

  -Arquivo 8,45 

  -Copa  5,80 

  -Direção 7,05 

Piso Superior 672,60 

  -8 Salas de Aula Tipo I 58,00 = 

464,00 



  -Corredor de Circulação 115,95 

  -Canteiro Central/Escadas 40,70 

  -Sanitário Masculino/Acessível 16,00 

  -Sanitário Feminino 12,15 

  -Sanitário Feminino Acessível 3,00 

  -4 Sacadas 5,20 = 20,80 

 

Bloco C8 

  Quadra Poliesportiva Dimensão 

(m²) 

Quadra Poliesportiva e equipamentos para atividades 

desportivas 

521,40m² 

 

Quadra Poliesportiva 376,70 

  

Circulação Interna Total 144,70 

 

Pátio 1 

  Área Total:   353,35m² Dimensão 

(m²) 

  -Atendimento I 2,70 

  -Cozinha 8,40 

  -Atendimento II 13,45 

  -Central de Cópias II 16,80 

  -Área de Lazer/Alimentação 312,00 

 

Pátio 2 

  Área Total:   166,10m² Dimensão 

(m²) 

  -Atendimento I 5,60 

  -Cozinha 6,00 

  -Atendimento II 9,60 

  -Central de Cópias I 16,80 

  -Área de Lazer/Alimentação 128,10 

 



Bloco Sanitário I 

A2~A4 

  Área Total:   105,40m² Dimensão 

(m²) 

  -Ambulatório de Pronto Atendimento 18,20 

  -Sanitário Masculino Acessível 7,65 

  -Sanitário Masculino 26,35 

  -Sanitário Feminino 18,70 

  -Sanitário Feminino Acessível 7,65 

  -Refeitório 26,85 

 

Bloco Sanitário II 

A3~A5 

  Área Total:   105,40m² Dimensão 

(m²) 

  -Centro Técnico Computacional 18,20 

  -Sanitário Feminino Acessível 7,65 

  -Sanitário Feminino 26,35 

  -Controle Computacional 18,70 

  -Sanitário Masculino Acessível 7,65 

  -Sanitário Masculino 26,85 

 

Segurança Patrimonial 

  Área Total:   80,90m² Dimensão 

(m²) 

  

Piso Superior  

  -Sala de Segurança Patrimonial – Chefia 22,70 

Piso Inferior  

  -Almoxarifado Central 7,70 

  -Depósito de manutenção 21,45 

  -Sala Provac 14,10 

  -Lavanderia 14,95 
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Bloco A1 - Clínica Escola de Fisioterapia 

 
Laboratórios e Ambientes Área Localização 

Academia de Reabilitação 102,00 m2 A1-2 

Recursos Terapêuticos I – 5 salas 75,00 m2 A1-3 

Neurofuncional 80,95 m2 A1-4 

Cardiorrespiratória 72,00 m2 A1-5 

Neuropediatria 102,00 m2 A1-6 

Recursos Terapêuticos II 38,00 m2 A1-7 
 

A1-2 

Clínica Escola de Fisioterapia - Academia de Reabilitação 

Área: 102,00 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira com 02 portas 02 

Armário de madeira de pé revestido com fórmica com 15 portas  01 

Armário de madeira suspenso revestido com fórmica e 12 gavetas 01 

Banqueta 04 

Cadeiras 05 

Mesa de Compensado  02 

Mesinhas de suporte de aço  04 

Ventiladores 04 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Aparelho para Glúteo (Fitness Gym) 01 

Banco de Peso Livre (Vitally) 01 

Banco livre (Milenium-Vitally) 01 

Banco Simples Abdominal Horizontal (Vitally) 01 

Barra Horizontal Fixa (Milenium) 01 

Cadeira Abdutora (Fitness Gym) 01 

Cadeira Adutora (Fitness Gym)  01 

Cadeira Extensora (Fitness Gym) 01 
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Clínica Escola de Fisioterapia - Academia de Reabilitação 

Cadeira Flexora (Fitness Gym) 01 

Cadeiras de Rodas 03 

Cadeiras Qick de massagem 06 

CPU  com estabilizador e monitor 01 

Cross Over 01 

Elíptico Magnético Dream Max E  01 

Espelho 01 

Estação Vitale com 07 componentes (7ª– 7G) 01 

Esteira  02 

Halter ½ à 5k 22 

Laderr Barrel 01 

Leg Press deitado  01 

Leg Press Horizontal deitado-180 (Milenium-Vitally) 01 

Leg Press Horizontal Sentado(Fitness Gym)  01 

Maca 01 

Micro Current-Galvanic and High , Neurodyn Esthetic (Ibramed)  01 

Microcurrent Stimulatorn Physiotonus (Bioset) (07408) 01 

Nemesys 941 (Gerador Universal de pulsos) (Quark) 01 

Neurodyn – Geração 2000 (Ibramed) Gera 03 correntes Estimulantes 01 

Paralela Fixa – Abdominal (Milenium) 01 

Peck-deck 01 

Pedestal para 04 bolas de Pesos (Mogiglass) 01 

Plataforma Vibratória Modelo 610 01 

Porta Alcool Gel 01 

Puxador Horizontal Fixo (Milenium) 01 

Puxador Polia Inferior remada baixa (Righetto) 01 

Puxador Polia Superior (Righetto) 01 

Puxador Vertical Fixo (Milenium-Vitally) 01 

Rosca Bíceps (Vitally) 01 

Supino Vertical (Fitness Vitale série Mileniun)  01 

 MATERIAIS DIVERSOS  

Descrição 

Bastões, bolas medicine ball e de quilos, Disco móvel redondo grande e médio, 
Quadro de músculos, colchonetes peq e grandes, Porta álcool gel. 

 

A1-3 

Clínica Escola de Fisioterapia - Recursos Terapêuticos I 

Área: 75,00 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Aparelho de Ar Condicionado 01 

Armário de madeira revestido com fórmica com 10 portas  01 

Balança Plenna 01 

Balcão de madeira revestido com fórmica com 06 portas 06 

Banco de alumínio giratório 05  

Banco madeiras 04 

Biombo 02 

Cadeira 17 
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Clínica Escola de Fisioterapia - Recursos Terapêuticos I 

Escada de madeira emborrachada 10 

Kit Ozotec c/ 09 bicos de vidro  01 

Maca de madeira 11 

Mesa de Apoio ferro branca  09 

Mesa de Suporte com gavetas e rodinhas  13 

Mesa suporte de madeira  01 

Peça Anatomica do Sistema Reprodutor Feminino 01 

Porta papel toalha 08 

Quadro de Acupuntura Auricular 02 

Quadro-Estrutura da pele – J10 01 

Saboneteira 01 

Suporte de metal para Hamper 03 

Ventilador (07429) 05 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Adipômetro (Sanny) 01 

Coupe Friod – Lâmpada Infravermelho 250 w (Delux) 01 

Electrostimulator - Physiotonus Slim (Bioset) Kotz Current 8 channel 01 

Equipamento de alumínio Parafina (Carci)  02 

High  Voltage Pulsed and Russian Stimulator Neuradyn (Ibramed) 01 

Infra Vermelho (Carci) 07318 01 

Interferential Therapy Neurovector-Geração 2000 (Ibramed)  01 

Kit bamboo com 08 unidades  02 

Kit Bioset Microcorrente 477 com 08 unidades  03 

Laser  Therapy Unit  Bioset infravermelho   03 

Lente de aumento (Estek) 06 

Paquímetro grande (Sanny) 08 

Podoscópio Suporte espelhado (Carci) 02 

Ponteira – Physiotonus Dual Laser Probe  830 Nm (Bioset)  04 

Short-Wave Therapy Termopulse (Ibramed) 07409 01 

Sistema Antropométrico (Sanny) 08 

Sonda do Doalpex  02 

Sonda e insuflador  01 

Striat – acessórios Kit 02  

Tens Fes Physiotonus II (Bioset) 06 

Thermopulse Tower (Ibramed) 07325 01 

Travesseiro 09 

Ultrason Bioset Sonacel Dual 1/3 MHZ 05 

Vacuum Therapy Unit – Dermovac (Bioset) 01 

 MATERIAIS DIVERSOS  

Descrição 

Agulhas, Ataduras, Bandeja De Inox, 3 Cabos Para Reposição, Luvas, Placas De 
Alumínio, Carrinho , Espátula, Pinças, Apalpador, Tesouras, Massageador, 
Cubeta, Cunha, Eletroldos, Faixas Elásticas, Fita Crepe, Fronha, Lençol, Gel Para 
Ultrason, Iodo, Cones,Fontes Ks100, Aquecedor De Água, Lencois Tecidos, 
Fronhas, Mamamiga, Mascara De Argila, Óculos De Proteção, Mascara, Algodão, 
Gaze, Papel Filme, Toca Descartável, Placas De Aluminio, Placa Termográfica, 
Fita Métrica, Barbante, Preservativo, Seringas. 
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A1-4 

Clínica Escola de Fisioterapia - Neuro Funcional 

Área: 81,00 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Barras de ferro Suporte 01 

Biombo 06 

Cadeira de plástico azul  05 

Cadeira almofadada  01 

Cama Elástica 01 

Cunha  04 

Escada de ferro  02 

Escada de madeira 05 

Escada de Rampa (indor) 01 

Espaldar de madeira 01 

Espelho grande de parede 01 

Esqueleto 01 

Lousa Branca de Retro projetor 01 

Maca de madeira 04 

Meia Bola Bosu Balance Trainer, com Base Antiderrapante 01 

Mesa  01 

Mesa de ferro  02 

Mesa Ortostástica 01 

Negatoscópio 01 

Umidificador Preto (Arseg)  02 

Ventilador 03 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Andador de Alumínio  05 

Anilha 14 

Armário de madeira revestido com fórmica e 09 portas 02 

Balança  01 

Balancim 01 

Banco de madeira azul 06 

Banqueta de alumínio 02 

Barra 0,35 02 

Barra paralela com rampa e escada (Carci) 01 

Bastão 04 

Bengala 01 

Bola Suiça (Gynastic Ball) 05 

Bolsa de Gelo para Joelho 01 

Bozer 02 

Cinta p/ Bolsa Flexível para gelo (Térmica)  01 

Circulo de Equilíbrio 02 

Colete Cervical e cordas  02 

Digi-Flex 0.7 amarelo (cx plástica) 03 

Extensor ajustável (eláticos) 01 
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Clínica Escola de Fisioterapia - Neuro Funcional 

Grampo de Rosca 20 

Halter de ½ à 5kg 37 

Muletas 05 

Órtese Tubular pré-moldada  25 

Placa de Atividade de vida diária 01 

Pranchas de Equilíbio 02 

Rampa para Alongamento 02 

Rolos 04 

Rolos infláveis 04 

Simetrografo 02 

Step 01 

Tábua de Quadriceps 03 

Tatame de madeira grande 03 

Tornozeleira ½ kg à 4 Kg  55 

Travesseiro 02 

Materiais Diversos 

Bola, Cones, Cunha, Gel, Álcool, Algodão, Esparadrapo, Luvas, Barbante, Linhas 
De Anzol, Lantejolas, Canetinhas, Pinceis. 

 

A1-5 

Clínica Escola de Fisioterapia - Cardiorrespiratória 

Área: 72,00 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira revestido com fórmica e 06 portas  01 

Armário de madeira revestido com fórmica e 06 portas e 03 gavetas 01 

Armário Madeira 04 portas Suporte de TV 01 

Banquetas de madeira 10 

Cadeira 02 

Lousa branca 01 

Luz de emergência 01 

Mesa cinza com 02 gavetas  04 

Mesa Suporte com rodinhas 09 

Papeleira 02 

Saboneteira 02 

Ventilador 04 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Ambu adulto com máscara 05 

Aparelho de aspiração 03 

Apoio para Braço 01 

Apoio para braço (Mogiglass) 01 

Aspirador 02 

Balança  01 

Bicicleta Moviment 02 

Bipap  02 

Bocal Respiron, Shaker, threshold, voldyne  78 

Braçadeira 10 
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Clínica Escola de Fisioterapia - Cardiorrespiratória 

Braçadeiras  06 

Bracelete com cabo vermelho 01 

Carrinho para cilindro de oxigênio pequeno 01 

Carrrinho para desfibrilador 01 

Cateter Oxigênio  04 

Cicloergômetro p/ MMSS 01 

Cilindro grande de oxigênio 05 

Clini Flow 04 

Clip Nasal 39 

Clip Nasal (Capnasal p/ Espirometria) NCS 01 

Clips Nasal (Gaveteiro) 02 

Coach 4000 02 

Coach 4000 (DHP)  (Gaveteiro 112.C) 01 

Conjunto de micro nebulizador para inalação 06 

Conjunto de micro nebulizador para inalação 09 

Copinho para inalador (Pacote c/20 unid) 04 

Copinhos plasticos reposição inalação descartáveis 01 

Copo com concetor e extensaão (Kit) para Inalação 06 

Cronometro 03 

Desfibrilador 01 

Eletrocardiógrafo Ecafix (Mogiglass) (Monitor Multiparâmetro) 02 

EPAP 02 

Esfigmo de coluna e chão 01 

Esfigmomanômetro BD  portátil 14 

Espelho de parede 01 

Estabilizador 01 

Esteira (Movement) (Imbrasport 27) Albatroz 02 

Filtro de Espirometria 09 

Flutter (Newmed) 03 

Fluxometro 05 

Inalador Nebulizador 09 

Incentivador Respiratório Power breathe 02 

Manequim Inflável p/ Treinamento RCP 02 

Manovacuômetro  04 

Máscara de inalação adulto e pediátrica 40 

Negatoscópio 01 

Oxímetro (Control-geratherm) 03 

Peak Flow   10 

Power Lab 4/20T 01 

Prendedor Eletrodo para ECG ECAFIX (kit c/ 6 acompanhamento) 04 

Pulse Transducer 01 

Relogio Polar 01 

Respiron regulável 15 

Sensor de pressão Bpap 01 

Threshold 30 

Traquéia de silicone 06 

Travesseiro 01 
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Clínica Escola de Fisioterapia - Cardiorrespiratória 

Umidificador 02 

Ventilômetro Respiradyne  01 

Voldyne 2500 e 5000 10 

MATERIAIS GERAIS AUXILIADORES 

Abaixador de Língua, Bandejas de Inox, Bandejas Pláticas, Bocais, Cabos, 
Canudos, Capnometria, Copinho p/ Inalador, Copo Concetor, Cuba Rim, Cx 
Plásticas, Extensões, Faixa c/ Velcro, Fontes, Gaveterios, Plásticos, Mascaras 
Decartáveis, Óculos de Proteção e Segurança, Luvas, Seringas, Álcool Gel, 
Álcool 70, Termômetro, Tesouras. 
 

A1-6 

Clínica Escola de Fisioterapia – Neuropediatria 

Área: 102,00 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira revestido com fórmica com 02 portas de vidro e 03 
gavetas 

01 

Armário de madeira revestido com fórmica com 04 portas  01 

Bastão de madeira  14 

Biombo 02 

Espelho 01 

Gaiola de ferro ( Unidade Extensão) com acessórios grande 01 

Gaiola Pequena 01 

Luz de emergência 01 

Máquina de gelo - Everest 01 

Papeleira 01 

Pia de granito cuba em inox, com Gabinete de MDF revestido com 
fórmica 04 portas 

01 

Saboneteira 01 

Travesseiro 04 

Ventilador 02 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Andador  02 

Banco tartaruga 03 

Conjunto de Bancos infantis (4) 02 

Bola Suiça (Gynastic Ball) 06 

Colchonetes 10 

Cinto p hidro roxo com faixa preta Infantil  11 

Cinturão cervical pequeno  12 

Cinturão pélvic grande de cinto (03 c/cinto) 13 

Cinturão pélvico grande 07 

Cunha 01 

Disco Procepção 03 

Espaguete 16 

Espaldar (Carci) 01 

Extensor  14 

Feijão amarela 55 cm (Gymnic) 06 



11 
 

Clínica Escola de Fisioterapia – Neuropediatria 

Muleta Canadense Infantil 01 

Órteses (pares) 5 

Parapodium 01 

Rolos 07 

Step 09 

Tatame 09 

Transfém 02 

MATERIAIS DIVERSOS E DA UNIDADE EXTENSÃO - GAIOLA  

Abaixador de Língua, Baldes, Bambole, Boia, Boneca, Brinquedos Cx de Isopor, 
Cones, Dado Colorido, Espaguete, Extensor, Espuma de Propriocepção, Faixa de 
Velcro, Faixa Torácica, Piscina Plástica, Velotrol, Álcool Gel, Álcool.  
Acessórios - Gaiola: Elásticos, Mosquetão, Trapézio, Cintos, Corrente, 
Plataforma Susensa, Almofadão. 

 

A1-7 

Clínica Escola de Fisioterapia – Recursos Terapêuticos II 

Área: 37,71 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Armário de Aço com duas portas 01 

Aparelho de Ar-Condicionado 01 

Banqueta 16 

Cadeira 01 

Carteiras 15 

Lousa branca 01 

Luz de emergência 01 

Mesa de MDF cinza 01 

Maca 08 

Papeleira 01 

Pia de granito com cuba de inos e torneira 01 

Tela para Data Show 01 

Saboneteira 01 

Tela branca para retroprojetor 01 

Ventilador 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Aquecedor de cera e pedras Mega Bell Elite (2,5 k) (bivolt)  01 

Dermosteam 110 V e CD Ibramed   04 

Kit Bambu p/ Massagem Modeladora Corporal e Facial  02 

Sonopulse Compact- III Ultrasound Ibramed 02 

 MATERIAIS 

Descrição 

Agulhas Galvanizadas, Algodão, Apagador de quadros, Cabeçotes, Capa de 
placa de alumínio, Cubetas, eletrodos, Espátulas, Fitas velcro, Massageador p/ 
pés e costas, coçador, Cabos Jacarezinhos, Óculos de proteção, Óleo de 
massagem, Gaze estéril, Agulhas p/ Estrias, Placa de alumínios, Pedras e Sais. 
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ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde – Curso de Bacharelado em Fisioterapia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Me. Luciene Maria 
Barbieri Ázar 

X    
Fisioterapeuta – 

Coordenadora do 
Curso 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre. 
Pacientes apresentam encaminhamento médico e ficam em uma lista de espera, 
separada por especialidade, aguardando ser chamado, conforme as vagas 
disponíveis. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco A3 - Laboratórios Gerais e Específicos 
 

 
 

Laboratórios Área Localização 

Laboratório de Técnica Dietética/Tecnologia de 
Alimentos 

102,55 m2 A3-1 

Laboratório Multidisciplinar I 67,20 m2 A3-2 

Sala de Técnicos  18,80 m2 A3-2 

Almoxarifado 15,20 m2 A3-3 

Laboratório de Microscopia I 73,45 m2 A3-4 

Laboratório de Odontologia – Pré-Clínica 80,95 m2 A3-5 

Laboratório de Imaginologia 1 e 2  71,40 m2 A3-6 

Laboratório Biotecnologia e Genética 51,00 m2 A3-7 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia 51,00 m2 A3-8 
 

A3-1 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Técnica Dietética/Tecnologia de Alimentos 

Área: 102,55 m2
 Capacidade: 40 pessoas 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

GELADEIRAS /FREEZERS/PURIFICADOR  

Geladeira modelo CCE 320 e modelo Cônsul Frost Free 02 

Freezers modelo Electrolux FE 26 01 

Purificador de água refrigerado modelo PURI-ICE, marca Latina 01 

BALANÇAS/OUTROS  

Balança marca Fiziolla , modelo BP 15 02 

Balança digital marca Brinox 5Kg e Electronic Kitchen Scale 7Kg a 1g 02 

Defumador baby marca Defumax 01 

Fogão Continental/Electrolux 08 
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Forno Elétrico modelo Fischer  01 

Microondas marca Eletrolux- ME 27S e marca Panasonic Style NN-
ST654W 

04 

ELETROPORTÁTEIS  

Batedeira marca Walitta/Mondial / Fiochi 14 

Espremedor de fruta automático marca Arno/ Fiochi, cap. 1 litro e 4 
litros 

03 

Liquidificador marca /Arno/Mondial/ Walita/Fiochi 13 

Mixer Vertical marca Britania 3 em 1 com batedor de clara e copo 
medidor  

01 

Sistema de Exaustão Continental 08 

TERMÔMETROS  

Termômetro de mercúrio de 100 o C à 250o C marca Incoterm 08 

UTENSÍLIOS/TUPPERWARES/ DESCARTÁVEIS /PORTA 
MANTIMENTOS 

 

Bacia plástica sem tampa 08 

Bandeja branca retangular 05 

Cumbuca em vidro, com tampa, marca Marinex 01 

Forma de fundo oval 08 

Forma de gelo em plástico, cor branca 05 

Forma para bolo, tamanho (grande, média e pequeno) 36 

Forma de empada 33 

Forma para pizza 06 

Forma de pudim 07 

Forma redonda removível 07 

Jogo de porta mantimentos com 5 peças em plástico marca Jaguar NT 

Porta mantimentos em plástico, cap. 1 litro NT 

Pote hermético em vidro, cap. 500 mL, marca Fido 01 

Pote redondo em inox 04 

Pote em plástico, cap. 2 litros (sorvete) 03 

Tampa de plástico para uso em microondas 03 

Tupperware retangular branco marca Plasútil NT 

Tupperware quadrado, cap. 700 mL marca Plasútil NT 

Tupperware redondo pequeno marca Cd plásticos 02 

AVULSOS  

Abridor de garrafa multiuso 07 

Abridor de lata, em latão polido 06 

Açucareiro 01 

Batedor de ovo manual 12 

Batedor de carne 08 

Cortador para legumes e batata frita em palito 05 

Descascador de legumes 28 

Escorredor de louça e talher em metal 16 

Escumadeira em nylon , marca Plásutil 06 

Escumadeira em alumínio 08 

Escumadeira em metal 03 

Espátula para pizza/bolo, marca Tramontina NT 

Espátula de silicone 01 

Espremedor de alho 06 
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Espremedor de batata 08 

Funil em alumínio 03 

Garrafa térmica 03 

Jarra graduada em plástico, cap. 4 litro 01 

Jarra para suco em plástico, cap.3 litro 02 

Jarra plástica com tampa, cap. 2 litro 02 

Jarra vidro graduada, cap. 1 litro 02 

Jarra vidro sem tampa, cap 1,5 litro  04 

Jarra vidro com tampa, cap 1,5 litro  02 

Lata de lixo 02 

Lavador para arroz de alumínio e plástico 26 

Luva térmica 10 

Magiclick 04 

Pedra  e amolador para afiar faca 02 

Pegador de frios 10 

Pegador de salada/massa 04 

Peneira em plástico tamanho grande, marca Jolly 10 

Peneira em plástico, tamanho média, marca Jolly 10 

Peneira em plástico, tamanho pequeno, marca Jolly 13 

Pincel 02 

Pirex redondo para saladas marca Marinex 03 

Pirex redondo, tamanho pequeno 01 

Pirex retangular grande para bolos/tortas marca Marinex 03 

Pirex retangular pequeno para bolos/tortas marca Marinex 04 

Queijeira  03 

Ralador de 4 faces em alumínio 08 

Relógio de parede 01 

Rolo de macarrão em polietileno 08 

Saca rolha 01 

Tábua para carne em polietileno e vidro 18 

Taça para sobremesa 06 

Tesoura 02 

Tomada em T 05 

Travessa em alumínio pequeno marca Fracalanza 04 

PANELAS/ BULES  

Caçarola inox, tamanho 16 Tramontina 09 

Caçarola inox, tamanho 20 Tramontina 08 

Caçarola inox, tamanho 24 Tramontina 09 

Caçarola inox cap. 30 litros, marca vigor 11 

Caneca em alumínio, cap. 1 litro 10 

Caneca em teflon, cap. 1 litro 10 

Frigideira em teflon, tamanho 24 marca Eirilfon 10 

Frigideira em teflon, tamanho 26, marca Eiriflon 09 

Frigideira em teflon, amanho pequeno 09 

Frigideira de inox 08 

Panela de inox 33 

Panela de pressão, cap. 4,5 litros marca Clock 06 

Panela em teflon tamanho grande 07 
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Panela em teflon, tamanho médio 13 

Panela em teflon, tamanho pequeno 10 

Panela WOK chinesa antiaderente, diâmetro 36 cm 01 

Panquequeira antiaderente, diâmetro 30 cm 01 

Omeleteira antiaderente, diâmetro 24 cm 01 

PROVETAS /BEQUERS  

Béquer de 1 litro 01 

Béquer de 600 mL 07 

Proveta de 1 litro 06 

Proveta de 100 mL NT 

Proveta de 500 mL 01 

Proveta de 10 mL 06 

TALHERES/COLHERES  

Colher arroz em aço inox, marcas Hércules e Tramontina 14 

Colher de arroz em nylon marca Plásutil 09 

Colher de café em aço inox marca Hércules 59 

Colher de chá em aço inox marca Hércules 31 

Colher de sobremesa em aço inox Hércules 82 

Colher de sopa em aço inox marca Hércules 48 

Colher em polietileno 03 

GARFOS  

Garfo de mesa em aço inox marca Hércules 39 

Garfo de sobremesa em aço inox marca Hércules 72 

FACAS  

Faca de mesa em aço inox, cabo em polietileno, marca Tramontina 02 

Faca de mesa em aço inox, marca Hércules 64 

Faca para pão, cabo em madeira marca Hércules 08 

Faca para sobremesa em aço inox, marca Hércules 45 

Faca profissional para carnes, tamanho 24 cm, Tramontina 08 

Faca profissional/ para carnes, tamanho 16 cmTramontina 08 

COPOS/TAÇAS/XÍCARAS  

Copo tipo americano 21 

Copo tipo americano duplo 17 

Copo tipo requeijão 02 

Xícara de café marca Duralex 11 

Xícara de chá marca Duralex 19 

Taças  87 

PRATOS/PIRES  

Pire de café marca Duralex 09 

Pire de chá marca Duralex 13 

Prato fundo (para sopa) marca Duralex Luz 07 

Prato para sobremesa marca Duralex Luz 03 

Prato raso marca Duralex Luz 68 

OUTROS  

Armário de madeira revestido c/ fórmica e c/ portas  02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica, c/ 
portas e gavetas, cuba de inox, suporte de madeira revestido c/ fórmica 

08 

Cadeira 22 
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Mesa de madeira revestida c/ fórmica 02 

Mesa com rodinha 02 

Pia de inox c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica  01 

Papeleira 01 

Quadro branco 01 

Saboneteira 01 

Luminária 15 

Ventilador 03 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Jefferson Lemos Cerroni X X   Técnico 40h 

Profa. Me. Valéria Cristina 
Schneider 

X    
Docente 

Coordenador (a) de 
laboratório 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre 
e conta com o auxílio do técnico de laboratório que realizam a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

A3-2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório Multidisciplinar I 

Área: 67,20 m2 Capacidade: 25 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira suspenso revestido c/ fórmica e 04 portas 02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 03 
portas e 03 gavetas 

02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 04 
portas e 04 gavetas 

01 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica 04 
portas e 10 gavetas 

02 

Bancada de granito c/ 08 entradas de água, 08 entradas de gás, 04 
cubas peq. de inox, 01 suporte de madeira revestido c/ fórmica 
instalação elétrica, 16 gavetas, 01 gabinete de madeira revestido c/ 
fórmica com tampo de granito, 03 portas, 01 cuba em inox e 02 
torneiras 

02 

Banqueta 33 

Banqueta de ferro giratória (Mocho) 01 

Chuveiro e lava-olhos (Avlis) 01 

Estante de ferro c/ 05 prateleiras 01 

Lousa branca 01 

Luminária 10 

Papeleira 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório Multidisciplinar I 

Área: 67,20 m2 Capacidade: 25 pessoas 

Ventilador (Delta Premium / Twister) 02 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de tubo (Vortex) (Phoenix – mod. AP 56 - № série 10946 / 
10949) 

02 

Agitador magnético c/ aquecimento (Fisatom – mod. 752 A - № série 
211365 / 276751 / 532120 / 532121) 

04 

Balança analítica (Quimis - mod. Q-500L 210C - № série junho 
06*420*) 

01 

Balança analítica (Bel Engineering – mod. Mark 210A - № série 5367) 01 

Balança semi-analítica (Gehaka - mod. BG 2000 - № série 
03060223001005) 

01 

Banho Maria (Quimis – mod. 218-2 - № série agosto 05*176* / agosto 
05*177* / agosto 05*178* / agosto 05*181*) 

04 

Banho Maria c/ 6 provas (Biomatic - mod. 1062 - № série 0603101) 01 

Barrilete de PVC 30 L 01 

Bico de Bunsen 16 

Câmara escura UV (Sppencer Scientific - mod. SP930-25 - № série 
105/07) 

01 

Capela de exaustão de gases (Quimis - mod. Q-216-21EX - № série 
agosto 02*358*) 

01 

Centrífuga (Celm - mod. Combat – № série 4432) 01 

Centrífuga (Centribio - mod. 80-2B – № série 013) 01 

Centrífuga (Cientec – mod. CT-5000 - № série 0603101) 01 

Deionizador (Permution – mod. DE-1800) 01 

Destilador (Quimis – mod. Q-341 - № série janeiro 05*104*) 01 

Durômetro (Nova Ética - mod. 298 - № série 05251/07) 01 

Espectrofotômetro UV-Vis (Bel Photonics - mod. 2000 UV) 01 

Estufa p/ esterilização e secagem (Odontobrás – mod. EL –1.3 - № 
série 210505980) 

01 

Manta aquecedora (Fisatom – mod. 52 - № série 211116 / 211126 / 
564095) 

03 

Manta aquecedora (Quimis – mod. Q-321A - № série agosto 02*272* / 
julho 04*469*) 

02 

Paquímetro (Starfer - 150 x 0,02 mm) 01 

PH metro digital (Marte – mod. MB-10 - № série 12985/704) 01 

pH metro digital (Tecnopon - mod. MPA 210 - № série 11324/511 ) 01 

pH metro digital (Quimis – mod. Q-400A - № série agosto 05*988* / 
agosto 06*648*) 

02 

Ponto de fusão (Gehaka – mod. F1000 - № série 06071205001007) 01 

Refratômetro portátil (Uridens – cód. 9905) 01 

Viscosímetro Copo Ford (Marte) 03 

MATERIAIS E VIDRARIAS  

Descrição 

Agulha descartável (medida variada), almofada (homeopatia), aparelho de 
Clevenger, aparelho extrator de Soxhlet, aro para funil c/ mufa, balão de 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório Multidisciplinar I 

Área: 67,20 m2 Capacidade: 25 pessoas 

destilação (volume variado), balão de fundo redondo (volume variado), balão de 
fundo redondo c/ boca esmerilada, bureta de vidro (volume variado), cabeça de 
destilação, cabo para bisturi, cânula de vidro, cepilho (tamanho variado), coluna 
de destilação, condensador, conjunto Fura-rolha, cubeta (conj. vidro/quartzo), 
dessecador de vidro, Eppendorf (volume variado), espátula de Aires PS, espátula 
pão-duro de aço, espátula pão-duro de silicone, fita p/ urina, frasco de plástico 
(tamanho e volume variado), frasco vidro ambar (volume variado), funil de 
separação (volume variado), funil de vidro analítico, garra (pinça) dupla c/ mufa, 
garra (pinça) p/ condensador c/ mufa (3 pontas), garra (pinça) p/ termômetro (c/ e 
s/ mufa), garra dupla em alumínio p/ bureta, lâmina de vidro lisa, lâmina p/ bisturi, 
lamínula, microlanceta, mufa dupla de alumínio, óculos de segurança, papel de 
filtro (tamanho variado), parafilm, peneira p/ parasitologia, pesa-filtro, pinça 
metálica p/ frasco e balão, pinça de Adson Brown, pinça de Hoffman, pinça de 
madeira p/ tubo de ensaio, pinça de Mohr, pinça dente de rato, pinça metálica 
(tamanho variado), pipeta de vidro graduada (volume variado), pipeta Pasteur 
descartável, pipeta Pasteur de vidro, pipeta volumétrica (volume variado), pisseta, 
ponteira p/ micropipetador automático, porta agulha (Mayo Hegar), pump pera, 
repipetador, seringa (volume variado), suporte p/ tubo de ensaio, suporte 
universal, tela de amianto, termômetro, tesoura cirúrgica, trap c/ boca esmerilada, 
triangulo de porcelana, tripé, trompa de vácuo tubo de ensaio de vidro (volume 
variado), vidro de relógio (tamanho variado). 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

X    
Docente 

coordenador de 
Laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através 
de livros de registro de utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

A3-2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Sala dos Técnicos 

Área: 18,80 m2 Capacidade: 5 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Sala dos Técnicos 

Área: 18,80 m2 Capacidade: 5 pessoas 

Descrição Qtde. 

Armário de ferro, 01 porta c/ vidro e 03 prateleiras 01 

Armário de madeira revestido c/ fórmica 18 portas e vidro 01 

Armário de madeira suspenso, revestido c/ fórmica 04 portas e 02 
prateleiras 

01 

Balcão de madeira revestido c/ fórmica 03 portas e 04 gavetas 01 

Balcão móvel de madeira revestido c/ fórmica 08 portas  01 

Bancada de granito c/ 01 cuba funda em inox, 01 torneira e 01 gabinete 
de madeira revestido c/ fórmica c/ 04 portas 

01 
 

Banqueta 02 

Cadeira 03 

Escada auxiliar c/ 02 degraus 01 

Lâmpada 03 

Lousa branca 01 

Luz de emergência 01 

Papeleira 01 

Rack de madeira revestido c/ fórmica c/ mesa retrátil e nichos 01 

Relógio de parede 01 

Saboneteira 01 

Telefone fixo 01 

Ventilador (Ventisilva) 01 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Freezer (Dako - mod. FZDK300 - № série 001144) 01 

Impressora (Kyocera – mod. Ecosys P2135 dn - № série julho Y2014) 01 

Microcomputador (completo) 01 

Refrigerador (Dako - mod. 380 - Nº série 011120) 01 

MATERIAIS E VIDRARIAS  

Descrição 

Almofariz de porcelana, almofariz de vidro, balão volumétrico (volume variado), 
bandeja plástica, bastão de vidro, barra magnética, becker de pvc (volume 
variado), becker de vidro (volume variado), borracha de vedação p/ Kitassato, 
cadinho de porcelana, cálice de vidro (volume variado), câmara de Neubauer, 
cepilho (tamanho variado), cuba cromatográfica, Erlenmeyer (volumen variado), 
Erlenmeyer c/ boca esmerilada, espátula de aço, espátula/colher de aço, 
espátula-colher de porcelana, espátula pão-duro de plástico, frasco plástico 
(tamanho e volume variado), funil de Buchner, funil de vidro analítico, Kitassato 
(volume variado), micropipeta automática (volume fixo e variado), picnometro, 
pipeta de vidro graduada (volume variado), pinça metálica (tamanho variado), 
pipeta Pasteur descartável, pisseta, proveta (volume variado), pump pera, 
repipetador, termômetro, tesoura. 
 

A3-3 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Almoxarifado 

Área: 15,20 m2  
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INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de MDF cinza c/ 02 portas 03 

Escada de alumínio c/ 07 degraus 02 

Exaustor/ventilador (Ventisol) 01 

Luminária 01 

Prateleira de madeira c/ 05 divisórias e 04 prateleiras 02 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Desumificador de ar (ARSec 160 – ref. 15.00.01 - № série 
05022416x01) 

01 

Desumificador de ar (Artel – mod. B-EA12MD19A – serial 
06.12.220.122) 

01 

REAGENTES E SOLVENTES 

Descrição 

Acetato de Cálcio PA, Acetato de Chumbo Básico (Sub-acetato) PA, Acetato de 
Chumbo Neutro PA, Acetato de Cobre Monohidradatado PA, Acetato de Etila PA, 
Acetato de Potássio PA, Acetato de Sódio Anidro PA, Acetato de Sódio 
Triidratado PA, Acetato de Bftalato Celulose, Acetona PA, Ácido Acético Glacial 
PA, Ácido Acetilsalicílico, Ácido Aminoacético (Glicina), 4-Ácido Aminobenzóico, 
L-Ácido Ascórbico PA, Ácido L-Aspártico PA, Ácido Benzóico PA, Ácido Bórico 
PA, Ácido Cítrico Anidro PA, Ácido Cítrico Monohidratado PA, Ácido Clorídrico 
37% PA, Ácido Dinitrobenzóico-3,5, Ácido Dinitrosalicílico-3,5, Ácido Esteárico 
Puro, Ácido Fórmico 85% PA, Ácido Fosfórico 85% PA, Ácido Hexacloroplainico 
IV, Ácido L-Lático 85% PA, Ácido Nítrico PA, Ácido Oxálico PA, Ácido Pícrico, 
Ácido Salicílico PA, Ácido Sílicotungístico PA, Ácido Sulfúrico PA, Ácido Tânico 
PA, Ácido L(+) Tartárico PA, Ácido Tricloroacético PA, Ácido Triiodotiroacético, L-
Alanina, Alantoína, Alaranjado de Metila PA, Alaranjado G PA, Albumina 
Fracionada, Álcool Cetona, Álcool Cetílico, Álcool Cetoestearílico, Álcool de 
Cereais 96° GI, Álcool Estearílico Puro, Álcool Etílico Absoluto PA, Álcool 
Isopropílico PA, Álcool N-Butílico, Álcool Metílico, Amido Solúvel PA, Amoníaco, 
Anidrido Acético PA, L-Arginina PA, Azul de Bromofenol PA, Azul de Bromotimol 
PA, Azul de Coomassie Brilhante R 250, Azul de Cresil Brilhante, Azul de 
Metileno, Azul da Prússia, Azul de Timol PA, Benzeno PA, Benzoato de Benzila 
Puríssimo, Benzoato de Sódio, Benzocaína, Beta caroteno, Bicarbonato de sódio 
PA, Biftalato de Potássio PA, Bióxido de Titânio PA, Bis-acrilamida PA, Bissulfito 
de Sódio PA, Borato de Sódio PA, Butilhidroxitoluol (BHT), Cafeína Anidra PA, 
Cânfora Sintética, Carbonato de Cálcio PA, Carbonato de Magnésio Básico PA, 
Carbonato de Sódio Anidro PA, Carbonato de Zinco PA, Carbopol 940, 
Carboximetil Celulose Sal Sódico (CMC), Carvão Ativado PA, Celulose 
Microcristalina, Cera de Abelha, Cianeto de Potássio, Cicloexano PA, Citrato de 
Sódio Tribásico Hidratado PA, Cloreto de Alumínio Hexahidratado, Cloreto de 
Amônio PA, Cloreto de Bário PA, Cloreto de Benzalcônio Puríssimo, Cloreto de 
Benzoíla 99%, Cloreto de Cálcio Diidratado PA, Cloreto de Cetil Piridinio, Cloreto 
de Cobalto Hexahidratado PA, Cloreto de Ferro III Hexahidratado PA, Cloreto de 
Magnésio Hexahidratado PA, Cloreto de Manganês PA, Cloreto de Mercúrio I PA, 
Cloreto de Mercúrio II PA, Cloreto de Potássio PA, Cloreto de Sódio, Cloridrato 
de L-Arginina PA, Cloridrato de L-Cisteína Monohidratada PA, Cloridrato de (S) 
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Propanolol, Cloridrato de Ranitidina PA, Clorofórmio, Coco Amido Propil Betaina, 
Croda Base CR-2, Cromato de Potássio PA, Diclorometano PA, Dicromato de 
Potássio PA, Dietilamina, Dietilamida de Ácido Graxo de Coco, 
Dimetilaminobenzaldeído-4 PA, E.D.T.A. – Sal Dissódico, Enxofre Puro, Eosina 
Amarela, Estearato de Magnésio, Éter de Petróleo, Éter Etílico, 1-10 Fenantrolina 
(orto) PA, Fenol PA, Fenolftaleína, Ferricianeto de Potássio PA, Ferrocianeto de 
Potássio Cristal, Fluoreto de Sódio USP, Formaldeído 37 %, Fosfato de Potássio 
Dibásico Anidro PA, Fosfato de Potássio Monobásico PA, Fosfato de Sódio 
Bibásico Heptahidratado PA, Fosfato de Sódio Dibásico Dodecahidratado PA, 
Fosfato de Sódio Monobásico Anidro PA, Fosfato de Sódio Monobásico 
Monohidratado PA, Frutose, Fucsina Ácida, Fucsina Fenicada Gran, Gelatina, 
Giemsa (coloração p/ hematologia), Glicerina PA, Glicero Fosfato de Cálcio PA, 
Glicose D PA, Glólubos Inertes Homeopáticos n° 5, Hematoxilina, Hematoxilina 
Harris Papanicolau, Hexano n, Hidroclorotiazida, Hidrocloridrato de Fenantrolina 
Mono, Hidroquinona PA, Hidróxido de Alumínio Seco Puríssimo PA, Hidróxido de 
Amônio PA, Hidróxido de Bário PA, Hidróxido de Cálcio PA, Hidróxido de 
Potássio PA, Hidróxido de Sódio PA, L-Histidina PA, Iodato de Potássio PA, 
Iodeto de Potássio PA, Iodeto de Sódio PA, Iodo Iodeto Gran, Iodo PA, Lactato 
de Cálcio, Lactofenol (Azul de Algodão), Lactose Monohidratada PA, Lanete N, 
Lanolina Anidra (grau técnico), Laurilsulfato de Sódio PA, Laurion N, Leishman, 
Leucina L PA, Líquido de Drabkin, Líquido de Hayen, Líquido de Turk, Lisina L 
Monocloridrato PA, Lugol Forte, Magnésio em raspa, D (+) Maltose 
Monohidratada Puríssima, Maleato de Enalapril, Manitol PA, Mentol Puríssimo, 
Mercúrio Metálico Puro 99 % PA, Metabissulfito de Sódio PA, Molibdato de 
Amônio 81% PA, Molibdato de Sódio, Monoetanolamina PS, Murexida PA, Negro 
de Eriocromo T, Ninhidrina PA, Nipagin (Metilparabeno), Nipazol 
(Propilparabeno), Nitrato de Cálcio PA, Nitrato de Chumbo II PA, Nitrato de 
Estrôncio, Nitrato de Níquel Hexahidratado PA, Nitrato de Prata PA, Nitrato de 
Sódio PA, Nitrito de Potássio, Nitrito de Sódio PA, Octoxinol (Triton X-100), 
Oxalato de Amônio Monohidratado PA, Óxido de Alumínio, Óxido de Arsênico III 
PA, Óxido de Cálcio, Óxido de Cobre PA, Óxido de Ferro III PA, Óxido de 
Magnésio PA, Óxido de Mercúrio II (amarelo e Vermelho) PA, Óxido de Zinco PA, 
D – Pantenol 100%, Paracetamol, Parafina Histológica, Permanganato de 
Potássio PA, Peróxido de Hidrogênio PA, Persulfato de Potássio, Piridina PA, 
Polietilenoglicol (400; 1500; 4000; 6000), Polivinilpirrolidona (PVP), Prolina L PA, 
Propilenoglicol, Resina Catiônica, Resorcinol, Sacarina Sódica, Sacarose PA, 
Salicilato de Metila, Salicilato de Sódio Cristal PA, Serina-L PA, Sílica Gel Azul 1-
4 mm e 4-8 mm, Silicone DC 245, Solução Karl Fisher, Solução Padrão de 
Condutividade, Soluções Tampão (pH 4,0; pH7,0; pH 10,0), Subnitrato de 
Bismuto PA, Sudan III, Sulfato de Alumínio PA, Sulfato de Alumino e Potássio 
Dodecahidratado PA, Sulfato de Amônio PA, Sulfato de Bário PA, Sulfato de 
Cádmio PA, Sulfato de Cobre Pentahidratado PA, Sulfato de Ferro II 
Heptahidratado PA, Sulfato de Ferro III, Sulfato de Ferro II e Amônio PA, Sulfato 
de Ferro III e Amônio Dodecahidratado PA, Sulfato de Lítio Anidro PA, Sulfato de 
Magnésio PA, Sulfato de Manganês II, Sulfato de Mercúrio II PA, Sulfato de 
Potássio PA, Sulfato de Prata PA, Sulfato de Sódio Anidro PA, Sulfato de Zinco 
21 %, Sulfato de Zinco Heptahidratado PA, Sulfato de Zico Monohidratado, Sulfito 
de Sódio Anidro, Talco Puro, Tartarato de Antinônio e Potássio, Tartarato de 
Sódio PA, Tartarato de Sódio e Potássio Tetrahidratado, Tartrazina, Tiocionato 
de Amônio PA, Tiocianato de Potássio PA, Tiocianato de Sódio PA, Tiossulfato 
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de Sódio PA, Tiouréia PA, Tirosina PA, Tolidina-O Pura PA, Tolueno PA, Trióxido 
de Antimônio PA, Tripolifosfato de Sódio, L-Triptofano PA, Tris Amino Metano, 
Tween (20;80), Uréia, Valina –L PA, Vanilina PA,Vaselina (líquida e sólida), 
Verde de Bromocresol PA , Verde de Malaquita PA, Vermelho de Metila PA, 
Vesuvina (Pardo de Bismarck), Violeta Genciana, Violeta Genciana Fenicada 
Seg. Gran, Xileno, Zinco PA. 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

X    
Docente 

coordenador de 
Laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO ALMOXARIFADO 

Entrada somente permitida às técnicas e aos Coordenadores 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

A3-4 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Microscopia I 

Área: 73,45 m2 Capacidade: 30 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de madeira revestido c/ fórmica e 06 portas 01 

Armário de ferro, 01 porta c/ vidro e 03 prateleiras 02 

Armário de ferro, 02 portas c/ vidro e 03 prateleiras 02 

Armário de madeira revestido c/ fórmica 04 portas e vidro 01 

Armário de madeira revestido c/ fórmica 05 portas e vidro 01 

Bancada de madeira revestida c/ fórmica c/ tubulação elétrica  06 

Banqueta 54 

Cadeira 01 

Divisória de madeira revestida c/ fórmica 10 

Gabinete de madeira compensado c/ tampa de granito cuba de inox, 03 
portas e 04 gavetas 

01 

Lousa branca 01 

Luminária 12 

Luz de emergência 01 

Mesa de MDF branca (pequena) 01 

Mesa de MDF cinza 01 

Prateleira de madeira revestida c/ fórmica (fixa) 05 

Saboneteira 01 

Tela branca p/ retroprojetor 01 

Ventilador (Ventisilva) 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Microscopia I 

Área: 73,45 m2 Capacidade: 30 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Barrilete de PVC 5 L 01 

Canhão de reprodução (Premiere - mod. MA-87) 01 

Centrífuga de microhematócrito (Quimis - mod. 222H2 - № série 
setembro 05*155*) 

01 

Contador de células sanguíneas (Kacil - mod. CCS-01 - № série de 
2916-00 a 2930-00) 

15 

Contador manual de eritroblastos (Milky Way)  15 

Estereomicroscópio-lupa (Opton - № série HG 257184 / HG 258352 / 
281805 / 305630 /305657 

05 

Estereomicroscópio-lupa  (Quimis - Q-106-S2 - № série julho 02*138*) 01 

Microscópio binocular (Coleman - mod. N107-LED) 06 

Microscópio binocular (Petrodidática - mod. N-101B)  07 

Microscópio binocular (Quimis - mod. Q106) 04 

Microscópio binocular (Time in - mod. TIM-2001) 19 

Microscópio binocular (Time-in - mod. TIM - 2005-B) 01 

Microscópio trinocular (Marte - mod. MRP 3000T - № 0672133) 01 

Microscópio trinocular (Petrodidática - mod. XSZ-107E - № 045162) c/ 
câmera digital colorida acoplada (Samsung-mod. SCC-130 - № série 
62ZN502103)  

01 

Microscópio trinocular (Time-in - mod. XSZ-107CCD - № série 006598 ) 01 

Microscópio uniocular (Dimex - mod. MEB 50 - № série 951236) 01 

Retroprojetor  01 

Televisão c/ controle (CCE – mod. HPS-2007s) 01 

 MATERIAIS E VIDRARIAS 

Descrição Qtde. 

Laminário permanente de Botânica  11 

Laminário permanente de Embriologia (Galinha, Ouriço do Mar e Rã) – 
01 de cd 

03 

Laminário permanente de Embriologia e Histologia 12 

Laminário permanente de Citologia e Histologia 20 

Laminário permanente de Genética 08 

Laminário permanente de Microbiologia 01 

Laminário permanente de Parasitologia  16 

Laminário permanente de Patologia 14 

Laminário permanente de Zoologia 06 

Cálice de vidro e plástico, lâmina, lamínula, pipeta Pasteur 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 
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Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Profa. Dra. Lucia Helena de 
Aguiar 

X    
Docente 

responsável 
NSA 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

X    
Docente 

coordenador de 
laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através 
de livros de registro de utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

A3-5 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Odontologia – Pré-Clínica 

Área: 80,95 m2  Capacidade: 32 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA/EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Negatoscópios 32 

Bancadas 04 

Ar-condicionado central 01 

Sistema de exaustão 01 

Quadro branco 01 

Pia 01 

Saboneteira 01 

Porta-toalhas 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Curso de Bacharelado em Odontologia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Flávio Henrique Góis Diniz  X   Técnico 40h 

Prof. Dr. Marcos Jacobovitz X    
Docente 

coordenador de 
laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

A3-6 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Imaginologia 1 

Área Total: 70,98 m2 

Sala de Revelação 

Área: 5,82 m2 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Imaginologia 1 

Área Total: 70,98 m2 

INFRAESTRUTURA BÁSICA/EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito com pia 01 

Unidade de processamento radiográfico 04 

Reservatórios individuais para solução reveladora, fixadora e água  04 

Negatoscópio 04 

Recipiente de captação de resíduos químicos (revelador e fixador) vários 

Computador com dispositivo eletrônico 01 

Aparelho de raios x - radiografias digitais, panorâmicas e 
telerradiografias 

01 

Saboneteira 01 

Porta-toalhas 01 

Lixeira 01 

Salas de Raios-X 

Área: 5,08 m2 cada sala 

INFRAESTRUTURA BÁSICA e EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Box individual - radiografias periapicais, interproximais e oclusais 03 

Portas com visor de vidro plumbífero 03 

Divisórias baritadas várias 

Disparadores de raios x - lado externo dos boxes próximos às portas 03 

Cadeira odontológica com controle por pedal 03 

Refletor      03 

Aparelho de raios-x odontológico 03 

Avental de chumbo 03 

Protetor de tireóide 03 

Suporte para avental de chumbo e protetor de tireóide vários 

Pia 03 

Saboneteira 03 

Porta-toalhas 03 

Recipiente de captação de resíduos químicos (revelador e fixador) vários 

Lixeira 03 

Circulação Interna 

Área: 10,72 m2  
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Imaginologia 2 

Área: 39,20 m2 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Curso de Bacharelado em Odontologia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Flávio Henrique Góis Diniz  X   Técnico 40h 

Prof. Dr. Marcos Jacobovitz X    Docente NSA 
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Coordenador de 
Laboratórios 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

A3-7 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Biologia Molecular e Genética 

Área: 51,00 m2  Capacidade: 20 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito com 02 cubas em inox, 02 torneiras e 01 gabinete 
de madeira revestido com fórmica 04 portas e 04 gavetas  

01 

Bancada de granito com 06 entradas de gás, instalação elétrica, 
acoplado com 01 gabinete de madeira revestido com fórmica 02 portas, 
01 cuba de inox e 01 torneira 

02 

Bancada de granito com gabinete de madeira revestido com fórmica, 
02 portas e 01 prateleira 

01 

Bancada de granito com gabinete de madeira revestido com fórmica 06 
portas e 08 gavetas 

01 

Bancada de granito com armação em ferro 01 

Banqueta 32 

Lousa branca 01 

Luminária 08 

Luz de emergência 01 

Papeleira 01 

Saboneteira 01 

Ventilador (Ventisilva) 01 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de Tubo (Vórtex) (Biomixer - mod. QL- 901 - № série 10161) 01 

Agitador de tubo (Vortex) (Phoenix - mod. AP 56 - № série 10298 / 
10950)    

02 

Balança semi-analítica (Quimis - mod. 510-1500 - № série agosto 
06*381*) 

01 

Banho histológico (Histo Path - mod. BHT 10209) 01 

Bico de Bunsen  16 

Capela de fluxo laminar horizontal (Quimis - mod. 216-F20 HV - № 
série janeiro 07*076*) 

01 

Centrífuga Excelsa II (Fanen - mod. 206-BL - № série HAC-13913) 01 

Centrífuga HT (mod. MCD -2000 - № série 050196) 01 

Cuba p/ eletroforese (Celm – mod. C90 - № série 565) 01 

Eletroforese (Amersham Biosciences – mod. HE 99X - № série 
20132712) 

01 

Estufa p/ cultura bacteriológica (Marte - mod. ECBI 1.1- № série 
290707446) 

01 



28 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Biologia Molecular e Genética 

Fonte de eletroforese (PWSys - mod. PW 300 - № série 3423) 01 

Microondas (CCE – mod. M200E - № série 513452) 01 

Micrótomo (Ancap - mod. 297- № série 0740) 01 

Refrigerador (Electrolux - mod. RE 26 Super - № série 50907478) 01 

Sistema para eletroforese (Celm C-90/SE-250 - № série 565) 01 

Termociclador (Biocycler - mod. MJ96+ - № série 001-11196) 01 

Transiluminador (GE Heathcare ATI26D) 01 

MATERIAIS e VIDRARIAS 

Descrição  

Balão volumétrico (volume variado), cepilho (tamanho variado), dessecador, 
Erlenmeyer (volume variado), frasco de vidro Bórax (volume variado), Kitassato 
(volume variado), proveta c/ boca esmerrilada (volume variado), pisseta, suporte 
p/ Eppendorf, suporte p/ tubo PCR. 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Profa. Dra. Lucia Helena de 
Aguiar  

X    
Docente 

responsável 
NSA 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

X    
Docente 

Coordenador de 
Laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre 
e conta com o auxílio de técnica de laboratório que realiza a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

A3-8 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia 

Área: 51,00 m2  Capacidade: 25 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras 01 

Balcão de MDF revestido com fórmica com 08 gavetas 01 

Balcão de MDF revestido com fórmica 04 portas e 05 prateleiras 01 

Bancada de granito com armação em ferro 01 

Bancada de granito com 08 entradas de gás, instalação elétrica, 01 
cuba em inox e 01 torneira 

02 

Banqueta 36 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia 

Estante de madeira com 05 prateleiras 01 

Gabinete de MDF com tampão revestido com fórmica 04 portas, 03 
prateleira, 01 cuba em inox e 01 torneira 

01 

Lousa branca 01 

Luminária 08 

Papeleira 01 

Saboneteira 01 

Suporte para bobina de papel 01 

Ventilador (Ventisilva) 01 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de tubo (Vortex)  (Phoenix - mod. AP-56 - № série 10300 / 
10303 / 10944) 

03 

Autoclave vertical (Marte - mod. AVM 30 - № série 2412) 01 

Autoclave vertical (Marte (Prismatec) - mod. CS 50 - № série 2678) 01 

Autoclave vertical (Phoenix - mod. AV 18 - № série 10125) 01 

Barrilete de PVC 10 L  01 

Bico de Bunsen  16 

Contador de colônia (Phoenix – CP 600 Plus - № série 1322) 01 

Contador de colônia (Phoenix – CP 602 - № série 598) 01 

Contador de colônia (Phoenix – CP 608 - № série 717) 01 

Estufa de cultura e bacteriológica (Nova Ética – mod. 410/3ND - № 
série LTR4610B6) 

01 

Estufa de CO2 (Quimis – mod. Q316C1) 01 

Estufa para esterilização e Secagem (Nevoni - mod. N.V. 1.4 - № série 
7318) 

01 

Liquidificador (Walita Twist - mod. RI 1710 - № série 0303) 02 

Refrigerador/Freezer (CCE - mod. C35SL 350L - № série 011380) 01 

MATERIAIS E VIDRARIAS 

Descrição  

Agulha e Alça de platina, alça de Drigalsky, alça descartável estéril, bastão de 
vidro, bandeja p/ coloração, becker de vidro (volume variado), cepilho (tamanho 
variado), Erlenmeyer de vidro (volume variado), espátula colher de aço, lâmina, 
lamínula, pinça de madeira p/ tubo de ensaio, pinça de metálica (tamanho 
variado), pipeta de vidro graduada (volume variado), pisseta, placa de Petri de 
vidro e descartável, proveta de vidro (volume variado), suporte p/ tubo de ensaio, 
swab  estéril, tampa de inox p/ tubo de ensaio, tela de amianto, tripé, tubo de 
ensaio c/ volume variado (c/ ou s/ tampa). 

CALDO E MEIO de CULTURA 

Descrição 

Agar Agar, Agar Base Cetrimide, Agar BHI, Agar Bile Verde Brilhante, Agar Citrato 
Simmons, Agar C.L.E.D., Agar de Nase Test Agar Base, Agar de Soja 
Tripticaseína (TSA), Agar Fenilalanina, Agar Ferro Tríplice Açúcar (TSI), Agar 
Eosina Azul de Metileno (EMB), Agar Lisina – Ferro, Agar Mac Conkey, Agar 
Mueller Hinton, Agar Nutriente, Agar Plate Count (PCA), Agar Potato Dextrose 
(PDA), Agar Sabouraud Dextrose, Agar Sal Manitol, Agar Salmonella Shigella 
(SS), Agar SIM, Agar Uréia, Caldo Base Tetrationato, Caldo BHI, Caldo Bile Verde 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Microbiologia e Imunologia 

Brilhante 2% (CBVB), Caldo de Soja Tripticaseína (TSB), Caldo EC, Caldo LB 
(Miller), Caldo Listeria Enriquecido, Caldo Muller Hinton, Caldo Nutritivo, Caldo 
Tioglicolato, Peptona G. 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

X    
Docente 

coordenador de 
laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre 
e conta com o auxílio de técnica de laboratório que realiza a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 
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Complexo Multidisciplinar de Saúde (CMS) 
 

 
 

Laboratórios Área Localização 

Laboratório de Anatomia I  63,20 m2 CMS 

Sala de Material Anatômico (Salas 1 e 2) 19,70 m2 CMS 

Sala de Técnicos de Anatomia 15,20 m2 CMS 

Laboratório de Anatomia II 103,70 m2 CMS 

Laboratório de Microscopia II 51,35 m2 CMS 

Brinquedoteca - Psicologia 50,18 m2 CMS 

Laboratório de Preparação de Solos e Sementes 24,70 m2 CMS 

Laboratório Multidisciplinar II 57,50 m2 CMS 

Laboratório de Indústria Farmacêutica  44,95 m2 CMS 

Laboratório Didático de Análises Clínicas 45,96 m2 CMS 

Laboratório de Parasitologia / Líquidos Corporais / 
Microbiologia Clínica 

60,05 m2 CMS 

Farmácia Escola 167,00 m2 CMS 

Laboratório de Análise e Fertilidade de Solo 42,10 m2 CMS 
 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO  

Laboratório de Anatomia I  

Área: 63,20 m2 Capacidade: 30 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário em madeira embaixo das pias com 20 portas 01 

Armário para armazenamento de peças sintéticas com 01 porta 01 

Armário para armazenamento de peças sintéticas com 06 portas 02 
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Banco de madeira 30 

Bebedouro de água 01 

Cuba em aço inox 05 

Mesa e cadeira do professor 01 

Mesa em aço inox (2,0 x 0,71 x 0,82) 06 

Pia em granito 01 

Quadro branco 01 

Torneira basculante de assento 05 

Ventilador 02 

PEÇAS ANATÔMICAS 

Descrição/Código Qtde. 

Articulação de ombro modelo funcional (A80) 10 

Articulação do cotovelo modelo funcional (A83) 51 

Articulação do joelho modelo funcional (A82) 05 

Articulação quadril modelo funcional (A81) 05 

Cérebro – 4 partes (C16) 05 

Cérebro – 8 partes (C17) 02 

Cérebro 2,5 vezes o tamanho natural-14 partes (VH409) 02 

Cérebro com artérias – 9 partes (C20) 02 

Cérebro com artérias com base da cabeça (C25) 01 

Cérebro neuro anatômico - 8 partes (C22) 01 

Crânio humano – 3 partes (A20) 03 

Crânio humano com arcada dentária, mandíbula destacável e músculos 
(A22/1) 

01 

Crânio humano com musculatura mastigatória – 3 partes (A24) 01 

Crânio humano numerado – 3 partes (A21) 03 

Crânio luxuoso para demonstração – 10 partes (A27) 01 

Crânio mostrando arcada dentária com mandíbula destacável – 3 
partes (A22) 

01 

Encéfalo com cortes frontais 01 

Encéfalo com cortes sagitais 01 

Encéfalo com cortes transversais 01 

Encéfalo completo 10 

Esqueleto completo desarticulado (A05) 01 

Esqueleto humano versão padrão (A10) 01 

Medula espinhal 6 vezes o tamanho natural (W42505) 01 

Modelo de mão tamanho natural – 3 partes (M18) 04 

Modelo estrutura de dedo tamanho natural (M19) 03 

Ossos da mão com artérias (M17) 01 

Painel (V2023) 01 

Painel (V2037) 01 

Painel (V2050) 01 

Painel (V2052) 01 

Painel (V2080) 01 

Painel (VR118) 01 

Painel (VR161UU) 01 

Painel (VR162UU) 01 

Pé 02 
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Pele modelo em bloco 70 vezes o tamanho natural  (T13) 01 

Secção da pele ampliada 200 vezes (VK526) 01 

Útero com embrião 1º. Mês (L10/1) 01 

Útero com embrião 2º. Mês (L10/2) 01 

Útero com embrião 3º. Mês (L10/3) 01 

Útero com feto removível 4º. / 5º. Meses – 2 partes posição transversal 
(L10/6) 

01 

Útero com feto removível 4º. E 5º. Meses – 2 partes (L10/4) 01 

Útero com feto removível 5º. Mês – 2 partes (L10/5) 01 

Útero com feto removível 7º. Mês – 2 partes (L10/8) 01 

Útero com ovários 03 

Ventrículo Cerebral (VH410) 01 

Vilosidades intestinais (W42507) 01 

OSSOS 

Atlas 02 

Axis 01 

Bigorna 19 

Calota craniana de feto 01 

Calota craniana pintada 01 

Calotas cranianas 05 

Cóccix 01 

Crânio 12 

Crânio com corte sagital mediano 01 

Crânio pintado 02 

Crânio pintado sem calota craniana 01 

Crânio sem calota craniana 05 

Martelo 17 

Pelve completa com sacro 01 

Pelve inteira sem placa 19 

Placa de três mandíbulas 01 

Sacro sem suporte 09 

Suporte com calotas cranianas 01 

Suporte com cinco vértebras torácicas 01 

Suporte com duas vértebras cervicais 01 

Suporte com duas vértebras lombares 02 

Suporte com meia pelve e sacro 01 

Suporte com pelve completa 01 

Suporte com quatro vértebras cervicais. 01 
 

CMS 

Laboratório de Anatomia I - Almoxarifado 

Área: 2,85 m2   

MATERIAL 

Descrição Qtde. 

Formol 15 L 
 

CMS 

Laboratório de Anatomia I - Sala de Material Anatômico (Salas 1 e 2) 

Área: 19,70 m2   



34 
 

MATERIAL ORGÂNICO 

Descrição/Código Qtde. 

Articulação do cotovelo com ligamentos e cápsulas 01 

Articulação do joelho com ligamentos e cápsulas 01 

Articulação do ombro com ligamentos e cápsulas 01 

Articulação do quadril com ligamentos e cápsulas 01 

Articulações da mão com ligamentos e cápsulas 01 

Articulações do pé com ligamentos e cápsulas 01 

Articulações intervertebrais com ligamentos e cápsulas 02 

Corações 13 

Cortes do encéfalo 03 

Estômagos 05 

Feto masculino 01 

Fígados 06 

Hemipelve feminina 01 

Hemisfério cerebral esquerdo 01 

Membro Superior 04 

Meninge 01 

Metade da cabeça com musculatura e corte mediano (C14) 01 

Pares de pulmões 04 

Pares de rins 01 

Pares de rins com bexiga 01 

Pulmões 02 

Rins com corte frontal 2,5 

Rins sem dissecar 08 

OSSOS 

Clavícula 23 

Conjunto com duas vértebras cervicais 01 

Conjunto com duas vértebras cervicais duas torácicas e uma lombar 01 

Conjunto com duas vértebras cervicais três torácicas e uma lombar 01 

Conjunto com duas vértebras lombares 02 

Conjunto com duas vértebras torácicas 02 

Conjunto com três vértebras cervicais 01 

Conjunto com um atlas cinco vértebras cervicais quatro torácicas e 
duas lombares 

01 

Conjunto com um atlas um axis uma vértebra cervical uma torácica e 
uma lombar 

02 

Conjunto com um axis duas vértebras cervicais duas torácicas e duas 
lombares 

01 

Conjunto com um axis três vértebras cervicais uma torácica e uma 
lombar 

01 

Conjunto com uma vértebra cervical duas torácicas e uma lombar 04 

Conjunto com uma vértebra cervical três torácicas e uma lombar 05 

Conjunto de costelas 07 

Conjunto de um Atlas duas vértebras cervicais e três torácicas 01 

Conjunto um atlas e um axis 01 

Conjunto uma vértebra cervical e três torácicas 01 

Escápula 20 

Esterno 07 
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Estribo 04 

Fêmur 23 

Fíbula 18 

Hióide 02 

Mandíbulas 22 

Mão carpo metacarpos e falanges 02 

Martelo 17 

Patela  18 

Pé tarso metatarsos e falanges 02 

Rádio 23 

Tíbia 24 

Ulna 24 

Úmero 23 

Vértebras cervicais 03 

Vértebras lombares 02 

Vértebras torácicas 01 

MATERIAL 

Descrição Qtde. 

Caixas de água oxigenada várias 

Galão de Formaldeído 01 

Galão de glicerina 01 

Galão p/ descarte de formol 02 

Luminária 01 

Regador 01 
 

CMS 

Sala de Técnicos de Anatomia 

Área: 15,20 m2   

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Arquivo de metal c/ 04 gavetas 01 

Freezer horizontal (marca Metalfrio) 01 

Tampa de granito c/ cuba de inox com gabinete contendo 06 portas e 
04 gavetas. 

01 

Mesa 01 

Cadeira 01 
  

CMS 

Laboratório de Anatomia II 

Área: 103,70 m2 Capacidade: 40 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armário em madeira embaixo das pias com 13 portas 01 

Armário grande com 12 portas  01 

Armário para armazenamento de peças sintéticas com 01 porta 01 

Armário para armazenamento de peças sintéticas com 06 portas1g 
12portas3p1p 

02 

Armário pequeno c/ portas de vidro 03 

Banqutas 40 
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Cuba em aço inox 05 

Maca de aço inox para transporte de material 01 

Mesa e cadeira do professor 01 

Mesa em aço inox (2,0 x 0,71 x 0,82) 08 

Pia em granito 01 

Quadro branco 02 

Torneira basculante de assento 05 

Ventilador 02 

PEÇAS ANATÔMICAS 

Descrição/Código Qtde. 

Braço esquerdo musculado – 6 partes (M10) 06 

Cabeça e pescoço musculado – 4 partes (C05) 02 

Cérebro modelo econômico – 2 partes (C15) 01 

Coluna Vertebral modelo padrão (A58/1) 03 

Coluna vertebral modelo padrão com fêmur origem e Inserção (A58/7) 01 

Conjunto língua laringe e traquéia 01 

Conjunto língua laringe faringe e traquéia 01 

Coração com esôfago detalhado aorta e traquéia ampliado 2 vezes – 5 
partes (G13) 

01 

Coração em diafragma ampliado 3 vezes – 10 partes (VD251) 01 

Coração funcional com sistema circulatório (W16001) 01 

Coração jovem – 2 partes (G08) 04 

Coração luxo – 7 partes (VD253) 01 

Corte de rim 3 vezes ampliado versão básica (K09) 05 

Corte mediano da cabeça (C12) 01 

Estômago – 2 partes (K15) 03 

Estômago com pâncreas e duodeno – 3 partes (K16) 03 

Fígado e vesícula biliar ½ vezes o tamanho normal versão luxo 
(W42508) 

01 

Hemicabeça  01 

Membro Inferior 01 

Membro inferior com hemipelve masculina 02 

Modelo luxo de pulmão tamanho natural – 7 partes (G15) 02 

Modelo muscular bissexual luxo – 45 partes (B50) 01 

Pélvis feminina – 2 partes (H10) 02 

Pélvis masculina – 2 partes (H11) 02 

Perna esquerda musculada – 9 partes (M20) 06 

Pulmão tamanho natural – 5 partes (VC243) 11 

Rim com glândula supra-renal – 2 partes (K12) 05 

Rim néfrons vasos sanguíneos e glomérulos (K11) 01 

Sistema circulatório humano ½ do tamanho natural (G30)  01 

Sistema digestivo – 2 partes  (K20) 02 

Sistema nervoso modelo em relevo (C30) 02 

Super esqueleto humano – Sam (A13) 01 

Torso com músculos (B40) 01 

Torso sem reto do abdomem (B35) 01 

Tronco com vísceras  01 

Tronco encefálico 03 
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Tronco sem vísceras 01 

OSSOS 

Coluna vertebral desarticulada sem sacro e cóccix – pintada 01 

Coluna vertebral desarticulada sem sacro e cóccix 01 

Conjunto coluna vertebral sem cóccix desarticulada 01 

Conjunto com coluna vertebral sem cóccix com disco intervertebral 01 

Dentes 142 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde e Biológicas  
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Rodrigo Rodrigues Pereira X    Técnico 22h 

Paulo Sérgio Martins Júnior  X   Técnico 44h 

Prof. Dr. Luis Roberto Paschoal X    
Docente 

coordenador de 
laboratórios 

NSA 

Profa. Dra. Silvia Andréa Tesser 
Viscaíno 

X    
Docente 

responsável 
NSA POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado através 
de livros de registro de utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre 
e conta com o auxílio do técnico de laboratório que realiza a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

 Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho. 
 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Microscopia II 

Área: 51,35 m2 Capacidade: 25 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito c/ 01 cuba em inox, 01 torneira e 01 gabinete de 
madeira revestido c/ 
fórmica 13 portas e 08 gavetas 

01 

Bancada de madeira revestida c/ fórmica c/ tubulação elétrica  06 

Banqueta 51 

Cadeira 01 

Estante de madeira c/ 4 prateleiras  01 

Lâmpada 06 

Lousa branca 01 

Luz de emergência 01 

Mesa de MDF cinza 01 

Papeleira 01 

Saboneteira 01 

Tela branca p/ retroprojetor 01 

Ventilador (Twister) 01 
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EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Capela de exaustão de gases (Quimis - mod. Q-216 - № série *923*) 01 

Estereomicroscópio-lupa (MogiGlass - № série HG 304445 / HG 
304455 / HG 305658 / HG 305674 / HG 305679 

05 

Microscópio binocular (Opton – mod. TIM 2005-B) 14 

Microscópio binocular (Petrodidática - mod. N101B) 02 

Microscópio binocular (Quimis - mod. Q106) 01 

Microscópio binocular (Time in - mod. TIM 2001) 10 

Microscópio trinocular (Option - mod. TIM - 2005-B - № série 
05010447) c/ canhão acoplado  

01 

Retroprojetor  01 

Televisão c/ controle (CCE - mod. HPS-2092) 01 

 MATERIAIS E VIDRARIAS 

Descrição  

Becker de vidro (volume variado), cepilho (tamanho variado), dessecador, funil 
de plástico, funil de vidro, lâmina, lamínula, pinça de metálica (tamanho variado), 
pipeta Pasteur, pisseta, placa de Petri, proveta de vidro (volume variado) 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área das Ciências Biológicas e da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Profa. Dra. Lucia Helena de 
Aguiar 

X    
Docente 

responsável 
NSA 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

X    
Docente 

coordenador de 
laboratórios 

NSA 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado 
através de livros de registro de utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 
 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Brinquedoteca - Psicologia  

Área Total: 50,18 m2 

- Recepção/Sala de Espera 

Área: 11,02 m² 

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 
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Armário grande de duas portas em MDF 01 

Bebedouro 01 

Cadeira almofadada na cor azul 03 

Descarte de copos 01 

Lixo pequeno 01 

Luz de emergência 01 

Mesa em MDF 01 

Mesa suporte para bebedouro 01 

Suporte para copos de plástico 01 

Ventilador 01 

- Brinquedoteca 

Área: 24,84 m² 

MOBILIÁRIO 

Descrição Qtde. 

Banqueta 01 

Cadeira almofadada na cor azul 02 

Cadeira Infantil 03 

Estante em aço com 03 prateleiras 03 

Estante em aço com 06 prateleiras 01 

Mesa em MDF 01 

Mesa infantil quadrada de metal 01 

Mesa Infantil retangular em MDF 01 

MATERIAIS LÚDICOS 

Descrição Qtde. 

Almofadas várias cores Diversas 

Banco Imobiliário 01 

Big Cozinha 01 

Caixa Lego Menina 01 

Caixa Lego Menino 01 

Caixa Meu Jantarzinho 01 

Caminhão 01 

Canetinha diversos 

Carro 01 

Casinha 01 

Guache diversos 

Jogo Cia de Teatro 01 

Jogo de Memória 01 

Jogo Detetive 01 

Jogo Dominó – já sei cantar 02 

Jogo Imagem e Ação 03 

Jogo Jenga 01 

Jogo Sílabas 01 

Jogo Super Lince 01 

Jogo Xadrez Oficial 01 

Jogos Cara-cara 02 

Jogos Rummkub 02 

Jogos Vida 03 

Lápis de cor diversos 
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Lig Letras 01 

Livros diversos 

Pelúcia Alegria 01 

Pelúcia Bravo 01 

Pelúcia Tristeza 01 

Trator 01 

- Almoxarifado 

Área: 8,65 m² 

- Circulação Interna 

Área: 5,68 m² 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde - Psicologia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Me. Edna Cursino X    
Docente 

Coordenador (a) 
responsável 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado por 
meio de registros de utilização durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Preparação de Solos e Sementes 

Área: 24,70 m2 Capacidade:  10 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição 

Ar condicionado (Samsung – Virus Doctor) 01 

Armário de madeira revestido c/ fórmica 02 portas, 02 portas c/ vidro e 
03 prateleiras 

01 

Armário de MDF cinza c/ 02 portas e 03 prateleiras 01 

Bancada de granito c/ 01 cuba em inox, 01 torneira e 01 gabinete de 
madeira revestido c/ fórmica, 04 gavetas e 09 portas  

01 

Cadeira 02 

Estante de aço c/ 05 divisórias 03 

Exaustor (Venti Delta) 01 

Gabinete em MDF cinza c/ 02 portas 01 

Lâmpada 02 

Luz de Emergência 01 

Mesa de madeira revestida c/ fórmica 01 

Mesa de MDF cinza c/ 03 gavetas 01 

Papeleira 01 

Quadro de aviso de vidro 01 

Saboneteira 01 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Preparação de Solos e Sementes 

Descrição Qtde. 

Agitador Tipo Wagner (Tecnal – mod. TE 160 - № série 190 401 43 / 
190 401 45) 

02 

Balança de bancada (Toledo Prix 3 FIT - № série 12489269) 01 

Balança de bancada (Toledo Prix 9094c/6 - № série 12395767) 01 

Balança digital (Brasfort – mod. 7550 – 5 Kg) 01 

Balança semi-analítica (Shimadzu – mod. BL 320H - № série 
D489910137) 

01 

Banho ultrassônico (Maxclean - mod. USC 1400 - № série 245 629) 01 

Barrilete de PVC 30 L 01 

Câmara Ambiente p/ Germinação Microprocessada (mod. 347C DQ - 
№ série SV 872) 

01 

Destilador de água (Cientec - mod. CT425 - № série 0307383)   01 

Estufa p/ esterilização e secagem (Odontobrás - mod. E.L. 1.1 - № 
série 471104968)            

01 

Lupa c/ luz (mod. MG 20 15-L) 24 

Paquímetro Digital 0-150 mm (Stainless Hardened – MTX) 01 

Paquímetro Inox 150 mm (LEE TOOLS – 682626) 01 

Peneira Granulométrica (Solotest – malha 70 - № série 369664 / 
malha 270 - № série 366228) 

02 

Trena (F.V. 30 m 7GQ) 02 

MATERIAIS, VIDRARIAS E REAGENTES  

Descrição 

Balão volumétrico (volume variado), bandeja plástica, bastão de vidro, béquer de 
vidro (volume variado), balde de plástico, cepilho (tamanho variado), 
dessecador, espátula metálica, facão, frasco de vidro p/ o Agitador Tipo Wagner, 
frasco de vidro c/ rolha, galão de plástico c/ torneira, luva de procedimento, 
macacão de segurança (VolK Covertech 300), máscara de proteção, pipeta de 
vidro graduada (volume variado), pipeta volumétrica (volume variado), pisseta, 
proveta (volume variado), pinça metálica. 
Reagentes: Hexametafosfato de Sódio, Hidróxido de Sódio  

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Engenharia Agronômica 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

 
X    

Docente 
Coordenador de 

Laboratórios 
NSA 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 
 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório Multidisciplinar II 

Área: 57,5 m2 Capacidade: 25 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório Multidisciplinar II 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito c/ 08 entradas de água, 08 entradas de gás, 04 
cubas peq. de inox, 01 suporte de madeira revestido c/ fórmica c/ 
instalação elétrica, 08 guarda volume, 01 gabinete de madeira 
revestido c/ fórmica com tampo de granito, 03 portas, 01 cuba em inox 
e 02 torneiras 

02 

Bancada de granito c/ 01 gabinete de madeira revestido c/ fórmica 03 
portas e 03 gavetas 

03 

Bancada de granito c/ 01 gabinete de madeira revestido c/ fórmica 08 
portas e 14 gavetas 

01 

Banqueta 35 

Banqueta de ferro giratória  (Mocho) 01 

Cadeira 01 

Chuveiro e lava-olhos (Avlis)     (Hall) 01 

Escada auxiliar c/ 02 degraus 01 

Gabinete de madeira revestido c/ fórmica 01 divisória, 02 gavetas e 02 
portas    (Hall) 

01 

Lâmpada 06 

Lousa branca 01 

Luz de emergência 01 

Mesa de madeira revestida c/ fórmica (Hall) 01 

Mesa de MDF cinza 01 

Mesa de MDF cinza (Hall) 01 

Papeleira 01 

Ventilador (Twister) 01 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador de peneiras eletromagnético (Produtest - nº 4194) 01 

Agitador magnético c/ aquecimento  (Fisaton - mod. 752-A - № série 
211362 / 211364 / 211374 / 287190 / 297746 / 297752 / 532106 / 
532113) 

08 

Aparelho de Friabilidade 300 (Nova Ética - mod. 300/1 - № série 
09003/06) 

01 

Autoclave vertical (Phoenix - mod. AV 30 - № série 12637) 01 

Balança analítica (Quimis - mod. 500L 210 C - № série junho 06*425*) 01 

Balança semi-analítica (Bel Engineering – mod. Mark 220 - № série 
37568) 

01 

Banho-Maria 06 Bocas (Biomatic - ref. 1062 - № série 02/03/09) 01 

Barrilete de PVC 10 L, 30 L e 100 L 04 

Bico de Bunsen 16 

Bomba de Karl-Fisher (Quimis - mod. Q-349-2 - № série julho 03*027*) 01 

Bomba de vácuo (Quimis - mod. Q-355B - № série março 05*502*) 01 

Bomba de vácuo (Fisaton - mod. 826T - № série 1095316) 01 

Câmara escura UV (Sppencer Scientific - mod. SP930-25 - № série 
106/07)  

01 

Capela de exaustão de gases (Permution - mod. CE 0701) 01 

Condutivímetro (Analyser - mod. 600 - № série 4542/03) 01 
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Laboratório Multidisciplinar II 

Digestor de fibras (Marconi - mod. MA 450 - № série 05164098) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem (Odontobrás - mod. E.L. 1.3 - № 
série 210505979) 

01 

Espectrofotômetro UV-Vis  (Quimis - mod. Q-798-U - № série março 
05*40) 

01 

Espectrofotômetro UV-Vis varredura (Quimis - mod. Q-798U2Vs - № 
série janeiro 07*002) 

01 

Forno mufla (Quimis - mod. Q-318M24 - № série julho 02*104)     (Hall) 01 

Manta aquecedora (Fisatom – mod. 22 - № série 221507) 01 

Manta aquecedora (Quimis – Q321A - № série agosto 02*278* / 
agosto 02*279*) 

02 

Rotaevaporador  (Fisaton - mod. 802 - № série 564198) 01 

Rotaevaporador  (Fisaton - mod. 803 - № série 737747) 01 

MATERIAIS E VIDRARIAS 

Descrição  

Almofariz de porcelana, almofariz de vidro, aro para funil de vidro, balão 
volumétrico (volume variado), bandeja plástica, bastão de vidro, barra 
magnética, becker de PVC (volume variado), becker de vidro (volume variado), 
bureta de vidro (volume variado), cadinho de porcelana, cálice de vidro (volume 
variado), cepilho (tamanho variado), Erlenmeyer (volumen variado), espátula de 
aço, espátula/colher de aço, espátula-colher de porcelana, funil de Buchner, funil 
de vidro analítico, Kitassato (volume variado), pipeta de vidro graduada (volume 
variado), pipeta de vidro volumétrico (volume variado, pinça metálica (tamanho 
variado), pipeta Pasteur descartável, pisseta, proveta (volume variado), suporte 
p/ tubo de ensaio, suporte universal, tela de amianto, termômetro, tesoura, tubo 
de ensaio de vidro (volume variado), vidro de relógio (tamanho variado) 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 

X    
Docente 

coordenador de 
laboratórios 

NSA 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre 
e conta com o auxílio de técnica de laboratório que realiza a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 
 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 
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Laboratório de Indústria Farmacêutica 

Área: 45,00 m2 Capacidade: 25 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Balança (C&F - mod. P 15 - № série 7912 / № série 7913) 02 

Barrilete de PVC 20 L 01 

Compressora Monopress (Lemac - mod. LM-1/cap. 6.000 comp/h - № 
série 01/071196.G) 

01 

Desintegrador (Nova Ética - mod. 301-AC 01 - № série 05075/07) 01 

Dissolutor de comprimidos 3 provas (Nova Ética - mod. 299-3 - ref. 
299-3/220) 

01 

Envasadora de 02 bicos (Lemac - cap. 10 a 500 mL - № série 
12/061196.D) 

01 

Estufa microprocessada de secagem (Quimis - mod. Q317-M 92 - № 
série *029*) 

01 

Mini drageadeira (Lemaq - cap. 10 Kg - № série 10061196 C) + 
insuflador de ar (Rio Claro) 

01 

Mini granulador oscilante (Lemaq - cap. 40 Kg/hora - № série 
01/071196.E) 

01 

Mini misturadeira amassadeira (Lemaq - cap. 20 L - № série 
01/071196.I) (Rio Claro) 

01 

Misturador modelo V (Lemaq - cap. 6 Kg - № série 12/061196.F)        
(Rio Claro) 

01 

Misturador planetário (Lemaq - mod. BP 15 - cap. 15 L - № série 
12/01196.A) (Rio Claro) 

01 

Moinho de bolas (Quimis - mod. Q 298-2 - № série outubro *020*) + 
30 bolas de porcelana (tamanho variado) 

01 

pH metro (Quimis – mod. Q-400 AS - № série 16090754) 01 

Turbidimetro Portátil (HACH - mod. 2100 P - P/N 46500-00 - № série 
03060031567) 

01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armação de ferro p/ a estufa microprocessada de secagem 01 

Bancada de granito (1,30 x 1,60 m) c/ armação de ferro 02 

Bancada de granito (60 x 85 cm) c/ armação de ferro 04 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica, 02 
portas e 01 prateleira 

01 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestida c/ fórmica c/ 04 
portas 

02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestida c/ fórmica c/ 06 
portas, 08 gavetas, 01 
cuba em inox e 01 torneira 

01 

Banqueta 10 

Exaustor de pós c/ 04 bocas 01 

Luminária 06 

Luz de emergência 01 

Papeleira 01 

Saboneteira 01 

Ventilador (Twister) 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Indústria Farmacêutica 

MATERIAIS E VIDRARIAS 

Descrição  

Almofariz de porcelana, almofariz de vidro, balão volumétrico, becker de PVC, 
becker de vidro (volume variado), bureta, cepilho (tamanho variado), Erlenmeyer 
(volume variado), espátula de aço, espátula pão-duro de silicone, frasco de PVC, 
frasco de vidro (tamanho variado), funil de Buchner, garra (pinça) dupla c/ mufa, 
pipeta de vidro graduada (volume variado), pisseta, pistilo, proveta (volume 
variado), vidro de relógio (tamanho variado) 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Daniel Cordeiro 
Sivieri 
 

X    
Docente 

Coordenador de 
Laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre 
e conta com o auxílio de técnica de laboratório que realiza a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Análise e Fertilidade de Solo 

Área: 42,12 m2 Capacidade: 25 pessoas 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Agitador magnético (Cientec – mod. CT101 - № série 0307379 / № 
série 0307380) 

02 

Agitador magnético c/ aquecimento (Cientec – mod. CT103 - № série 
0307377 / 0307378)  

02 

Agitador magnético c/ aquecimento (Fisatom – mod. 52 - № série 
532026 / 564094) 

02 

Agitador magnético (Quimis – mod. Q241 - № série maio 08*0630*) 01 

Agitador mecânico (Marte – mod. AM2050 - № série 286727) 01 

Balança analítica (Quimis – mod. QILA 21040 - № série 911288) 01 

Barrilete de PVC 10 L e 20 L 03 

Bloco digestor tipo DQO (Solab - mod. Dry Block - № série 033) 01 

Bomba de vácuo /Ar Comprimido (Cientec - mod. CT 613 - № série 
0410371) 

01 

Capela de exaustão de gases (Quimis - mod. Q-216-21 - № série 01 
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Laboratório de Análise e Fertilidade de Solo 

junho 02 *315*)  

Chapa aquecedora (Cientec – mod. 338 - № série 0307382) 01 

Compressor de Ar - acoplado ao Fotômetro de Chama (Celm - mod. 
CA 245S - № série 645) 

01 

Condutivímetro portátil (Thermo Scientific Orion 11500 115A+ - № 
série 004921) 

01 

Cuba de UV de Alumínio (PDT 15 - № série 003) 01 

Deionizador de Água (Iodexima) 01 

Destilador de Nitrogênio/Proteína (Cientec - mod. CT 415) 01 

Espectrofotômetro UV-Vis varredura (Quimis - mod. Q-898DPT - № 
série 1608319)  

01 

Estufa p/ esterilização e secagem (Solab) 01 

Forno mufla (Cientec - mod. CT 380 - № série 0505499) 01  

Fotômetro de chama (Celm - mod. FC-180 - № série 1051) 01 

Incubadora refrigerada c/ agitação (Shaker) (Marconi - mod. MA-832) 01 

Manta Aquecedora (Fisatom – mod. 52 - № série 532026 / № série 
564094 / № série 564097) 

03 

Manta Aquecedora (Quimis) Q.321ª23 - № série agosto 02 *280* 01 

Medidor de Oxigênio Dissolvido (YSI – mod. 55-12FT – 
CN0601894BI) 

01 

Polarímetro de disco (Quimis – mod. Q760-2 - № série 10124266) 01 

Estação Meteorológica 01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário)  

Descrição  

Bancada de granito c/ 01 cuba em inox, 01 torneira e 01 gabinete de 
madeira revestido c/ fórmica, 04 gavetas e 04 portas  

01 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica, 03 
gavetas e 03 portas 

02 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica, 07 
gavetas e 07 portas 

01 

Bancada de granito c/ 01 suporte de madeira revestido c/ fórmica 
instalação elétrica, 16 gavetas e 08 portas  

01 

Bancada de granito c/ armação em ferro 01 

Banqueta 18 

Chuveiro e lava-olhos (Avlis) 01 

Extintor de Incêndio 01 

Gabinete de madeira revestido c/ fórmica 04 gavetas e 04 portas     01 

Lousa Branca 01 

Luminária 06 

Luz de Emergência 01 

Mesa de madeira revestida c/ fórmica 03 

Saboneteira 01 

Suporte p/ vidraria 01 

Papeleira 01 

MATERIAIS, VIDRARIAS E REAGENTES  

Descrição 

Balão volumétrico (volume variado), bastão de vidro, béquer de vidro (volume 
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Laboratório de Análise e Fertilidade de Solo 

variado), balde de plástico, bureta, cepilho (tamanho variado), dessecador, 
Erlenmeyer (volume variado), funil de vidro analítico, galão, pipeta de vidro 
graduada (volume variado), pipeta volumétrica (volume variado), pisseta, proveta 
(volume variado), pinça metálica para termômetro, suporte universal. 
Reagentes: Acetato de Cálcio PA, Acetato de Cálcio, Acetato de Sódio Cristal 
PA, Ácido Acético Glacial, Ácido Clorídrico PA, Ácido Sulfúrico PA, Azul de 
Bromotimol, Bicarbonato de Sódio, D-Frutose, Carboximetilcelulose (CMC), Celit, 
Destran T-200, Cloreto de Alumínio, Cloreto de Amônio PA, Cloreto de Potássio 
PA, D-Glicose Anidro (Dextrose), Èter Etílico, Fenolftaleína, Hidróxido de Amônio 
PA, Hidróxido de Sódio PA, Sacarose, Sulfato de Cobre Anidro II, Sulfato de 
Sódio Anidro e Tripolifosfato de Sódio. 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Engenharia Agronômica 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 
 

X    
Docente 

Coordenador de 
Laboratórios 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre e 
conta com o auxílio de técnica de laboratório que realiza a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino 
fundamental completo; RT regime de trabalho. 

 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório Didático de Análises Clínicas 

Área Total: 106,02 m2   

Hall de Entrada 

Área: 18,32 m2 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição 

O Hall de Entrada possui (1) Mesa reta de madeira revestida em fórmica na cor 
azul, (1) Mesa de madeira em “L” revestida em fórmica na cor branca, (4) 
cadeiras de metal com acento em plástico, (4) cadeiras com encosto e estofado 
azul, (1) lavatório, papeleira, saboneteira, suporte para copo descartável, 
purificador de água, luminária e luz de emergência. 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Ar Condicionado (Gree) 01 

Bebedouro de água (Latina) 01 
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Laboratório Didático de Análises Clínicas 

Microcomputador (completo) + Impressora (Ecosys)  01 

Microscópio binocular 04 
 

Área de Circulação Interna 

Área: 2,50 m2   
 

Sanitário Feminino 

Área: 2,70 m2   
 

Sanitário Masculino 

Área: 2,70 m2   
 

Sala de Coleta 

Área:  1,93 m2
                 Capacidade: 02 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição 

A Sala de Coleta possui (1) Cadeira coleta sanguínea, (2) braçadeira p/ coleta 
sanguínea, (1) gaveteiro de madeira revestido em fórmica c/ 03 gavetas, (2) 
prateleira. 

VIDRARIAS e MATERIAIS 

Descrição 

Agulhas descartáveis, seringas descartáveis, lancetas, algodão, garrote, luva de 
procedimento, tubos para coleta, descarpack. 
 

Almoxarifado 

Área:   4,32 m2 Capacidade: 04 pessoas 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

O Almoxarifado possui (3) estantes em aço, medindo 200x90x40 cm com 06 
bandejas, 04 colunas e pintura eletrostática na cor cinza. (1) gaveteiro de 
madeira revestida em fórmica com 03 gavetas. 

VIDRARIAS e MATERIAIS 

Descrição 

EPIs (luvas, máscaras, óculos de proteção), ponteiras, placas de Petri, alça 
descartável, pipeta de Westergreen, fita de urina, parasitofiltro, laminas, 
lamínulas, Xilol, álcool 96%, álcool metílico, Kits bHCG, HCV, HIV1&2, HBsAg, 
seringas, swabs, algodão, gases, sacos plásticos para microscópios,saco 
alvejado branco, produtos de limpeza, caixa de isopor 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 

Aulas Práticas das Disciplinas: Estágio Supervisionado  
 

Sala de Refrigeração 

Área: 2,40 m2 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

A Sala de Refrigeração possui luminária, luz de emergência e (2) banheiros 
PNE masculino e feminino 
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Sala de Refrigeração 

Área: 2,40 m2 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Refrigerador Biplex (Consul – mod. CRD36) 01 

Refrigerador Degelo seco ( Consul) 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 

Aulas Práticas das Disciplinas: Estágio Supervisionado  
 

Laboratório de Hematologia e Imunologia 

Área:   5,35 m2 Capacidade: 05 pessoas 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição 

O Laboratório de Hematologia e Imunologia possui (1) um quadro branco, 
luminárias, papeleira, saboneteira, banquetas, (1) bancada de granito com cuba 
de inox, (1) gaveteiro de madeira revestida com fórmica com 03 gavetas, (1) 
balcão de madeira revestido em fórmica com 08 gavetas. 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Ar condicionado (Gree) 01 

Banho Maria 4 bocas (Quimis – mod. Q-334-24) 01 

Centrífuga (Centribio – mod. 80-2B – série 013) 01 

Centrífuga de Microhematócrito (Centribio – mod. H-240) 01 

Contador Diferencial de Células Sanguínea 08 

Homogeneizador de Tubo (Phoenix – mod. AP-22 – série 7825) 01 

Microscópio binocular  01 

VIDRARIAS E MATERIAIS 

Descrição 

Ponteiras, pipetas volume fixo e variado, pipetas graduadas, pipeta Pasteur, tubo 
de ensaio, estantes e racks para tubos, tubo capilar, cronômetros, lâminas, 
lamínulas, marcador de tempo, EPI’s (óculos de proteção, luvas toucas, 
máscaras), câmeras de Neubauer. 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 

Aulas Práticas das Disciplinas: Estágio Supervisionado  
 

Laboratório de Bioquímica e Enzimologia 

Área:   5,75 m2 Capacidade: 05 pessoas 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

O Laboratório de Bioquímica possui (1) um quadro branco, luminárias, 
papeleira, saboneteira, banquetas, (1) bancada de granito com cuba de inox. 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Ar condicionado (Gree) 01 

Banho Maria (Fisaton) 01 

Destilador (Quimis - mod. Q-341) 01 

Espectrofotômetro (Biospectro – mod. SP-22) 02 
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Laboratório de Bioquímica e Enzimologia 

Marcador de tempo (Benfer – 3979) 01 

Microscópio binocular  01 

MATERIAIS 

Descrição 

Ponteiras, pipetas, tubo de ensaio, suporte de tubos, cronômetros, marcador de 
tempo, EPI’s (luvas, óculos, máscaras), (1) barrilete 10 litros, cubetas para 
espectrofotômetro. 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 

Aulas Práticas das Disciplinas: Estágio Supervisionado  
 

Líquidos Corporais e Parasitologia 

Área:    30,24 m2 Capacidade: 20 pessoas 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

O Laboratório de Líquidos Corporais possui (1) quadro branco, (1) Armário 
suspenso de madeira revestido com fórmica com 08 portas, vidros e 01 
prateleira; (1) Bancada de granito com 01 gabinete de madeira revestido com 
fórmica com 10 portas; (1) bancada de granito com 08 entradas de água, 08 
entradas de gás, 04 cubas pequenas de inox, 01 suporte de madeira revestido 
com fórmica com instalação elétrica, 08 guarda volume, 01 gabinete de madeira 
revestido com fórmica com tampo de granito, 03 portas, 01 cuba em inox e 02 
torneiras, luminárias, luz de emergência, (1) vaso sanitário, banqueta, papeleira e 
lousa branca. 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Bico de Bunsen (Metalúrgica Leonardo Ltda.) 08 

Centrífuga (QUIMIS – Q222T216 – 220V) 01 

Exaustor/ventilador (Venti Delta) 01 

Ventilador Delta Premium 01 

Homogeneizador orbital Biomexer NS10863  01 

Leitor de Elisa (Tp-Reader) (Termo Plate – série 450804156) 01 

Termoplate (TP-Reader) 01 

Microscópio binocular  07 

Vortex 03 

VIDRARIAS, MATERIAIS E REAGENTES  

Descrição 

EPI’s(Luva, óculos, máscaras), lâminas, lamínulas, tubos de ensaio, tubos Falcon, 
Tiras de urina, coletor de urina, coletor de fezes, pipeta Pasteur, cálice para 
Hoffman, estantes para cálice, parasito filtro, proveta, funil de vidro, balão 
volumétrico, Erlenmeyer, béquer, pipetas volumes variados, ponteiras, gases, 
algodão, Reagentes para GRAM, Reagentes para coloração de Zieh-Neelsen, 
corantes para espermograma, corante Sudam III, Reagente de Benedict, Reativo 
de Meyer. 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 

Aulas Práticas das Disciplinas: Estágio Supervisionado  
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Microbiologia 

Área:    29,81 m2 Capacidade: 20 pessoas 

INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

O Laboratório de Microbiologia possui (1) quadro branco, (1) bancada de 
granito c/ 01 gabinete de madeira revestido com fórmica c/ 09 portas e 15 
gavetas; (1) bancada de granito com 08 entradas de água, 08 entradas de gás, 
04 cubas pequenas de inox, 01 suporte de madeira revestido com fórmica com 
instalação elétrica, 08 guarda volume, 01 gabinete de madeira revestido com 
fórmica com tampo de granito, 03 portas, 01 cuba em inox e 02 torneiras; (1) 
luminárias; banqueta; papeleira  

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Autoclave (Phoenix – mod. AV 18) 01 

Autoclave (Phoenix Luferco – mod. AV 30) 01 

Balança semi-analítica (Gehaka – mod. BK 1000 II) 01 

Estufa de Cultura (Fane/Orion – mod. 502/C-LT) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem (Icamo - mod. 1) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem (Odontobrás - mod. E.L. 1.4) 01 

Exaustor/ventilador (Venti Delta) 01 

Forno microondas (CCE – mod. 200E) 01 

Microscópios 07 

Refrigerador Pratice (Consul – mod. 340) 01 

Ventilador Delta Premium 01 

VIDRARIAS e MATERIAIS  

Descrição 

Placas de Petri, tubos de ensaio, pinças metálicas, alça de platina, alça de 
Drigalski, alça de níquel, pipetas de volume variado, pipetadores, meios de 
culturas, reagentes para GRAM, lâminas, lamínulas, racks para lâminas, estantes 
para tubos, alças descartáveis, swabs, papel alumínio, filme plástico, algodão, 
gase, barrilete 20L. 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde 

Aulas Práticas das Disciplinas: Estágio Supervisionado  
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Thiago de Souza Lima   X   Técnico 30h 

Prof. Dr. Daniel Cordeiro 
Sivieri 

X    
Docente 

Coordenador de 
Laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário do estágio é estabelecido no início de cada semestre e conta com o 
auxílio do técnico de laboratório que realiza a manutenção dos equipamentos 
diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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CMS 

FARMÁCIA ESCOLA 

Sala de Espera 

Área: 13,50 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Balança  01 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Prateleira 06 

Sala de Dispensação 

Área: 21,60 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Balcão 01 

Banqueta 02 

Cadeira  01 

Computador 02 

Mesa escritório 01 

Prateleira 05 

Ramal Telefônico 01 

Sala de Recebimento de Fármacos  

Área: 5,90 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário  02 

Armário c/ chave 01 

Balcão  01 

Cadeira 02 

Ramal Telefônico 01 

Sala Administrativa  

Área: 5,60 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário e arquivo 00 

Cadeira 02 

Computador  01 

Mesa 02 

Ramal Telefônico 00 

Sala de Coordenação 

Área: 6,60 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário  02 

Cadeira  02 

Computador  01 

Mesa 02 

Ramal Telefônico 00 
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Sala de Pesquisa  

Área: 12,10 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário  01 

Bancada 02 

Cadeira 08 

Computador  01 

Mesa 01 

Prateleira (livro) 01 

Centro de Informações Medicamentosas 

Área: 6,00 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário  01 

Cadeira  02 

Computador  00 

Mesa 01 

Sala de Injetáveis 

Área: 4,0 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário  01 

Cadeira  02 

Geladeira 00 

Pia de Granito c/ cuba de louça 01 

Copa 

Área: 4,12 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário  01 

Cadeira  02 

Geladeira 01 

Mesa 01 

Pia de Granito c/ cuba de inox 01 

Purificador de água (Latina) 01 

Lavanderias 1 e 2  

Área: 2,12 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Tanque 01 

Vestiário  

Área: 6,12 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário c/ chave 02 

Cabideiro 01 

Cadeira 01 
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Banheiro Feminino e Masculino  

Área: 2,70 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Lavatório 01 

Saboneteira 01 

Papeleira 01 

Vaso Sanitário 01 

Sala de Resíduos  

Área: 4,05 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Cesto de Lixo plástico c/ tampa 04 

Sala de Paramentação 

Área: 4,30 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário  01 

Cesto de lixo plástico c/ tampa 01 

Lavatório 01 

Laboratório de Controle de Qualidade Físico-Químico  

Área: 11,35 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Agitador Magnético c/ aquecimento (Quimis) 02 

Ar Condicionado (Springer) 01 

Balança Analítica (Quimis) 500L 210C 01 

Balcão de Granito e armário (armário suspenso: 1) 02 

Banco 04 

Banho-maria 4 bocas (Marte) 01 

Barrilete 01 

Capela p/ Gases (Quimis) 01 

Conjunto de Cubeta de quartzo  06 

Conjunto de Cubeta de vidro 00 

Desumidificador  01 

Espectrofotômetro UV-VIS c/ varredura (Biospectro) SP 220 01 

Geladeira (Dako) 01 

Microscópio Óptico (Marte) 01 

pHmetro (Marte) MB-10 01 

Pia de Granito c/ cuba de inox e armário 01 

Viscosímetro Rotativo (Quimis) 860 A 21 01 

Dessecador de vidro 01 

Sala de Lavagem  

Área: 11,05 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Aparelho de Osmose Reversa (Quimis) 01 

Armário (pia) 01 
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Armário balcão 01 

Armário p/ vidraria 01 

Autoclave (Marte) AVM 00 

Barrilete  01 

Estufa 01 

Pia de Granito c/ 2 cubas de inox 01 

Agitador (Quimis) Q250-CV2 01 

Sala de Pesagem  

Área: 6,90 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Balança Analítica  01 

Balança Semi-analítica 02 

Balcão de Granito c/ quatro divisórias de vidro (05 áreas de pesagem) 01 

Banco 05 

Sistema de exaustão (área de pesagem) 05 

Laboratório de Semi-sólidos e Líquidos 

Área: 11,60 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Ar Condicionado (Springer) 01 

Armário  01 

Balcão (pia) 01 

Balança analítica (Quimis) Q500-1500 01 

Balcão c/ 3 divisórias de vidro 01 

Banco 04 

Banho de Ultrassom (Ultracleaner 750 Unique) 01 

Barrilete  01 

Capela p/ Exaustão (Quimis) 01 

Destilador de vidro (Marte) 01 

Desumidificador de ar 01 

Mesa de inox 01 

Pia de Granito c/ cuba de inox 01 

Placa aquecedora s/ agitação 04 

Laboratório de Sólidos 

Área: 11,00 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Ar Condicionado 01 

Armário  01 

Bancada c/ 3 divisórias de vidro 01 

Cadeira 05 

Desumidificador (Artel) 01 

Encapsuladora Manual p/ cápsulas (tabuleiro) 00, 0, 1, 2, 3 e 4 (Marte 
e Tepron) 

41 

Mesa  01 

Sistema de exaustão (área de pesagem) 04 

Laboratório de Homeopatia 
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Área: 12,35 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Ar Condicionado (Springer) 01 

Armário c/ portas de vidro 01 

Balcão + armário  01 

Balança Shimadzu BL320H  

Dinamizador  01 

Estufa (Quimis) 317 B42 01 

Pia de Granito c/ cuba de inox c/ armário  01 

Sala de Armazenamento de Matéria Prima Alopática (Almoxarifado 1) 

Área: 3,70 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Ar Condicionado 01 

Desumidificador  01 

Prateleira 01 

 (Almoxarifado 2) 

Área: 3,70 m2   

EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Ar Condicionado 01 

Prateleira 01 

Armário 01 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Estágios 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Carolina Schiavone X    
Farmacêutica 
responsável 

44h 

Prof. Dr. Daniel Cordeiro 
Sivieri 
 

X    
Coordenador da 
Farmácia Escola 

NSA 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
 
 

CMS 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Análise e Fertilidade de Solos / Estação Meteorológica 

Área: 42,10 m2   

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Bancada de granito c/ 01 cuba em inox, 01 torneira e 01 gabinete de 
madeira revestido com fórmica, 04 gavetas e 04 portas  

01 

Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica, 07 
gavetas e 07 portas 

01 
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Bancada de granito c/ gabinete de madeira revestido c/ fórmica, 03 
gavetas e 03 portas 

02 

Bancada de granito c/ 01 suporte de madeira revestido c/ fórmica 
instalação elétrica, 16 gavetas e 08 portas  

01 

Banqueta 14 

Chuveiro e lava-olhos (Avlis)          01 

Estante de aço c/ 05 divisórias 02 

Gabinete de madeira revestido c/ fórmica 04 gavetas e 04 portas 01 

Lousa Branca 01 

Luminária 04 

Luz de Emergência 01 

Mesa de madeira revestida c/ fórmica 03 

Saboneteira 01 

Suporte p/ vidraria 01 

Papeleira 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Agitador magnético (Quimis – Q 2041) 01 

Agitador magnético c/ aquecimento (Cientec – mod. CT103)  02 

Agitador mecãnico (Marte – mod. AM2050) 01 

Balança Analítica (Quimis QILA 21040) 01 

Banho Ultrassonico (Maxclean -  mod. USC) 01 

Barrilete de PVC 10 L 02 

Barrilete de PVC 50 L 01 

Bloco Digestor Tipo DQO (Solab - mod. Dry Block) 01 

Bomba de Vácuo /Ar Comprimido (Cientec - mod. CT 613) 01 

Capela de Exaustão de Gases (Quimis - mod. Q-216-21 - № série 
*923*)  

01 

Compressor de Ar - acoplado ao Fotômetro de Chama (Celm - mod. 
CA 245S) 

01 

Condutivímetro (Thermo Scientific Orion 11500 115A+) 01 

Cuba de UV em Alumínio (PDT 15 - № série 003) 01 

Deionizador de Água (Iodexima) 01 

Destilador de Nitrogênio/Proteína (Cientec - mod. CT 415) 01 

Espectrofotômetro UV-Vis varredura (Quimis - mod. Q-798U2Vs) 
(computador acoplado) 

01 

Estufa c/ Circulação e Renovação de Ar (Marconi - mod. MA/035-3) 01 

Estufa p/ Esterilização e Secagem (Solab) 01 

Forno Mufla (Cientec - mod. CT 380) 01  

Fotômetro de Chama (Celm - mod. FC-180 - № série 1051) 01 

Incubadora Refrigerada c/ Agitação (Shaker) (Marconi - mod. MA-832) 01 

pHmetro (Hanna Instruments – mod. HI221) 01 

pHmetro (Quimis – mod. Q-400 AS) 01 

Polarímetro ( Quimis – mod. Q760-2) 01 

Suporte Universal 17 

VIDRARIAS e MATERIAIS 

Descrição  

Balão volumétrico (volume variado), bastão de vidro, béquer de vidro (volume 
variado), balde de plástico 20 L, bureta, dessecador, Erlenmeyer (volume 
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variado), funil de vidro analítico, galão, pipeta de vidro graduada (volume variado), 
pipeta volumétrica (volume variado), pisseta, proveta (volume variado), pinça 
metálica para termômetro. 

Estação Meteorológica 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Estação meteorológica da marca Instrutemp, modelo ITWH – 1080 
(PC) 

01 

Observações 

Estação meteorológica profissional, controlada por rádio, fornecendo leituras 
meteorológicas precisas. 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Exatas - Engenharia Agronômica 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Ana Claudia Martins Dias 
Bertolino 

 X   Técnica 40h 

Lucilaine de Cássia Alcaide 
Benedetti 

 X   Técnica 40h 

Prof. Dr. Luis Roberto 
Paschoal 
 

X    
Docente 

Coordenador de 
laboratórios 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre 
e conta com o auxílio de técnica de laboratório que realiza a manutenção dos 
equipamentos diariamente e preparação das aulas. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco A4 - Núcleo Integrado de Saúde (NIS) 
 

 
 

 
 

 

Laboratórios e Ambientes Área Localização 

Serviço Escola de Psicologia 100,00 m2 A4-NIS 

Clínica de Nutrição 139,07 m2 A4-NIS 

Laboratório de Enfermagem 154,40 m2 A4-NIS 

Laboratório de Recursos Terapêuticos III  73,45 m2 A4-NIS 

Laboratório Integrado de Educação Física – 
LABINTE 

100,85 m2 A4-NIS 

 

Serviço Escola de Psicologia 
Laboratórios e Ambientes Área Localização 

Recepção/Secretaria 24,95 m2 A4-NIS 

Sala de Atendimento em Grupo 13,80 m2 A4-NIS 

Sala de Atendimento 1 9,95 m2 A4-NIS 

Sala de Atendimento 2 6,90 m2 A4-NIS 

Sala de Atendimento 3 6,90 m2 A4-NIS 

Sala Coordenação 10,30 m2 A4-NIS 

Almoxarifado 8,40 m2 A4-NIS 

Arquivo 7,30 m2 A4-NIS 

Circulação Interna 11,48 m2 A4-NIS 
 

A4-1 e A4-2 – Serviço Escola de Psicologia - NIS 

Área Total: 100,00 m2   
 

Recepção/ Secretaria 

Área: 24,95 m2   

Recepção 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Longarinas com 03 assentos 03 

Ventilador 01 

Bebedouro - água natural e refrigerada 01 

Porta-copos - água e café 02 

Garrafa térmica - chá e café 02 

Porta revistas 01 

Cesto de lixo. 01 
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Secretaria 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesa 01 

Cadeira-secretária 01 

Telefone 01 

Relógio de parede 01 

Ventilador 01 

Mesa para impressora 01 

Microcomputador 01 

Impressora multifuncional laser HP 01 

Sala de Atendimento em Grupo 

Área: 13,80 m2 Capacidade: 10 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesa 01 

Cadeira para criança 10 

Almofadas - 

Sala de Atendimento 1 

Área: 9,95 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesa 02 

Cadeira para criança 02 

Cadeira para adultos 02 

Sala de Atendimento 2 

Área: 6,90 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesa 02 

Cadeira para criança 02 

Cadeira para adultos 02 

Sala de Atendimento 3 

Área: 6,90 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesa 02 

Cadeira para criança 02 

Cadeira para adultos 02 

Almoxarifado 

Área: 8,40 m2   

INFRAESTRUTURA / MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Armário com chave 04 

Testes psicológicos - 

Inventários - 

Roteiros para Anamnese - 

Outros - 
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Sala de Coordenação 

Área: 10,30 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesa 02 

Cadeira 04 

Aparelho telefônico 01 

Ventilador 01 

Armário 01 

Arquivo  

Área: 7,30 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Arquivo com chave 07 
 

Circulação Interna 

Área: 11,48 m2   
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde - Psicologia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Me. Edna Aparecida 
Cursino Silveira 

X    
Docente 

Coordenador (a) 
responsável 

NSA 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

No Serviço Escola de Psicologia estão concentradas as atividades relacionadas 
aos estágios supervisionados obrigatórios. O uso destas salas deve ser agendado 
com as estagiárias do Serviço Escola.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

Clínica de Nutrição 
Laboratórios e Ambientes Área Localização 

Recepção 38,15 m2 A4-NIS 

Sala de Atendimento 1 7,00 m2 A4-NIS 

Sala de Atendimento 2 6,70 m2 A4-NIS 

Sala de Atendimento 3 5,50 m2 A4-NIS 

Sala dos Estagiários 9,20 m2 A4-NIS 

Laboratório de Avaliação Física e Nutricional - LAN 66,80 m2 A4-NIS 

Circulação Interna 5,72 m2 A4-NIS 
 

A4 – Clínica de Nutrição - NIS 

Área Total: 139,07 m2   
 

Recepção 

Área: 38,15 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 
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Descrição Qtde. 

Armários verticais em MDF 02 

Arquivos de metal 02 

Balcão de atendimento 01 

Cadeiras 10 

Cadeira de Escritório 01 

Calculadoras 01 

Computador: Processador Celeron 420, Memória DDR3-1GB, Placa Mãe 
AsusTek P5GC-MX, HD 160 GB 

01 

Monitor 14 01 

Telefone 01 

Sala de Atendimento 1  

Área: 7,00 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Balança eletrônica Welmy carga Máx. 200 Kg carga Mín. 2 Kg 01 

Cadeiras 04 

Mesa 01 

Sala de Atendimento 2  

Área: 6,70 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Balança mecânica Welmy capacidade 150 Kg com antropômetro  01 

Cadeiras 05 

Mesa 01 

Sala de Atendimento 3  

Área: 5,50 m2   

INFRAESTRUTURA/ EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Balança mecânica Welmy capacidade 150 Kg com antropômetro  01 

Maca 01 

Mesa 01 

Escada 2 Degraus 01 

Sala dos Estagiários  

Área: 9,20 m2   

INFRAESTRUTURA/ EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Cadeiras estofadas 03 

Computadores: Processador AMD Sempron 2800, AMD FX6300, 
Memória DDR3-4GB, DDR-1GB, Placa Mãe Asus M5A78L-M LX/BR, 
K8M800-M2, HD 1TB, HD 80 GB 

03 

Mesas 07 

Laboratório de Avaliação Física e Nutricional - LAN 

Área: 66,80 m2   

INFRAESTRUTURA/ EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Carteiras 54 

Armário Arquivo de metal 03 

Armário vertical  01 
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Quadro branco 01 

Maca para atendimento 01 

Mesa 01 

Antropômetro Infantil- régua antropométrica de madeira 01 

Balança Digital para pesar bebês – Plenna 01 

Balança Mecânica para pesar bebês – Welmy 01 

Kit Infantil – Nutrir Kids 01 

Antropômetro Portátil – Cardiomed 01 

Balança Eletrônica- tipo portátil- capac.150kg – Plenna 01 

Adipômetro – Compasso de Lange 02 

Adipômetro – Compasso de Harpenden 01 

Fitas métricas milimetradas e inelásticas 07 

Retroprojetor 01 

Trenas Sanny 03 

Cadeiras 02 

Estante com produtos diversos 02 

Jogos didáticos 40 

Bonecas variadas 05 

Régua antropométrica de madeira 01 

Balança digital com antropômetro marca Balmak, capacidade 150 kg 01 

Pirâmide de velcro alimentares 02 

Bioimpedância monitor de composição corporal - biodynamics modelo 
310  

01 

 

Circulação Interna 

Área: 5,72 m2   
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Saúde - Nutrição 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Dr. Angélica de Moraes 
Manço Rubiatti 

X    
Docente 

responsável 
NSA 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e equipamentos e da sala de aula. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

Laboratório de Enfermagem 
Laboratórios e Ambientes Área Localização 

Laboratório de Enfermagem 80,95 m2 A4-NIS 

Sala de Aula de Enfermagem 73,45 m2 A4-NIS 
 

A4 – Laboratório de Enfermagem - NIS 

Área Total: 154,40 m2   
 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A4-5 - Laboratório de Enfermagem - NIS 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A4-5 - Laboratório de Enfermagem - NIS 

Área:  80,95 m2 Capacidade: 60 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Album Seriado de Planejamento Familiar e reprodutor 01 

Álbum seriado grande de AIDS 01 

Álbum seriado grande de DST 01 

Álbum seriado grande prevenção à violência  01 

Armário vitrine hospitalar (2) duas portas laterais em vidro 01 

Armários de aço - altura 1.98 x largura 1.20 x profundidade 0.45 m., com 
(2) duas portas de abrir, com (5) cinco prateleiras internas reguláveis, 
com maçaneta e chave 

04 

Armários de aço com (2) duas portas de vidro com chave e (5) cinco 
prateleiras internas reguláveis 

02 

Armários vitrine de parede com (2) duas prateleiras 02 

Banquetas 04 

Boneco RCP adulto eletrônico 01 

Braços para treino de injeção 04 

Caixas organizadoras tipo container de 90L 10 

Camisão – preservativo  01 

Descrição  Qtde. 

DVD – larga do meu pé 01 

DVD – realidade não virtual 01 

Família conchete sexuada 01 

Kit de planejamento familiar 02 

Lavabo com sensor  01 

Lavabo tipo cirúrgico com (3) três torneiras 01 

Lavabos com bancada em granito 04 

LISTA DE MATERIAIS PERMANENTES ESPECÍFICOS PARA SIMULAÇÃO 

Lixo (médio) com tampa e pedal de plástico 01 

Manequim adulto bissexual com órgãos internos luxo  03 

Manequim bebe de RCP com dispositivo eletronico  01 

Manequim bebe de RCP manual 01 

Manequim de RCP meio torso manual 01 

Mini família sexuada  01 

Minii kit fetal 01 

Modelo Pelve feminina em tecido 03 

Modelo pélvico de acrílico 03 

Modelo pélvico de borracha 01 

Pênis com suporte, uretra, ejaculação e sêmem artificial 01 

Pênis de borracha 12 cm 01 

Pênis de borracha 15 cm 01 

Pênis moreno de borracha com escroto 01 

Quadro de métodos contraceptivos 01 

Quadro imantado órgãos reprodutor feminino e masculino 03 

Recém-nascido com placenta, cordão umbilical, útero e membranas – 
em tecido 

03 

Seio de pano 03 

http://seminaeducativa.com.br/index.php?route=product/product&manufacturer_id=11&product_id=91&page=3
http://seminaeducativa.com.br/index.php?route=product/product&manufacturer_id=11&product_id=92&page=3
http://seminaeducativa.com.br/index.php?route=product/product&manufacturer_id=11&product_id=92&page=3
http://seminaeducativa.com.br/index.php?route=product/product&manufacturer_id=11&product_id=125&page=3
http://seminaeducativa.com.br/index.php?route=product/product&manufacturer_id=11&product_id=94&page=3
http://seminaeducativa.com.br/index.php?route=product/product&manufacturer_id=11&product_id=95&page=3
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A4-5 - Laboratório de Enfermagem - NIS 

seio de silicone 01 

Seio na prancha 03 

Simulador de injeção intravenosa / muscular  02 

Simulador de RCP torso eletronico  01 

Simulador parturiente avançado  01 

Suportes de papel toalha 03 

Suportes de sabão líquido 04 

Torso bissexual de 85cm com 24 partes 01 

Vulva de silicone 01 

LISTA DE MATERIAIS PERMANENTES ESPECÍFICOS PARA 
PROCEDIMENTOS 

Descrição  Qtde. 

Ambu infantil 01 

Aparelhos de pressão digital automático 01 

Aspirador manual 02 

Autoclave 01 

Bacia de inox – 35 cm 04 

Balança infantil digital 01 

Balança infantil manual 01 

Balança mecânica adulta para aferir peso e altura 01 

Balde de inox – 5 litros 05 

Bandeja de inox grande (borda elevada) 04 

Bandeja de inox pequena (borda elevada) 02 

Bandejas de inox 04 

Biombos de 3 faces 04 

Bolsas de gelo 04 

Braçadeiras para injeção  02 

Cadeiras de banho com rodas 02 

Camas hospitalares de 3 posições cabeceira, dorso e perna com 
colchão 

04 

Carros de curativo inox com balde e bacia – Medidas: 0,75x 0,42 x 0,80  02 

Cobertor 00 

Colar cervical grande 01 

Colar cervical Médio 01 

Colar cervical pequeno 02 

Colchão caixa de ovo 01 

Colchões encapados para leito hospitalar  04 

Colchões tipo caixa de ovo 01 

Comadres de inox 02 

Comadres plásticas 04 

Cuba rim de inox 03 

Cx rígida para pérfuro cortante 10 

Desfibrilador externo automático 02 

Escadinhas de 2 degraus para leito 05 

Escova para degermação das mãos 50 

Esfigmomanômetro adulto (BD) 09 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A4-5 - Laboratório de Enfermagem - NIS 

Esfigmomanômetro infantil 01 

Estetoscópio dupla face adulto (BD) 09 

Estetoscópio infantil 01 

Fronha 02 

Glicosímetro –marca accu-chek solftclise 10 

Jarro de inox – 5 litros 04 

Lanterna pequena de bolso com pilha 01 

Lençol hospitalar tamanho hospitalar 02 

Maca com rodas com grade e com colchão 01 

Maca de transporte de lona de fechar 01 

Martelos de teste reflexo 05 

Mesa auxiliar com rodas 04 

Mesas auxiliares sem rodas 02 

Mesas de cabeceira fechada 02 

Mesas de refeição para leito 02 

Negatoscópio para parede de 110 v com 3 corpos 01 

Óculos de proteção- EPI 03 

Otoscópio completo 01 

Oxímetro de dedo 04 

Papagaios de inox 02 

Pinça Anatômica 16 cm  06 

Pinça Kelly reta 14cm  05 

Pinça Kocher reta dente de rato14cm  05 

Prancha curta com 2 cintos de segurança 01 

Pranchas longas com 3 cintos de segurança 02 

Refletor parabólico para luz portátil 01 

Régua antropométrica RN 02 

Seladora 01 

Sonar obstetrico  

Suporte de papel toalha 03 

Suporte de sabonete líquido 03 

Suportes de soro com rodas 03 

Suportes de soro variável sem roda 03 

Suportes para hamper com saco coletor (tecido) 01 

Termometro mercurio 10 

Termômetros digital  10 

Toalha de banho 01 

Toalha de rosto 01 

Travesseiros encapados 04 

Urinol inox 02 

LISTA DE MATERIAIS DE CONSUMO  

Descrição  

1. Agulha descartável (BD) 13 x 4,5  

2. Agulha descartável (BD) 25 x 7  

3. Agulha descartável (BD) 25 x 8  

4. Agulha descartável (BD) 30 x 7  
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A4-5 - Laboratório de Enfermagem - NIS 

5. Agulha descartável (BD) 40 x 12  

6. Álcool 70%  

7. Algodão hidrófilo (CREMER) grande 

8. Ampolas de água destilada – 10 ml (vidro) 

9. Almotolia plástica 120 ml – cor ambar 

10. Aparelho de barbear descartável  

11. Atadura crepe  

12. Bolsa de colostomia simples 

13. Bolsa de colostomia de Karaya 

14. Bureta descartável - BD – 100 ml 

15. Cânula para traqueostomia para recém-nascido – sem balão – 3,o mm – 
13,5F 

16. Cânula de guedel em PVC (P, M, G) 

17. Cateter de O2 simples 

18. Cateter de O2 tipo óculos 

19. Colar cervical (P) 

20. Colar cervical (M) 

21. Colar cervical (G) 

22. Coletor de urina – sistema aberto 

23. Coletor de urina – sistema fechado 

24. Conjunto p/ inalação FR 250 ml (máscara, copo, mangueira) 

25. Conjunto de umidificação FR 250 ml 

26. Cordonê 

27. Descarpack de 20 litros 

28.Dreno torácico – PVC – com trocater cortante – 10FR – 215 mm – pediátrico 

29. Dreno torácico – PVC – com trocater cortante – 24FR – 390 mm – adulto 

30. Equipo de soro macrogotas 

31. Equipo de soro microgotas 

32. Equipo para alimentação enteral 

33. Esparadrapo 10 mm x 4,5  

34. Esparadrapo Micropore  25 mm x 4,5  

35. Espátula de madeira – abaixador de língua 

35. Espátula de Ayres 

36. Espéculo vaginal descartável P, M, G 

37. Garrote de látex  

38. Glicose 5% de 250 ml 

39. Glicose 5% de 500 ml 

40. Glicose de 10 ml com 200 ampola  

41. Impermeável hospitalar 

42. Jogo para traqueostomia 

43. Avental desc. manga longa 

44. Luvas atoalhadas para banho 

45. Luvas estéreis N°. 7,5  

46- Luvas estéreis N°. 8,0 

47. Luvas estéreis N°. 8,5 

48. Luvas estéreis N°. 9,0 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A4-5 - Laboratório de Enfermagem - NIS 

49.. Luvas de procedimento (P, M, G) 

50. Máscara Venturi completa, contendo: tubo flexível – 6 válvulas – tubo de 
conexão e copo de umidificador 

51. Pacote de gaze não esteril 

52. Papel lençol branco 70 x 70 

53. Papel toalha   

54. Polifix 

55. Propé desc. 

56. Rolo de fita crepe 

57. Sabonente líquido anti-séptico (800 ml) 

58. Saco de lixo – 20 litros 

59. Saco de lixo hospitalar (branco) – 2 litros  

60.Scalp BD nº 23 

61. Seringa descartável (BD) 01 ml 

62. Seringa descartável (BD) 03 ml 

63. Seringa descartável (BD) 05 ml 

64. Seringa descartável (BD) 10 ml 

65. Seringa descartável (BD) 20 ml 

66. Sonda Nasogástrica (infantil e adulto 14/ 16) 

67. Sonda vesical de alivio (infantil e adulto) 

68. Sonda vesical Foley 2 vias (infantil e adulto) 

69. Sonda vesical Foley 3 vias (adulto) 

70. Sonda endotraqueal (infantil e adulto – 8,5 ) 

71. Soro fisiológico 0,9% - 125 ml 

72. Soro fisiológico 0,9% de 250 ml 

73. Soro fisiológico 0,9% de 100 ml 
 

A4-4 - Sala de Aula de Enfermagem - NIS 

Área: 73,45 m2 Capacidade: 60 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Armário de madeira com (4) quatro prateleiras internas reguláveis 01 

Armários de aço com (2) duas portas de vidro com chave 02 

Carteiras almofadadas 50 

Escrivaninha 01 

Quadro branco 01 

Tela de projeção 01 

Ventiladores 02 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde - Enfermagem 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Me. Samira Candalaft 
Deguirmendjian 

X    
Docente 

responsável 
NSA 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 



69 
 

Há um controle de utilização do laboratório e equipamentos e da sala de aula. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

Laboratório de Recursos Terapêuticos III  
FICHA DE LABORATÓRIO 

A4-6 - Laboratório de Recursos Terapêuticos III - NIS 

Área:  73,45 m2 Capacidade: 40 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Apagador 01 

Armário 01 

Arquivo de aço 3 gavetas 01 

Banco Músculo  01 

Biombo 01 

Cadeira com Braço 40 

Carrinho Branco com rodas 01 

Cunha 02 

Escada 10 

Esqueleto  02 

Maca 11 

Mesa 01 

Negatoscópio 01 

Retroprojetor 01 

Simetógrafo 01 

Tela de projeção 01 

Travesseiro 02 

Ventilador 02 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área da Saúde – Curso de Fisioterapia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Me. Luciene Maria 
Barbieri Ázar 

X    
Docente 

responsável pelo 
Laboratório 

NSA 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório feito por meio de agendamento 
definido no início de cada semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

Laboratório Integrado de Educação Física – LABINTE 
Laboratórios e Ambientes Área Localização 

Recepção 7,80 m2 A4-NIS 

Sala de Coordenação 13,25 m2 A4-NIS 

Sala de Avaliação Física 13,50 m2 A4-NIS 
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Sala de Aula 66,30 m2 A4-NIS 
 

A4 – Laboratório Integrado de Educação Física - LABINTE - NIS 

Área Total: 100,85 m2   
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Recepção 

Área:  7,80 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Armário baixo para escritório com duas portas 01 

Cadeira de escritório 01 

Cadeira de recepção de dois acentos 01 

Caixa correspondência três repartições 01 

Caixa de som para computador 01 

CPU com leitor de CD - LG 01 

Impressora Ecosys P2135dn - kyocera 01 

Mesa de escritório com gaveta 01 

Monitor tela plana - AOC 01 

Mouse 01 

Quadro de Aviso de cortiça grande 01 

Quadro Pirâmide de Atividade Física – Impoart 01 

Teclado 01 

Telefone – Intelbras pleno 01 

Ventilador 01 

Sala de Coordenação 

Área:  13,25 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Armário de Aço 02 

Arquivo de Aço 02 

Bunner do curso de Ed. Física 01 

Cadeira de escritório 02 

Cadeira de escritório com roda 01 

Estante de ferro com rodas 01 

Mesa de escritório 01 

Mesa de escritório com gaveta 01 

Quadro de aviso de cortiça pequeno 01 

Ventilador 01 

Sala de Avaliação Física  

Área:  13,50 m2   

INFRAESTRUTURA / MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Par de Peso 1kg 01 

Par de Peseo 2kg 01 

Par de Peso 3kg 01 

Par d ePeso 4kg 01 

Parta 1º Ciclo de debate Labinte 01 

Parta de Grupo de Pesquisa 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Pasta ficha de Matrícula Acadêmia 01 

Tornezeleira de 1kg 02 

Travesseiros 06 

Descrição – Armário Branco – porta 02 Qtde. 

Boneco de RCP – Simulaids 02 

Caixa de material espaço criança – Corrida 01 

Camisetas Projeto Esporte, Escola e Educação – Unicep 40 

Kit de Jogo de Bocha Adaptado – Bocha Brasil 02 

Descrição – Armário Branco – porta 03 Qtde. 

Adipômetro Científico - Sanny  01 

Aparelho de Lactímetro – Roche 01 

Aparelho de Glicosimentro / Colesterol e Triglicerideo – CGT – Roche 01 

Balança Iron Man BC553 – Tanita 03 

BM-Control-Lactate Roche 01 

Caixa Fita de Colesterol 01 

Caixa Fita de Glicosimentro 03 

Caixa Fita de Triglicerídeo 01 

Caixa com 36 lancetas Med Leverson 01 

Cronômetro 8901 - Herweg 03 

Cronômetro azul Quartz - Timer 03 

Cronômetro petro KD1069 - Kadio 04 

Cronômetro preto SW2018 – Cronobio 01 

Cronômetro preto YP2151 – Technos 08 

Cronômetro regressivo – Herweg 03 

Eletrocardiógrafo ECG-6 – ECAFIZ 01 

Eletromiografo – DELSYS 01 

Esfigmomanômetro – Sanny 01 

Esfigmomanômetro – Premium 05 

Esfigmomanômetro – BD 01 

Estetoscópio Rapparport – Premium 01 

Estetoscópio simples – Premium 10 

Fita métrica 2m com trava (trena) – Sanny 05 

Fita métrica 2m – Easyread 12 

Fleximetro – Sanny 01 

Lubrificante para Esteira – Moviment 01 

Monitor de Glicemia Accu-Chek Performa – Roche 01 

Marcador de Frequencia Cardiaca para Esteira e Bicicleta – Moviment 03 

Monitor de Frequencia Cardiaca mod. Pulse Control 9 – Pulse Control 03 

Monitor de Frequencia Cardiaca mod. FS3 – Polar 03 

Pacote de Algodão 02 

Paquímetro médio 420mm – Sanny 10 

Pedigrafo – Ortopjedic 01 

Peq-Flow Metter – Mini-Wright 01 

Reanimador Man Adulto (Ambu) – Oxigel 02 

Tala G – laranja 02 

Tala GG – verde 02 

Tala M – azul 02 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

Tala P – roxa 02 

Tiras Reactivas Glicemia Accu-Chek – Roche – 2 caixas 60 

Valvula Anti-Refluxo – Tima 01 

Vidro de Álcool 70% 01 

Vidro de Álcool Gel 01 

Volante de Bioimpedância mod. FE068 – TechLine 01 

Descrição – Armário Branco – porta 04 Qtde. 

Materiais diversos – Corrida Unicep - 

Descrição – Sala  Qtde. 

Balança Mecânica Antropométrica – Welmy 01 

Banco de Wells – Sanny 01 

Banqueta 01 

Bengala 4 apoios 05 

Bicicleta Ergométrica BM2700 – Moviment 01 

Colchonetes – A Esportiva 03 

Escada de apoio para maca – Santa Luzia 01 

Estadiometro – Sanny 01 

Maca – Santa Luzia 01 

Prancha de Primeiros Socorros – Santa Luzia 02 

Simetrográfo – Sanny 02 

Ventilador 01 

Sala 03 – Sala de Aula 

Área:     66,30 m2 Capacidade: 40 pessoas 

INFRAESTRUTURA /MATERIAIS 

Descrição Qtde. 

Banco de Welss – Sanny 01 

Banqueta 02 

Cadeira de Escritório 02 

Carteira de Estudantes de braço 40 

Computador Completo (CPU + Monitor) 01 

Escada de apoio para Maca – Santa Luzia 01 

Esteira RT280 – Moviment 01 

Hanilhas de Ferro 5kg 04 

Hanilhas de Ferro 10kg 04 

Hanilhas de Ferro 20kg 02 

Leg Press 45º 01 

Lousa 01 

Maca – Santa Luiza 04 

Mesa de Escritório pequena 01 

Ventilador 02 
 

ÁREA(S) ACADÊMICA(S) ATENDIDA(S) 

Todas as áreas, em especial do curso de Bacharelado em Educação Física. 
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RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Juliano Crescenti  X   Auxiliar Acadêmico 40h 

Prof. Me. Germano Mongeli 
Peneireiro 

X    
Docente 

Responsável pelo 
Laboratório 

NSA 

 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do Laboratório e dos equipamentos, que é realizado 
por meio de planilhas. O horário de utilização é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco A5 - Laboratórios de Informática 

 
 

Laboratórios/Ambientes Área Localização 

Hall de entrada I 37,00 m2 A5 

Hall de entrada II 37,00 m2 A5 

Corredor de Circulação 141,95 m2 A5 

Canteiro Central 18,55 m2 A5 

Laboratório 1 de Informática  102,55 m2 A5-1 

Laboratório 2 de Informática  73,45 m2 A5-3 

Laboratório 3 de Informática   102,55 m2 A5-9 

Laboratório 4 de Informática  102,55 m2 A5-10 

Laboratório 5 de Informática  73,45 m2 A5-8 

Laboratório 6 de Informática  80,00 m2 A5-6 

Laboratório 7 de Informática   73,45 m2 A5-4 

Laboratório 8 de Informática  102,55 m2 A5-2 

Laboratório 9 de Informática  80,00 m2 A5-5 

Laboratório 10 de Informática 
- Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas 
Avançados 

73,45 m2 A5-7 

Área Total 1098,60 m2 A5 
 

Laboratórios de Informática 
Hall de entrada I 

Área: 37,0 m2   

Hall de entrada II 

Área: 37,0 m2   
 

Laboratório 1 de Informática - A5-1  

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-1 - Laboratório 1 de Informática  

Área:  102,55 m2 Capacidade: 26 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras estofadas 26 

Lousa digital com acesso a internet 01 

Aparelho de ar condicionado 80.000 BTU 02 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-1 - Laboratório 1 de Informática  

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores Atlhon 64 X3 2700MHz, memória RAM DDR2 4GB, HD 
320 GB Sata II 

26 

Monitores LCD 19” 25 

Projetor HDMI fixo 01 

Impressora a laser Kyocera 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 2 de Informática - A5-3 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-3 - Laboratório 2 de Informática 

Área:  73,45 m2 Capacidade: 24 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 24 

Lousa 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores Atlhon 64 X3 2700MHz, memória RAM DDR2 4GB, HD 
320 GB Sata II 

24 

Monitores LCD 19” 24 

Aparelho de ar condicionado 30.000 BTU 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 3 de Informática - A5-9 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-9 - Laboratório 3 de Informática 

Área:  102,55 m2 Capacidade: 30 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 30 

Lousa 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores Intel J1800 2,41GHz dual core 4 GB de memória RAM, 
HD 500 GB 

30 

Monitores LCD 19” 30 

Aparelho de ar condicionado 80.000 BTU 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 4 de Informática - A5-10 

FICHA DE LABORATÓRIO 
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A5-10 - Laboratório 4 de Informática 

Área:  102,55 m2 Capacidade: 50 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 50 

Lousa 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores AMD A4 400 3,2 GHz dual core, 4GB de memória RAM, 
HD 500 GB 

50 

Monitores LCD 18,5” 50 

Aparelho de ar condicionado 80.000  BTU 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 5 de Informática - A5-8 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-8 - Laboratório 5 de Informática 

Área:  73,45 m2 Capacidade: 20 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 20 

Lousa 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores Intel J1800 2,41GHz dual core 4 GB de memória RAM, 
HD 500 GB 

20 

Monitores LCD 19” 20 

Aparelho de ar condicionado 18.000  BTU 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

 Laboratório 6 de Informática - A5-6 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-6 - Laboratório 6 de Informática 

Área:  80,00 m2 Capacidade: 13 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 13 

Lousa 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores Intel Celeron dual core 2,1 GHz, 2 GB memória RAM, 
HD 500GB 

13 

Monitores LCD19” 13 

Aparelhos de ar condicionado 15.000 BTU 02 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-6 - Laboratório 6 de Informática 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 7 de Informática - A5-4 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-4 - Laboratório 7 de Informática 

Área:  73,45 m2 Capacidade: 24 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 24 

Lousa 01 

Projetor Epson 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores 
Processador → AMD Athlon X4 
Memoria → 4GB DDR3 
HD → 500GB  
Placa Mãe → Gigabyte 

24 

Monitores 21” 24 

Aparelho de ar condicionado 30.000 BTU 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 8 de Informática - A5-2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-2 - Laboratório 8 de Informática 

Área:  102,55 m2 Capacidade: 28 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 28 

Lousa 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores Atlhon 64 X3 2700MHz, memória RAM DDR2 4GB, HD 
320 GB Sata II 

28 

Monitores LCD 19”  28 

Lousa digital com acesso à internet 01 

Projetor HDMI fixo 01 

Aparelho de ar condicionado 80.000  BTU 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 9 de Informática - A5-5 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-5 - Laboratório 9 de Informática 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-5 - Laboratório 9 de Informática 

Área:  80,00 m2 Capacidade: 25 pessoas 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas em MDF - 

Cadeiras 25 

Lousa 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores Atlhon X4, 2300MHz, memória RAM 4GB, HD 500 GB 
Sata II AMD Athlon X4, 4 GB de memória RAM, HD 500 GB 

25 

Monitor LCD 19” 25 

Lousa digital interativa com acesso à internet 01 

Projetor HDMI fixo  01 

Aparelho de ar condicionado 80.000  BTU 01 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Todas as áreas 
 

Laboratório 10 de Desenvolvimento de Sistemas Avançados - A5-7 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A5-7 – Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas Avançados 

Área:  73,45 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Armários de aço 02 

Mesas para acomodar os computadores 08 

Mesa de tipo “L” 01 

Bancada industrial 04 

Rack 02 

Tela de Projeção 01 

Banquetas 16 

Cadeiras com rodízios 17 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Data show 01 

Computadores (CPU+Tela+Mouse+Teclado) 20 
 

ÁREA ACADÊMICA ATENDIDA 

Área de Exatas - Engenharia de Computação 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Prof. Dr. Luís Carlos 
Trevelin 

  X    
Docente Responsável 

pelo Laboratório 10 
NSA 

 

POLÍTICA DE USO DOS LABORATÓRIOS 

O horário de utilização do laboratório é estabelecido no início de cada semestre.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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RESPONSÁVEL PELO SETOR COMPUTACIONAL 

 - Bruno Collaneri Olmo 

ADMINISTRADORES DE REDE 

 - Rodolfo Casemiro 

 - Rogério Coutinho 

TÉCNICOS 

 - Guilherme Aparecido Gomes 

 - Gustavo Gonzzales 

 - Igor Gonçalves e Souza 

 - Luiz Fernando Nonato 

 - Marcos Henrique de Paula Oliveira 

 - Paulo Fernando 

 - Ricardo Lemos 
 

POLÍTICA DE USO DOS LABORATÓRIOS 

➢ Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos, realizado 
por meio de livros de registro de utilização durante as aulas. 
➢ O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada 
semestre. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Segunda à Sexta-feira das 8h às 22h30min 
Sábados das 8h às 18h 
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Bloco A6 - Laboratórios de Exatas 

 

  
 

Laboratórios Área Localização 

Laboratório de Fitossanidade e Botânica/ 
Laboratório de Metrologia 

51,10 m2 A6-1 

Laboratório de Controle e Conversão de Energia 51,10 m2 A6-2 

Laboratório de Eletrônica 51,10 m2 A6-3a 

Laboratório de Instalações e Medidas Elétricas 51,10 m2 A6-3b 

Laboratório de Engenharia – Mecânica e Ótica 73,45 m2 A6-4 

Laboratório Básico de Engenharia – Eletricidade 80,95 m2 A6-5 

LAE- Laboratório de Apoio às Engenharias 73,00 m2 A6-6 

Laboratório de Projetos, Imagens e Multimídia – 
Área de Humanas - Arquitetura 

102,60 m2 A6-7 

 

A6-1 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-1 Laboratório de Fitossanidade e Botânica / Laboratório de Metrologia 

Área:  51,10 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Armário de madeira com duas portas 01 

Armário de madeira com frente de vidro 01 

Armário pequeno com duas portas 02 

Bancadas (1,80 x 1,00) 06 

Banquetas 62 

Herbário 01 

Insetário 01 

Microscópio estereoscópio-Lupa  18 

Pia de granito com cuba de inox 01 

Pinça de relojoeiro fina 40 

Placa de Petri em vidro 100 x 15 mm 20 

Placa de Petri em vidro 150 x 20 mm 20 

Placa de Petri em vidro 80 x 15 mm 20 

Bancadas (1,80 x 1,00) 06 

Armário pequeno com duas portas 02 

Banquetas 62 

ÁREA(S) ACADÊMICA(S) ATENDIDA(S) 

Área de Exatas e Tecnológicas 
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A6-2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-2 – Laboratório de Controle e Conversão de Energia 

Área: 51,10 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancadas (2,10 x 1,20) 06 

Armário 01 

Banquetas - 

Microcomputadores 06 

Kits para controle de motores 06 

Kits de ensino de controle linear 06 

Inversores de frequência 02 

Kits didáticos para o ensino de conversão de energia 01 

Kits didáticos para ensino de controle linear - 

Multímetros - 
 

A6-3a 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-3a - Laboratório de Eletrônica  

Área: 51,10 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancadas (1,80 x 1,00) 06 

Armários 01 

Banquetas - 

Osciloscópio digital 04 

Gerador de função 06 

Multímetro digital 06 

Frequencímetro 06 

Osciloscópio análogico 02 

Kit didático de eletrônica - empresa Datapool - modelo 2000 06 

Kits de desenvolvimento de microcontroladores e FPGAs - 

Kits de programação de microcontroladores 8051 - 

Protoboards - 

Cabos diversos - 

Componentes diversos - 
 

A6-3b 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-3b - Laboratório de Instalações e Medidas Elétricas 

Área: 51,10 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computadores 03 

Bancadas (1,80 x 1,00) 06 

Armários 01 

Banquetas - 

Osciloscópio analógico - 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-3b - Laboratório de Instalações e Medidas Elétricas 

Gerador de função - 

Multímetro digital - 

Protoboards - 

Componentes diversos - 
 

A6-4 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-4 - Laboratório de Engenharia – Mecânica e Ótica 

Área: 73,45 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancada de madeira - 

Mesa – professor 01 

Banco de madeira - 

Cadeira de aço 40 

Armário de aço 02 

Mesa redonda de madeira 10 

Estante de aço 06 

Conjunto p/lançamentos horizontais moller – Maxwell - 

Banco ótico linear com lanterna de luz branca – Cidepe 01 

Banco ótico catelli – laser – Cidepe 01 

Plano inclinado completo Aragão – Maxwell 01 

Dilatômetro Wunderlich linear de precisão – Maxwell - 

Conjunto de roldanas – Maxwell - 

Aparelho rotativo canquerini – Maxwell - 

Conjunto p/eletromagnetismo Vaz – Cidepe - 

Balanço magnético kurt – Cidepe - 

Conjunto Nunes p/ondas estacionarias de freqüência variável – Cidepe - 

Pêndulo simples – Maxwell - 

Composição e decomposição de forças – Maxwell - 

Trilho de ar linear – Cidepe 02 

Queda livre – Cidepe 01 

Lei de hooke – Maxwell - 

Ar condicionado – Elétrolux. 02 
 

A6-5 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-5 - Laboratório Básico de Engenharia – Eletricidade 

Área: 80,95 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancada de madeira (2,10 x 1,20) 08 

Bancada de madeira (4,00 x 1,30) 01  

Armário de aço 01 

Osciloscópio - 

Fonte de Alimentação 10 

Gerador de Sinal MFG – 4201 – Minipa 5 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-5 - Laboratório Básico de Engenharia – Eletricidade 

Cabos diversos - 

Alicate Diagonal para Eletrônica – Manutan - 
  
A6-6 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-6 - LAE- Laboratório de Apoio às Engenharias 

Área: 73,00 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancada 01 

Mesa  05 

Banqueta 04 

Cadeira 02 

Computador ligado em rede 01 

Ventilador 01 

Armário grande de metal  02 

Osciloscópio 01 

Frequencímetro 01 

Estação de solda 01 

Fonte de tensão 01 

Gerador de função 01 

Estação dessoldadora 01 

Ferramentas diversas 
 

ÁREA(S) ACADÊMICA(S) ATENDIDA(S) 

Curso de Exatas e Tecnológicas 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Hugo Henrique Coelho    X   Técnico   40h 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização do laboratório é estabelecido no início de cada semestre.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

A6-7 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-7 – Laboratório de Projetos, Imagens e Multimídia 

Área:  102,60 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Armários em madeira para materiais diversos 06 

Mesas para acomodar os computadores 13 

Mesas de escritório 03 

Gaveteiros com rodízios 02 

Arquivos de aço 02 

Estantes de Aço 02 

Cadeiras sem braços 29 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

A6-7 – Laboratório de Projetos, Imagens e Multimídia 

Cadeiras com rodízios 06 

Tela de Projeção 01 

Lousa de Vidro 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Data show 01 

Computadores (CPU+Tela+Mouse+Teclado) 
Processador → AMD A8-9600 Radeon R7 
Memória → 8GB DDR4 
SSD → 240GB 
Monitor Samsung 24” 
Plava Mãe →  Asus 

26 

Scanner 01 

Impressora (em manutenção)  01 
 

ÁREA(S) ACADÊMICA(S) ATENDIDA(S) 

Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Dra. Telma Cristina 
Pichioli de Carvalho 

  X    
Docente responsável 

pelo Laboratório 
NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização do laboratório é estabelecido no início de cada semestre.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco C2 - Laboratórios Arquitetura e Urbanismo 

 
Laboratórios/Ambientes Área 

Laboratório de Maquetes 117,55 m2 

Laboratório de Conforto Ambiental 42,70 m2 

Laboratório de Tecnologia das Construções e 
Materiais/LABTEC 

42,80 m2 

Sala Docente 14,00 m2 

Circulação Interna 6,70 m2 

Sanitário Feminino Acessível 3,60 m2 

Sanitário Masculino Acessível 3,60 m2 

Área Total: 230,95 m2 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

C2 – Laboratório de Maquetes 

Área:  117,55 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Bancada fixa em granito com 02 pias - 10m de comprimento x 0,58 m 
de largura x 0,90 m de altura 

01 

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

TIPO “MÁQUINAS ESTACIONÁRIAS” 

Descrição Qtde. 

Torno para madeira para peças pequenas (para peças de até 100 cm x 
30 cm de diâmetro) 

01  

Desengrossadeira para madeira de mesa (para peças de até 16cm x 30 
cm) 

01  

Lixadeira para madeira de cinta e disco acoplado - lixa de 60 cm de 
pista x 15 cm de largura 

01  

Esquadro de aço com nível de bolha - volante de 40 cm de diâmetro 02  
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FICHA DE LABORATÓRIO 

C2 – Laboratório de Maquetes 

Serra de fita para madeira, com mesa de 60 cm x 43 cm 01  

Serra circular de mesa para madeira - para disco de 7”, com mesa de 
60 cm x 43 cm 

01  

Moto esmeril pequeno - potência de ½ cv para 2 rebolos de até 2,5cm x 
15 cm de diâmetro 

01  

Furadeira de bancada - com mandril de ½ “ 01  

Prensa de aço fixa - torno de bancada de aço numero 5 01  

Mesa de luz - com tampo de poliestireno e lâmpadas incandescentes, 
medindo  0,57 m x 0,85 m 

01  

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

TIPO “MOBILIÁRIOS” 

Descrição Qtde. 

computador  01 

Bancada de madeira para trabalhos em marcenaria - 0,57 m de largura 
x 3,90 m de comprimento x 0,84 m de altura confeccionada pelo técnico 
do C2. 

01 

Bancada de madeira para trabalhos em marcenaria com prensa lateral 
- 0,58 m de largura x 2,15 m de comprimento x 0,96 m de altura 

01 

Mesas de aço com tampo de granito - 0,80m largura x 3,00 m de 
comprimento x 0,93 m de altura 

08 

Bancos de madeira para as mesas de granito com acento de espuma e 
alturas variando de 0,70 a 80 cm. 

 
43 

Estantes de aço com rodinhas para armazenamento de trabalhos, 
medindo 1,5 m comprimento x 0,45 m de largura x 2,00 m de altura.  

 
04 

Estantes fixas de aço para materiais, medindo 0,90 m de comprimento 
x 0,30 m de largura x 2,00 m altura  

04 

Estantes fixas de aço para materiais, medindo 0,90 m de comprimento 
x 0,30 m de largura x 1,00 m altura 

01 

Carrinho de aço com rodinhas para armazenar toquinhos de madeira e 
sobras de materiais. 

01  

Armários em aço para materiais diversos medindo 1,20m x 0,50m x 
2,00m  

04  

Mapotecas em aço com 5 gavetas cada (1,02m x 1,35m x 0,75m) 02 

ARMÁRIOS – FERRAMENTAS MANUAIS 

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

Descrição Qtde. 

Chave de boca para porcas - Jogo 8 peças 01  

Chave cachimbo para porcas - Jogo 8 peças 01  

Jogo limas de aço - Jogo 12 peças 01  

Formões de madeira - para entalhe 03  

Rebitador pequeno 01  

Esquadros de aço 02  

Esquadros de aço - com nível de bolha 02  

Trena pequena – 3m 01 

Trena pequena – 5m  06 

Trena eletrônica 02  
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FICHA DE LABORATÓRIO 

C2 – Laboratório de Maquetes 

Aparelho GPS 02 

Furadores de couro - Jogo 12 peças 01 

Tesoura de chapa 02 

Alicates de bicos diversos 06  

Martelos 03 

Trena de nylon 01  

Arco de serra 01  

ARMÁRIOS – FERRAMENTAS MANUAIS ELÉTRICAS 

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

Descrição Qtde. 

Soprador térmico – maçarico elétrico 01 

Parafusadeira elétrica 01  

Furadeira elétrica 02  

Tupia de coluna - com kit de fresas 01  

Serra circular - Disco 7” 01 

Esmerilhadeira para aço - Disco 4” 01 

Lixadeira angular politriz - Disco 6” 01 

Plaina - faca de 6 cm  01 

Serra tico-tico 02 

Máquina de solda portátil - transformador eletrostático 150 ampéres 01 

Compressor para pintura com pistola de pintura - reservatório 7,5 litros 01  

Ferros de solda pequenos - para soldar arame 05  

Cortadores de isopor - para isopor 02  

Microretífica dremel, 220 V  01 
 

C2 – Laboratório de Conforto Ambiental 

Área:  42,70 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Bancada de granito fixa na parede com uma cuba de inox e uma 
torneira (4,82m X 0,56m) 

01  

Mesas de madeira, revestidas de fórmica na cor cinza claro, com 4 pés 
tubulares de metal e com rodízios.  Medida: 2.00m de comprimento X 
0.70m de largura (padrão Laboratório de Projetos) 

04 

Cadeiras estofadas, sem braços, sem regulagem de altura e sem 
rodízios. 

26 
 

Armários de aço com duas portas cada, com prateleiras e chaves para 
guardar equipamentos (largura aproximada de 1.30 m) 

02  

Mesa para computador e impressora (1,60m X 0,66m) 01 

Gaveteiro com 3 gavetas (com chaves) com 0,55m X 0,45m 01 

Cadeira para mesa do computador 01 

Lousa branca 01 

Tela para projeção 01 

Lixeiras pequenas 02  

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computador 01 
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C2 – Laboratório de Conforto Ambiental 

Impressora jato de tinta 01 

Data show 01 

Retroprojetor 01  

Ventilador mini de mesa de diâmetro de 0,20m 01 

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

TÉRMICA 

Descrição Qtde. 

Helioscópio confeccionado no Laboratório 01 

Medidor de stress térmico/ (elétrico) – Instrutherm 01 

Bússolas - Nátika 15 

Phsychometros digitais (4 pilhas AAA) – Instrutemp 03 

Anemômetro digital (4 pilhas AAA) –  Instrutemp 01 

Mini estação meteorológica (2 pilhas AA nos sensores externos e  
bateria no monitor interno ) – Incoterm (importador) 

01 

Termômetros de mercúrio de máxima e mínima - Incoterm 01 

Termômetros de contato (1 bateria 9V  G6F22 ) – Instrutherm 05 

Termo anemômetros digitais (1 bateria 9V) – Minipa 02 

Termo higrômetros digitais (1 bateria AA - 1.5V MT240) – Minipa 03 

Maquete utilizada para experimentos de ventilação - confeccionada na 
Maquetaria 

01 

Maquete utilizada para experimentos de protetores solares (brises) - 
confeccionada na Maquetaria 

01 

Maquetes utilizadas para experimentos de insolação - confeccionadas 
na Maquetaria 

02 

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

ILUMINAÇÂO 

Descrição Qtde. 

Luxímetros digitais - Minipa 10 

Painel com mostruários de Lâmpadas - Confeccionado na Maquetaria 01 

Pás de madeira pintadas de branco que auxiliam nos experimentos 

com luxímetro - Confeccionados na Maquetaria 

03 

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

ACÚSTICA 

Descrição Qtde. 

Cronômetros (01 bateria  de relógio  CD 2800 ) – Instrutherm  06 

Decibelímetros digitais (01 bateria 9V  G6F22 ) – Instrutherm 02 

 Decibelímetros digitais (01 bateria 9V) - Minipa   06 

 Osciloscópio analógico - Minipa 01 
 

C2 – Laboratório de Tecnologia das Construções e Materiais/LABTEC 

Área:  42,80 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Bancada fixa em granito com 01 pia - 5m de comprimento x 0,58 m de 
largura x 0,90 m de altura 

01 

  

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

TIPO “MÁQUINAS ESTACIONÁRIAS” 
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C2 – Laboratório de Tecnologia das Construções e Materiais/LABTEC 

Descrição Qtde. 

Prensa de aço fixa - torno de bancada de aço numero 4 01  

Serra policorte para aço - para destopar perfis de aço de até 7 cm de 
altura, com disco de 12” 

01  

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

TIPO “MOBILIÁRIOS” 

Descrição Qtde. 

Mesas de aço, medindo: 0,75m de altura x 0,90m de largura x 2,00m 
de comprimento que foram confeccionadas ano passado pelo técnico 
do C2. 

03 

Estantes de aço com rodinhas para armazenamento de trabalhos, 
medindo 1,5 m comprimento x 0,45 m de largura x 2,00 m de altura 

03 

Bancada de madeira para trabalhos em serralheria - 0,57 m de largura 
x 2,05 m de comprimento x 0,93 m de altura, confeccionada pelo 
técnico do C2. 

01  

Estantes de aço para materiais, medindo 0,90 m de comprimento x 
0,30 m de largura x 2,00 m altura 

01 

Estantes fixas de aço para materiais, medindo 0,90 m de comprimento 
x 0,30 m de largura x 1,00 m altura 

03 

Caixa de madeira com rodinhas para sobras de materiais recicláveis 
medindo 1,00m x 1,25m x 0,80m, confeccionada pelo técnico do C2. 

01 

Armários em madeira para materiais diversos  02 

Ventilador de parede 01 

PAINEL/ESTANTES – FERRAMENTAS MANUAIS 

EQUIPAMENTOS/ESPECIFICAÇÃO/MARCA 

Descrição Qtde. 

Carriolas de aço 02  

Pás quadradas 05 

Pás de bico 02 

Enxadas 03 

Baldes plásticos 04 

Peneiras de tela metálica - pequenas 01 

Peneiras de tela metálica - grandes 04 

Bandejas plásticas para massa 04 

Desempenadeiras de madeira 05 

Vara de marcação para nível topográfico 01 

Capacetes de obra 30  

Protetor facial transparente 01 

Nível de alumínio grande – 1m 01 

Avental com mangote para solda em raspa de couro 01  

Par de Luvas em raspa de couro 10  

Protetores auriculares 17 

Óculos de proteção 07 

Prumos de face 04 

Prumos de centro 02 

Colher de pedreiro 20 

Desempenadeira lisa de aço para reboco 05 

Alicates de corte de vergalhão 01 
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C2 – Laboratório de Tecnologia das Construções e Materiais/LABTEC 

Pé de cabra 02 

Martelos de aço com cabo de madeira 09 

Nível de bolha em madeira - comprimento 30cm 04 

Esquadro de carpinteiro 03 

Réguas de aço de 30 cm 04 

Pincel tipo brocha de pintura 05 

Espátula pequena de pintura 04 

Espátula grande de pintura 05 

Martelo de borracha com cabo de madeira 03 

Ponteira de aço para concreto 05 

Talhadeira para concreto 02 

Picareta grande 01 

Chave tipo grifo grande 05 

Chaves de fenda de tamanhos variados 12 

Chaves tipo phillips de vários tamanhos 12 

Turquesa 02 

Alicates de corte bico chato 06 

Trenas de fita metálica - comprimento de 8m 03 

Trena de fita de nylon - comprimento de 30m 02 

Serrotes para madeira 03 

Arco de serra de fita 04 

Chave de cano 04 

Chave para entortar ferragem 1/4” 04 

Chave para entortar ferragem 3/8” 01 

Chave para entortar ferragem 3/16” 01 

Marreta de aço com cabo de madeira - massa 3 kg 02 

Carretel de linha de pedreiro  01 

Marreta de aço com cabo de madeira - massa 10 kg 02 

Escada de alumínio (3,8m) 01 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Exatas e Humanas 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Gustavo César Ribeiro  X   Técnico 40h 

Profa. Dra. Telma Cristina 
Pichioli de Carvalho 

  X    
Docente responsável 

pelo Laboratório 
NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Existe um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos que só podem 
ser operados na presença do técnico de laboratório seguindo o seu regimento de 
funcionamento, por isso o laboratório está aberto 8 horas por dia de segunda a 
sexta, sempre no período da tarde e da noite, coincidindo com o horário de 
trabalho do técnico: atualmente das 13:30 as 17:00 hrs, e das 18:00 às 22:30 hrs. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco C4 – Laboratórios Engenharias 

 
 

Laboratórios/Ambientes Área 

Hall de entrada 29,90 m2 

Laboratório de Manutenção de Aeronaves 
- Oficina de Manutenção de Aeronaves, Laboratório de 
Instrumentação e Laboratório de Motores 

86,65 m2 

Laboratório de Engenharia Civil 
- Laboratório de Estruturas e Materiais Construtivos, Solos, 
Topografia, Hidráulica/Saneamento e Instalações Prediais 

85,45 m2 

Circulação Interna 13,95 m2 

Chuveiro I 3,60 m2 

Chuveiro II 3,60 m2 

Sanitário Masculino/Feminino Acessível I 3,60 m2 

Sanitário Masculino/Feminino Acessível II 3,60 m2 

Área Total 230,35 m2 
 

Laboratórios de Manutenção de Aeronaves 
Bloco C4 

Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Oficina de Manutenção de Aeronaves, Laboratório de Instrumentação e 
Laboratório de Motores 

Área:  86,65 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Armário EPI 01 

Armário guarda-volume / diversos 04 

Bancadas 03 

Bebedouro  01 

Cadeiras 03 

Computador com acesso à internet  01 

Data Show  01 

Linha telefônica  01 

Lousa  01 
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Bloco C4 

Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Oficina de Manutenção de Aeronaves, Laboratório de Instrumentação e 
Laboratório de Motores 

Mesas 03 

Prateleiras 05 

Tambor de lixo  03 

Ventiladores  02 
 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS  

Descrição Qtde. 

Acumuladores, reguladores, interruptores a pressão, reservatórios, 
motores hidráulicos,  

Aeronave para desmontagem e montagem; 1 (ATR-42) 

Alicate de freno e arame de freno;  4 

Bancada para testes de componentes; 1 

Calibrador para arames e chapas metálicas; 1 

Calibradores de folga;  1 

Carrinho com extintor de incêndio; 1 

Carrinhos para ferramentas 04 

Chaves de fenda e Phillips;  20 

Compassos de ponta seca, de medidas externas e de medidas 
internas; 

2 
 

Componentes do Sistema Hidráulico: bombas, válvulas, filtros, 
cilindros atuadores,  

Compressor de ar com mangueiras para operação das máquinas 
pneumáticas;  

1 
 

Compressores de sistemas pneumáticos; 1 (ATR-42) 

Conjunto Reversor-Motor IAE V2500 AIRBUS A319/320/321 1 

Conjuntos de polias, cabos de comando e esticadores; 1 (ATR-42) 
Cortadores de tubos;  1 

Dispositivos de controle de circulação de ar; 1 (ATR-42) 

Dispositivos pneumáticos de degelo; 1 (ATR-42) 

Diversos tipos de rebites. vários 

Dobradora de chapas; 1 

Dobradoras manuais de tubos;  3 

Equipamento móvel para levantamento, isto é, um pequeno 
guindaste ou pórtico; 

1 
 

Equipamento para desmontagem e montagem de pneus. 1 

Esmerilhadora;  1 

Ferramentas especiais e manuais para os tipos de aeronaves 
utilizadas; 

1 
 

Flangeadores manuais;  2 

Fluidos hidráulicos dos tipos utilizados pelas aeronaves destinadas à 
instrução; 

1 (ATR-42) 

 

Furadeira de coluna;  1 

Furadeira de precisão; 2 

Fuselagem metálica com revestimento trabalhante, para a prática de 
1 (ATR-42) 
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reparos e inspeções;  

Guilhotina; 3 

Jogo de alicates;  21 

Jogo de chaves de boca e de colar;  36 

Jogo de chaves do tipo Allen;  4 

Jogo de limas;  13 

Jogo de repuxadores; 1 

Jogo de soquetes e acessórios;  2 

Jogo de talhadeiras, punções e toca-pinos;  4 

Juntas de vedação; 1 (ATR-42) 

Local adequado para fixação de folhas de inspeção; 1 

Local adequado para guardar manuais e boletins; 1 

Macacos hidráulicos, cavaletes, berços, ligas para levantamento, 
cabos de barras de reboque, bancos, escadas e calços; 

1 
 

Manômetros, tubulações e conexões; 1 (ATR-42) 

Máquina elétrica para solda a pontos, caso não exista na oficina de 
soldagem; 

1 
 

Máquina manual de furar e jogo de brocas;  1 

Máquinas pneumáticas de furar e de rebitar e jogos de brocas e 
marteletes; 

10 
 

Mecanismos atuadores de comandos servoassistidos e servo 
comandados; 

1 
 

Mecanismos de controle de pressurização; 1 (ATR-42) 

Micrômetros;  3 

Morsas de bancada;  6 

Morsas de bancada; 6 

Paquímetros;  7 

Pernas de força, amortecedores, mecanismo de recolhimento e 
extensão, mecanismo de comando de direção da roda dianteira, 
dispositivo anti-shimmy; 

1 
 

Pistola para pintura, mangueira e equipamento de proteção; 1 

Poltrona 1° Classe AIRBUS A330 Dupla 2 

Quadro de escrever para a instrução.  1 

Réguas de aço em milímetros e frações da polegada;  2 

Reguladores de pressão; 1 (ATR-42) 

Rodas, pneus, rolamentos, conjuntos de freio dos tipos 
servocomando e de disco; 

1 (ATR-42) 
 

Sala ou área do hangar, com ventilação forçada e suprimento de ar 
comprimido, para aplicação de dope e pintura; 

1 
 

Serra manual para metais;  5 

Tesouras de cortar chapa em curva e do tipo aviação; 9 

Torquímetros  2 

Trem de Pouso Principal AIRBUS A330 1 

Trena, réguas de aço e transferidor universal para alinhamento de 
aeronaves; 

1 
 

Trocadores de calor; 1 

Tubulações, conexões e material isolante de calor; 1 (ATR-42) 

Umidificadores; 1 (ATR-42) 

Válvulas. 1 (ATR-42) 
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Instrumentos Qtde 

Altímetro – modelo simples e de precisão; 1 

Bússola magnética;  1 

Ferro de soldar, elétrico, de ponta fina, semelhante ao usado na 
oficina de sistemas elétricos. 

1 
 

Girodirecionais acionados a ar e elétricos; 1 

Horizontes artificiais acionados a ar e elétricos; 1 

Indicador de curva e de derrapagem, acionados a ar e elétrico; 1 

Indicador de quantidade de combustível acionado por flutuador e por 
capacitância; 

1 
 

Jogo de chaves de fenda do tipo de relojoeiro; 1 

Jogo de chaves em miniatura, para porcas sextavadas;  1 

Manômetro de pressão de admissão; 1 

Manômetro de pressão de óleo do motor, do tipo elétrico; 1 

Manômetro de pressão de óleo do motor, do tipo tubo de Bourdon; 1 

Manômetro de pressão hidráulica; 1 

Piloto automático simples, não elétrico; 1 

Tacômetros elétricos – corrente contínua e alternada; 1 

Termômetros de óleo – mecânico e elétrico; 1 

Termopar para cabeça de cilindro e para tubulação de escape de 
turbina a ar; 

1 
 

Tubo de Pitot; 1 

Variômetro; 1 

Velocímetro. 1 
 

Motores e Hélices Qtde 

“Kit” de ferramentas fornecido pelo fabricante para cada uma das 
hélices estudadas; 

1 (ATR-42) 
 

Aparelho para testes de velas; 1 

Bancadas, estantes, prateleiras e caixotes para acondicionamento; 1 

Banco de teste de carburadores com equipamento de medição de 
consumo; analisador eletrônico de ignição e equipamento para teste 
de magneto 

Não se 
aplica 

 

Banco para montagem de hélices, com ferramentas para a medição 
das pás; 

1 (ATR-42) 
 

Bancos e estantes projetados para facilitar a arrumação das peças 
do motor durante a desmontagem 

1 
 

Bandeja para limpeza de peças; 1 

Detector eletromagnético de fendas; os alunos poderão testar itens 
como pino de pistão, carcaça de rolamento; 

1 
 

Diversos componentes seccionados do sistema de alimentação de 
combustível de um motor a gás; 

1 (ATR-42) 
 

Equipamento para balanceamento das hélices, instalado de 
preferência sobre fosso para facilitar o acesso; 1 

Espécimes seccionados de acendedores de alta energia ou de outros 
tipos de acendedores de turbina a gás; 

1 
 

Espécimes seccionados de carburadores e de sistema de injeção de 
carburante; 

1 (ATR-42) 
 

Espécimes seccionados de diversos tipos de magnetos; 1 (ATR-42) 
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Ferramental especial fornecido pelo fabricante para cada tipo de 
motor: extratores, gabaritos de montagem, etc, para a desmontagem 
completa dos motores; 

Não se 
aplica 

 

Hélices dos tipos atualmente em uso; 1 (ATR-42) 

Instalação para limpeza de velas; 1 

Ligas de levantamento para cada tipo de motor da oficina; 1 

Mesa de ajustagem de tamanho médio, com blocos em “V”, e 
suportes para verificar as centragens; 

1 
 

Motor em condição de funcionamento, montado em banco para 
ensaio no solo ou em uma cédula de aeronave para a prática de 
partidas, de funcionamento e de pesquisa de panes; 

 
1 (ATR-42) 

 

Motores montados sobre berço basculante, para permitir a prática de 
desmontagem e montagem, que não precisam estar em condições 
de funcionamento; 

1 (ATR-42) 
 
 

Pequenos motores de pistão, de diversos tipos, de 4 ou 2 tempos, 
para a instrução preliminar sobre a manutenção e o funcionamento 
destes motores; 

1 (ATR-42) 
 
 

Turbo compressor seccionado. 1 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Exatas  
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Prof. Esp. Humberto Porto 
dos Santos 

X    
Docente 

responsável pelo 
Laboratório 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos. O horário de 
utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

Laboratórios de Engenharia Civil 
FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Estruturas e Materiais Construtivos, Solos, Topografia, 
Hidráulica/Saneamento e Instalações Prediais 

Área:  85,45 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 
 (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

Armários de aço 1,9 de altura x 0,90 de comprimento x 0,40 largura 04 

Bancadas de madeira 0,80 de largura x 2,10m de comprimento x 0,92 
de altura 

03 

Banquetas de metal com acento revestido em corvim preto 38 

Luminária 16 

Luz de emergência 03 

Mesas de madeira revestidas com fórmica dispostas ao longo do 
laboratório 2,00 m de comprimento x 0,90 largura x altura 1,00m 

06 

Pia de granito – 2,20m de comprimento x 0,70 m de largura x altura 01 



96 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Laboratório de Estruturas e Materiais Construtivos, Solos, Topografia, 
Hidráulica/Saneamento e Instalações Prediais 

0,98m 

Ventilador 02 
 

Laboratório de Estruturas e Materiais Construtivos 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Balança eletrônica digital, cap. 60kg 01 

Betoneira com motor elétrico 01 

Dispositivo para romper blocos de ate 20x20x40 cm. 01 

Esclerômetro de impacto 01 

Forma p/ concreto 15x30cm em chapa de aço zincado 12 

Mangote de cinco metros p/ vibração de imersão 01 

Acionador Elétrico Monofásico para vibrador de imersão 01 

Prensa c/ cap. 100 Tf, c/ indicador eletrônico digital 01 

Régua graduada em aço inox 01 

Slump test 01 
 

Laboratório de Mecânica dos Solos 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Almofariz de porcelana 4170 ml com mão de gral e luva. 02 

Balança eletrônica digital, cap. 5200 g. 01 

Bandeja de chapa de aço galvanizada - 50x30x6cm 05 

Colher quadrada, para solos tipo DER 02 

Repartidor de amostras de chão, em chapa de aço galvanizado, 
abertura de 1". Acompanha 03 caçambas e 01 pá. 

02 

EQUIPAMENTOS (ENSAIO GRANULOMÉTRICO DE SOLOS PARA 
SEDIMENTAÇÃO) 

Descrição Qtde. 

Agitador de peneiras  01 

Cápsula de porcelana Ø 16cm 08 

Copo becker de vidro, graduado, capacidade 250 ml Menor divisão: 
25ml. 

05 

Cronômetro eletrônico digital  02 

Densímetro de bulbo simétrico p/solos  02 

Dispersor de solos com copo de aço inox e chicanas, com 3 rotações, 01 

Escova com fios de latão p/limpar peneira, (/) 30x150mm. 02 

Estufa microprocessada de secagem 01 

Jogo de peneiras 8x2", aro em latão, malhas quadradas  01 

Proveta de vidro sem graduação capacidade 1000 ml  04 

Relógio de alarme para laboratório 02 

Tanque para banho de provetas  01 

EQUIPAMENTOS (LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS) 

Descrição Qtde. 

Kit para limite de liquidez 02 

EQUIPAMENTOS (LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS) 
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Laboratório de Mecânica dos Solos 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Kit para limite de Plasticidade 02 

EQUIPAMENTOS (COMPACTAÇÃO DE SOLO: CBR) 

Descrição Qtde. 

Balde dosador graduado, cap. 20 litros   02 

Disco espaçador para CBR 2 1/2" 03 

Extrator de amostras para CBR/Proctor/Marshall 02 

Molde cilíndrico p/ensaio CBR  08 

Pacote c/100 pc. de papel filtro Ø 6" (150mm) qualitativo 10 

Peso anelar CBR (sobrecarga) - 10 

Prato perfurado para ensaio CBR,  10 

Relógio comparador curso de 10 mm 10 

Sapata bizelada para cravar molde CBR Ø 6" 02 

Soquete cilíndrico para ensaio de compactação 10 libras  03 

Tripé porta extensômetro para ensaio CBR,  10 

EQUIPAMENTOS (PROCTOR NORMAL) 

Descrição Qtde. 

Cápsula de alumínio com tampa Ø 40x20mm, cap 25ml 30 

Molde cilíndrico pequeno para Proctor normal  02 

Soquete cilíndrico Proctor para ensaio de compactação,  02 

EQUIPAMENTOS (DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE) 

Descrição Qtde. 

Conjunto p/det. densidade,  02 

Colher de jardineiro 02 

Concha para densidade 02 

Balança semi Roberval, cap. 15kg-sens. 10g, p/densidade 02 

Talhadeira côncava para densidade 02 

Marreta de 1kg, com cabo de madeira 01 
 

Laboratório de Topografia 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Adaptador de Prisma para Baliza 02 

Bússola  02 

GPS profissional  01 

Mira de alumínio  02 

Nível de Cantoneira 02 

Teodolito  02 

Trena 01 

Trena laser 01 
 

Laboratório de Hidraulica E Saneamento 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancada de Hidráulica 01 
 

Laboratório de Instalações Prediais 
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EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Painel com dispositivos para instalações elétricas (disjuntores, 
interruptores, etc) 

01 

Painel com tubos e conexões para instalação de água fria das linhas 
soldável e roscável 

01 

Painel de simulação de Instalação predial de um banheiro (água fria, 
água quente e esgoto) 

01 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Exatas  
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Andressa Maria Guilherme 
Ferreira 

 X   Técnica 20h 

Prof. Me. Sineval Esteves 
Pereira Junior 

X    
Docente 

responsável 
NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos. O horário de 
utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco C6 - Laboratório de Anatomia Veterinária 
 

 
 

Laboratórios/Ambientes Área 

Sala de Técnico 5,37 m2 

Laboratório de aula prática 181,59 m2 

Área Úmida / Peças Anatômicas 59,04 m2 

Área Total 246,00 m2 
 

Bloco C6 
Área Total: 246,00 m2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

C6 – Sala de Técnico 

Área:  5,37 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesa com cadeira  02 

Armário de Ferro com 04 gavetas (Tipo Arquivo) 01 

Armário para material de papelaria 02 portas 01 

Ventilador Fixo 01 
 

C6 – Laboratório de aula prática 

Área:  181,59 m2   

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Mesas de inox 09 

Bancos de ferro 80 

Armário 2 portas com vidro 05 

Armários 2 portas simples 02 

Prateleiras de ferro 02 

Pia de mármore 01 

Cubas de inox 02 
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C6 – Laboratório de aula prática 

Torneiras articuladas 02 

Ventiladores fixos 05 

Bebedouro 01 

Descarte de copos 01 

Porta copos 01 

Quadro branco 01 

Tela para projetor 01 

Mesa para o professor 01 

Cadeiras 03 

Carteiras para alunos 06 

Saboneteiras 02 

Papeleiras 02 

Dispenser de Álcool em Gel 02 
 

C6 – Área Úmida / Peças Anatômicas 

Área:  59,04 m2   

Área Úmida 

INFRAESTRUTURA  

Descrição Qtde. 

Freezer Vertical Electrolux   01 

Caixas de polietileno 1000 litros 10 

Caixas de polietileno 500 litros 02 

Caixa de utilidades 02 

Freezer Horizontal Electrolux 477 litros 01 

Pia de mármore 01 

Cuba de inox 01 

Tanque de lavagem de concreto 01 

Chuveiros articulados 03 

Saboneteira 01 

Papeleira 01 

Contêiner para descarte de contaminantes 01 

Máscaras faciais 3M 02 

Freezer Vertical Electrolux  01 

Peças Anatômicas 

Descrição Qtde. 

Esqueletos de cachorro 02 

Esqueleto de gato 01 

Esqueleto de equino 01 

Esqueleto de bovino 01 

Esqueletos de membro anterior de bovino 02 

Esqueletos de membro posterior de bovino 02 

Esqueletos de membros caninos 02 

Bezerro inteiro vascular 01 

Cachorro inteiro vascular 03 

Corações (Bovino ou 100quino) 03 

Conj. De Sist. Respiratório completo (Língua, traquéia e pulmões) 02 

Conj. Bovino (esôfago, rúmen, reticulo), omaso, abomaso, intestino 
delgado e grosso, ampola retal, fígado e pâncreas) 

01 
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C6 – Área Úmida / Peças Anatômicas 

Conj. Equino (esôfago, rúmen, reticulo, omaso, abomaso, intestino 
delgado e grosso, ampola retal, fígado e pâncreas) 

01 

Conj. Bovino (rim/ureteres/bexiga) 01 

Conj. 101quino (rim/ureteres/bexiga) 01 

Conj. Cão (rim/ureteres/bexiga) 01 

Conj. Aparelho reprodutor feminino bovino 01 

Conj. Aparelho reprodutor feminino Suíno adulto 01 

Conj. Aparelho reprodutor feminino Cachorra 01 

Conj. Aparelho reprodutor masc. Bovino 01 

Conj. Aparelho reprodutor masc. Equino 01 

Conj. Aparelho reprodutor masc. Suíno 01 

Conj. Aparelho reprodutor masc. Cão 01 

Bezerro inteiro vascular 01 

Cachorro inteiro vascular 03 

Corações (Bovino ou equino)  03 

Membros torácicos e pélvicos (dissecados) 09 

Ossos variados X 

Materiais e Coleções de Zoologia 

Descrição Qtde. 

Invertebrados diversos 

Vertebrados diversos 

Insetário 07 

Animais taxidermizados 05 

Perneira de couro-pares 23 

Rede de coleta de invertebrados 01 
 

ÁREA(S) ACADÊMICA(S) ATENDIDA(S) 

Área da Saúde e Biológicas – Medicina Veterinária e Ciências Biológicas 
Área de Exatas – Engenharia Agronômica 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT PG G EM EF 

Aron Marmorato Penteado   X   Técnico 44h 

Luiz Fernando Perezin Terra  X   Técnico 44h 

Profa. Dra. Maria Carolina Villani 
Miguel 

X    
Docente 

Responsável pelo 
Laboratório 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do laboratório e dos equipamentos que é realizado 
por meio de livros de registro durante as aulas. 
O horário de utilização dos laboratórios é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco C8 - Quadra Poliesportiva 
 

 

 

 
 

 
 

Bloco C8 
Área Total: 521,40 m2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Material/Marca 

Descrição Qtde. 

Banco Sueco com 4,00 mts com trave - Sportin 4 

Cadeira para arbitro de Voley suporte laterais - Sportin 2 

Colchão Ginástica Olimpica - Sportin 1 

Colchão Sarneige 1,90x1,25x0,06 - Sportin 5 

Mini Trampe - Sportin 1 

Par Estrutura Pé Direito de 1,30 – Sportin 1 

Par Poste de Volêi - Sportin 1 

Par Tabela de Basquete Lam. Naval com Aros - Sportin 2 

Par Trave de Handebol em Aluminio - Sportin 2 

Trave baixa de ginástica - Sportin 1 

Almoxarifado 1 

Descrição Qtde. 

Armário de Madeira  2 

Bola de Basquete Pró 7.5 masculino - Penalty 7 

Bola de Campo Oficial 5 - Wilson 0 

Bola de Campo Oficial S11 - Penalty 15 

Bola de Futsal Max 1000V - Penalty 10 

Bola de Ginástica Ritmica 300g - MatãoTramp 50 

Bola de Handebol H1L sem costura - Penalty 11 

Bola de Handebol H2L sem costura - Penalty 12 

Bola de Handebol H3L sem costura - Penalty 12 

Bola de Volêi Pró 6.0 - Penalty 5 

Bola de Volêi Pró 7.0 - Penalty 21 

Bola FlexBall 0,55cm - Quark 1 

Bola FlexBall 0,65cm - Quark 3 

Bola FlexBall 0,75cm - Quark 1 

Jogos Educativos linha movimento II - Grecco 1 



103 
 

Bloco C8 
Área Total: 521,40 m2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Medicine Ball Borracha 1Kg - Magussy 10 

Medicine Ball Borracha 2Kg - Magussy 10 

Par de Colchonete Protetor de Vôlei - Sportin 1 

Rede de Vôlei - Master Rede 1 

Rede de Vôlei - Sportin 1 

Rodo de Aluminío 1mts - Rodo2000 4 

Sacola para bola / material esportivo 2 

Tabela de Basquete pequena - Xalingo 2 

Armário 1 

Descrição Qtde. 

Bola de Borracha iniciação azul - Zonalivre  10 

Bola de Borracha iniciação verde - Zonalivre 8 

Bola de Borracha iniciação vermelha- Zonalivre 10 

Bolas de meia 8 

Bolas de plástico pequenas 10 

Bolas de Tênis - Wilson 27 

Bomba Multiuso "Double Action" - Magussy 2 

Bomba Multiuso "Double Action"  - Topper 3 

Calibrador Digital  - Penalty 1 

Cone 20cm 30 

Cone Chinês 30 

Corda de GR amarela e azul - MatãoTramp  14 

Corda de GR preta e amarela - MatãoTramp 11 

Corda de Pular de Sisal 2mts 2 

Jogo de Colete com 4 cores - 10 unidades - TRB Confecções 1 

Jogo de Colete com 4 cores - 10 unidades - Flip Sports 1 

Jogo de Colete com 2 cores - 10 unidades  1 

Jogos de Cartão de Futebol 3 

Pacote de Miolo com 12 - Magussy 2 

Prancheta Tática de Basquetebol - Kief 2 

Prancheta Tática de Futsal magnético - Kief 2 

Rádio MP3 pequeno - NKS 1 

Rádio MP3 preto grande - Philco 1 

Rede de Futsal Nylon fio 2 (2 pares) - Sportin 4 

Rede pra Vôlei Oficial com 3 faixa - Sportin 2 

Sacola para bola / material esportivo - Estação do Esporte 1 

Trocador de Valvula 1 

Armário 2 

Descrição Qtde. 

Bastão de revezamento em aluminio - Sportin 10 

Bastão de revezamento em madeira  6 

Bengala tipo T dobravel - Mercur 6 

Bola de futebol com guizo - Penalty 10 

Bola de Goalball com sinos - Targe 4 

Bola de Plástico grande Plast - Brinq 9 
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Bloco C8 
Área Total: 521,40 m2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Estilete em fibra com girador 45cm Matão -Tramp 1 

Estilete em fibra com girador 45cm + Fita de cetim 3mts - MatãoTramp 23 

Estilete em madeira com girador 45cm - MatãoTramp 10 

Fita de Cetim 3mts - MatãoTramp 1 

Jogos com númeração 2 

Par de Maça de ginástica - MatãoTramp 1 

Poteção para Mini Tramp - Sportin 1 

Protetor de Rede de Volêi Globo - Sports 2 

Redes de Basquetebol (2 pares) PSS Redes 4 

Almoxarifado 2 

Descrição Qtde. 

Bambolês 59 

Bastões de Madeira médio 20 

Bastões de Madeira pequeno 5 

Bola de borracha nº08 - Penalty 25 

Bola de borracha nº08 - Topper 14 

Bola de borracha nº10 - Penalty 8 

Bola de borracha nº10 - Topper 15 

Bola de borracha nº12 - Penalty 19 

Bola de borracha nº14 - Penalty 19 

Bola de Handebol H1L - Penalty 22 

Bola de Handebol H2L - Penalty 28 

Bola de Handebol H3L - Penalty 32 

Cadeira de Roda Dinâmica Basquete Iniciação - Ortomix 2 

Carrinho de Transporte de bola de aluminio 2 

Conê pequeno laranja e branco 13 

Conê pequeno preto e amarelo 4 

Conê grande lanraja e branco 7 

Par de Antena de Volêi com suporte - Sportin 2 

Par de Antena de Volêi sem suporte - Sportin 1 

Almoxarifado 3 

Descrição Qtde. 

Bola de Basquete 285 Reaction - Wilson 3 

Bola de Basquete Performance  - Dunlop 1 

Bola de Basquete Pró 6.5 feminino - Penalty 20 

Bola de Basquete Pró 7.5 masculino - Penalty 3 

Bola de Campo Oficial 5 - Wilson 12 

Bola de Campo Oficial S11 - Penalty 5 

Bola de Futsal Cristal 13 - Kagiva 0 

Bola de Futsal Cristal Pró - Kagiva 1 

Bola de Futsal Max 1000 V - Kagiva 2 

Bola de Futsal Max 500 - Penalty 8 

Bola de Plástico - Penalty 2 

Bola de Volêi MG5.200 1 

Bola de Volêi MG5.500 - Penalty 7 
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Bloco C8 
Área Total: 521,40 m2 

FICHA DE LABORATÓRIO 

Bola de Volêi Pró 6.0 - Penalty 14 

Bola de Volêi Pró 7.0 - Penalty 6 

Carrinho de Transporte de bola - Penalty 2 

Carrinho de Transporte de bola de aluminio - Kief 2 

Almoxarifado 4 

Descrição Qtde. 

Cadeira de Roda Dinâmica Basquete Iniciação - Ortomix 4 

Colcão Sarneige 1,90x1,25x0,06 - Sportin 4 

Plinto Piramidal - Sportin 1 

Tatame 5 

Almoxarifado 5 

Descrição Qtde. 

Barreira de Atletismo com contrapeso branco e preto - Sportin 5 

Bloco de Partida de Corrida Aluminio reg. na abertura e no ângulo - 
Sportin 

4 

Bloco de Partida modelo de treinamento - Sportin 6 

Colchonetes 1,00x0,60x0,03 - Aesportiva 35 

Dardo de aluminio feminino 2,20mts - Sportin 5 

Dardo de aluminio masculino 2,6mts - Sportin 5 

Disco de arremesso 1kg 8 

Disco de arremesso 2kg 9 

Disco de arremesso em fibra 1kg - Sportin 1 

Disco de arremesso em fibra 2kg - Sportin 1 

Disco de arremesso Oficial 1,5kgs - Sportin 4 

Disco de arremesso Oficial feminino  1kg - Sportin 4 

Disco de arremesso Oficial juvenil 1,750kgs - Sportin 4 

Martelo de arremesso 4kg 2 

Par Tabela de Basquete Lam. Naval com Aros - Sportin 1 

Peso de arremesso 3kg 7 

Peso de arremesso 4kg 8 
 

ÁREA(S) ACADÊMICA(S) ATENDIDA(S) 

Todas as áreas, em especial do curso de Bacharelado em Educação Física. 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT PG G EM EF 

Juliano Crescenti  X   Auxiliar Acadêmico 40h 

Prof. Me. Germano Mongeli 
Peneireiro 

X    
Docente 

Responsável pelo 
Laboratório 

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do Bloco C8 e dos equipamentos, que é realizado 
por meio de planilhas. O horário de utilização é estabelecido no início de cada 
semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Hospital Veterinário Universitário – HVU 
 

 
 

HVU – Área de Circulação Pública 

Área: 23,79 m2   

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bebedouro 01 

Lixeira para copos descartáveis – 02 tubos 01 

Balança eletrônica para pesagem de animais 01 

Extintor de incêndio 01 

 

HVU – Recepção/Prontuário/Sala de Espera 

Área: 36,32 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Atendimento a clientes 

Arquivos de pacientes 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Balcão de Atendimento 01 

Cadeira da recepção 01 

Cadeira giratória 02 

Longarina de 03 lugares 02 

Arquivo de aço com 04 repartições 02 

Armário 02 portas 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computador 01 

Máquina de cartão débito/crédito 01 
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HVU – Recepção/Prontuário/Sala de Espera 

Telefone 01 

Aparelho de alerta de vigilância 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Sacos de lixo; papel; pastas; fichas diversas; materiais de escritório. 
 

Sanitário Feminino Acessível 

Área: 2,55 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Uso geral de proprietários de pacientes 

ACESSÓRIOS 

Saboneteira líquida de parede - branca 01 

Papeleira de parede - branca 01 

Lixeira 01 

Exaustor 01 

Barra de aço inox 02 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Sacos de lixo; sabonete; papel higiênico. 

Sanitário Masculino Acessível 

Área: 2,55 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Uso geral de proprietários de pacientes 

ACESSÓRIOS 

Saboneteira líquida de parede - branca 01 

Papeleira de parede - branca 01 

Lixeira 01 

Exaustor 01 

Barra de aço inox 02 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Sacos de lixo; sabonete; papel higiênico. 
 

HVU – Ambulatório Clínico 01 

Área: 11,35 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Exames clínicos 

Curativos 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Mesa de atendimento 01 

Armário vitrine 01 

Mesa de escritório 01 

Cadeira 02 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computador 01 

Ar condicionado 01 
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HVU – Ambulatório Clínico 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Algodão; sabonetes; luvas procedimentos; sacos de lixo; papel toalha; álcool 
70%; medicamentos. 
 

HVU – Ambulatório Clínico 02 

Área: 11,40 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Exames clínicos 

Curativos 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Mesa de atendimento 01 

Armário vitrine 01 

Mesa de escritório 01 

Cadeira 02 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computador 01 

Ar condicionado 01 

Eletrocardiógrafo TEB 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Algodão; sabonetes; luvas procedimentos; sacos de lixo; papel toalha; álcool 
70%; medicamentos. 
 

HVU – Ambulatório Clínico 03 

Área: 11,33 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Exames clínicos 

Curativos 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Mesa de atendimento 01 

Armário vitrine 01 

Mesa de escritório 01 

Cadeira 02 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Computador 01 

Ar condicionado 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Algodão; sabonetes; luvas procedimentos; sacos de lixo; papel toalha; álcool 
70%; medicamentos. 

 

HVU – Ambulatório  

Área: 4,32 m2   
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HVU – Ambulatório  

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Triagem 

Biometria 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Gaveteiro com 05 gavetas 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Balança digital 01 
 

HVU – Fluidoterapia 

Área: 4,32 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Tratamento de suporte de pacientes 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Mesa de atendimento 01 

Cadeira 01 

Armário vitrine 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Sacos de lixo  
 

HVU – Ambulatório de Emergência 

Área: 7,54 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

  
 

HVU – Área de Circulação Restrita 

Área: 51,11 m2   
 

HVU – Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 1 

Área: 16,93 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Intervenções cirúrgicas em animais de pequeno porte 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Mesas atendimento 02 

Armários vitrine 02 

Cadeiras 02 

Gaveteiros com 05 gavetas 02 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Aparelho de anestesia inalatória 01 

Cilindro de oxigênio 01 
Foco cirúrgico 01 
Ar condicionado 01 
Aspirador cirúrgico 01 
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HVU – Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 1 

Bomba de infusão 01 
Monitor multiparamétrico 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Algodão; luvas para procedimentos; sacos de lixo; papel toalha; medicamentos; 
sabonetes. 

 

HVU – Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 2 

Área: 19,15 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Intervenções cirúrgicas em animais de pequeno porte 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Ar condicionado 01 
Aparelho de anestesia inalatória 01 

Cilindro de oxigênio 01 

Foco cirúrgico 01 

Aspirador cirúrgico 01 

Bomba de infusão 01 

Monitor multiparamétrico 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Algodão; luvas para procedimentos; sacos de lixo; papel toalha; medicamentos; 
sabonetes. 

 

HVU – Sala de Assepsia/Paramentação 

Área: 6,67 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Assepisia dos profissionais e da equipe 

Paramentação da equipe 

EQUIPAMENTOS 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Sabonete; formol; desinfetante; álcool gel. 
 

HVU – Setor de Diagnóstico por Imagem 

Área: 23,96 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Radiografias 

Ultrasom 

Endoscopia 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Aparelho de Raios X com digitalizadora 01 

Aparelho de ultrassom Eco 5 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

CD; papel toalha. 
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HVU – Sala de Esterilização  

Área: 7,33 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Esterilização materiais não descartáveis 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Armário embutido 01 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Autoclave 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Papel kraft; pano TNT; alcool 70%; panos; sabonete; escova. 
 

HVU – Sala de Lavagem/Desinfecção 

Área: 7,33 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Lavagem e desinfecção de materiais não descartáveis 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Armário embutido 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Panos; detergente; escova. 
 

HVU – Sala de Expurgo 

Área: 7,33 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Eliminação de resíduos de materiais não descartáveis 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Sacos de lixo; sabonete. 
 

HVU – Centro Cirúrgico de Grandes Animais 

Área: 24,88 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Intervenções cirúrgicas em grandes animais 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Armário vitrine 02 
Mesa inox com rodas 01 

Foco cirúrgico 01 

Mesa cirurgica inox com motor 01 

 

HVU – Sala de Anestesia/Recuperação 

Área: 24,88 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Atendimento ao paciente após a saída Centro Cirúrgico 

Eliminação de anestésicos 
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HVU – Sala de Anestesia/Recuperação 

Recuperação dos sinais vitais 
 

HVU – UTI 

Área:      m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Tratamento intensivo de pacientes 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Armário vitrine 01 
Mesa atendimento 01 

Cadeira 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Algodão; luvas para procedimentos; sacos de lixo; papel toalha; sabonetes. 

  

 

HVU – Laboratório de Análises Clínicas 1 

Área: 17,85 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Realização de hemogramas 

Análises bioquímicas 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Armário embutido 01 

Cadeira 04 

EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Hemovet 2300 01 

Equipamento bioquímico semi-automático 01 

Espectofotômetro  01 

Centrífuga 01 

Balança de precisão 01 

Homogenizador 01 

Microhematócrito 01 

pHmetro 01 

Banho-Maria 01 

Agitador Vortex 01 

Microscópio 02 

Computador 01 

Ar condicionado 01 

Geladeira 01 

Pipetas de volume variável 04 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Reagentes; álcool gel; papel toalha; corantes; lamínulas; tubos de ensaio; tubos 
de coleta. 
 

HVU – Laboratório de Análises Clínicas 2 
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HVU – Laboratório de Análises Clínicas 2 

Área: 18,95 m2   

PROCEDIMENTOS/ATIVIDADES 

Exames microbiológicos 

Exames parasitológicos 

MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Armário embutido 01 

Cadeira 04 

EQUIPAMENTOS 

Descrição  

Microscópios 02 

Deonizador 01 

Banho maria 01 

MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição 

Reagentes; álcool gel; papel toalha; corantes; lâminas; lamínulas; placas de Petri; 
meios de cultura. 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Saúde – Medicina Veterinária 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Prof. Me. Luis Felipe 
Hortenzi Vilela Braga 

X    
Diretor 

Administrativo 
NSA 

Profa. Dra. Maria Carolina 
Villani Miguel 

X    Diretora Clínica NSA 

Prof. Dr. Fabrício Gonçalves 
Corrêa  

X    
Responsável 

Técnico 
NSA 

POLÍTICA DE USO DA UNIDADE 

Há um controle de utilização do HVU, com horários estabelecidos no início de 
cada semestre.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 

 

HVU – Anexo 1 – Clínica Médica de Grandes Animais 

Área Total: 87,35 m2   

Depósito 

 

Tronco 

 

Área de Circulação 

 

Tronco 

 

Baia 

 

Baia 
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Depósito 

 
 

HVU – Anexo 2 - Ambulatório de Moléstias Infecciosas 

Área Total: 113,69 m2 

 

Sala de Alunos 

Área Total: 36,18 m2   

 

Depósito 

Área Total: 3,99 m2   

 

Hall 

Área Total: 2,46 m2   

 

Canil 

Área Total: 8,64 m2   

 

Solário Canil 

Área Total: 10,40 m2   

 

Solário Gatil 

Área Total: 10,40 m2   

 

Hall 

Área Total: 2,46 m2   

 

Depósito 

Área Total: 3,99 m2   

 

Gatil 

Área Total: 8,64 m2   

 

Recepção 

Área Total: 14,11 m2   

 

Atendimento 

Área Total: 4,14 m2   

 

Infecciosas I 

Área Total: 4,14 m2   

 

Infecciosas II 

Área Total: 4,14 m2   

 
HVU – Anexo 3 – Laboratório de Anatomia Patológica 

Área Total: 28,44 m2   
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Sala de Necropsia 

Área Total: 28,44 m2   

INFRAESTRUTURA/MÓVEIS 

Descrição Qtde. 

Bancada com pia 01 
Macas - 

Câmara fria 01 
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Casa de Vegetação  

 
 

Casa de Vegetação 

Área Total: 240,00 m2    

Área Externa  

Área: 200,00 m2 

INFRAESTRUTURA 

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/MOBILIÁRIO 

Descrição Qtde. 

Canteiros  09 

OBS: 03 fileiras de 03 canteiros com bordadura de alvenaria e reboco. Medida: 
2,5 X 1,2 (com espaçamento de 1m entre os canteiros) 

Gramado em toda a área externa - 

Cerca - 

OBS: Delimitando a área total (mourões + arame) para formação de uma cerca 
viva com espécies vegetais utilizadas nas aulas de botânica  

Portão alto com cadeado e tranca 01 

Área livre para plantio de cana de açúcar 5m 

Postes para iluminação externa, inclusive da área dos canteiros 
externos 

- 

Torneira externa 01 

Adaptador para mangueira 01 

Caixas d´água de fibra (capacidade 500 litros com tampa de tela) 02 

Área Coberta 

Área: 5,5 m (largura) X 8m (comprimento) X 4 m (altura) = 40,00 m2 

INFRAESTRUTURA 

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/MOBILIÁRIO 

Descrição Qtde. 

Canteiros  06 

OBS: 02 fileiras de 03 canteiros com bordadura de alvenaria e reboco - medida: 
2,2 x 1,2 (com espaçamento de 1 m entre os canteiros) 
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Casa de Vegetação 

Pedregulhos no chão - 

Bancada - madeira original em lado oposto ao dos canteiros em uma 
das laterais 

01 

Pia funda  01 

OBS: Pia com cuba de profundidade média e com torneira para adaptar 
mangueira 

Bancada de alvenaria impermeabilizada na largura da estufa 01 

Cobertura plástica original - 

Tela de sombreamento de 50% envolvendo as laterais e a cobertura 01 

Iluminação interna original - 

Irrigação interna original - 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Biológicas – Ciências Biológicas 
Área de Exatas –Engenharia Agronômica 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Dra. Lucia Helena de 
Aguiar 

X    
Coordenador(a) 

Docente 
responsável 

NSA 

Profa. Dra. Cristiana de 
Gaspari Pezzopane 

X    
Coordenador(a) 

Docente 
responsável 

NSA 

Profa. Dra. Silmara Fanti X    
Docente 

responsável 
NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização da Casa de Vegetação que é estabelecido no início 
de cada semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Sítio Universitário Experimental – SUE 
 

 
 

Sítio Universitário Experimental 

Endereço: Estrada Municipal Leôncio Zambel, acesso pela Rodovia Dep. 
Vicente Botta (SP-215) 
Área Total da Gleba:  12.501,41m²  / 12 hectares                    

INFRAESTRUTURA 

Área Total das Edificações: 634,76m² 
 

Casa do Colaborador 

Área: 115,74 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Dimensão (m2) 

Cozinha 18,45 

Dormitório I 9,00 

Dormitório II 9,30 

Lavanderia 5,46 

Sala de Estar 10,14 

Sanitário 2,96 

Suíte (Sanitário + Dormitório) 17,72 

Varanda 42,71 

FUNÇÃO 

Moradia de funcionário e família. 
 

Sede Administrativa 

Área: 144,22 m2 
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INFRAESTRUTURA 

MOBILIÀRIO/EQUIPAMENTOS 

Descrição  

- Recepção 

Área: 28,32 m2 Qtde. 

Banquetas 02 

Cadeiras acolchoadas 08 

Computadores desktop 02 

Estação meteorológica - marca Instrutemp, modelo ITWH – 1080 (PC) 01 

Extintor de incêndio com carga de pó tipo ABC 01 

Lixo 01 

Longarinas com 04 lugares 01 

Mesa 02 

- Sanitário Masculino/Feminino 

Área: 2,67 m2 Qtde. 

Lixo 01 

Pia 01 

Porta papel higiênico 01 

Vaso sanitário 01 

- Copa 

Área: 29,66 m2 Qtde. 

Armários embutidos - 

Bebedouro 01 

Cadeiras acolchoadas 08 

Fogão 01 

Mesa longa 01 

- Área de Circulação Interna 

Área: 7,14 m2 

- Sala Dormitório/Residente + Sanitário 

Área: 21,92 m2 

- Coordenação Engenharia Agronômica 

Área: 8,18 m2 Qtde. 

Armário embutido 01 

Cadeiras acolchoadas 03 

Computador desktop 01 

Lixeira 01 

Mesa em L 01 

- Coordenação Medicina Veterinária 

Área: 11,50 m2 Qtde. 

Armário embutido 01 

Cadeiras acolchoadas 03 

Computador desktop 01 

Lixeira 01 

Mesa em L 01 

- Sanitário Funcionário Masculino/Feminino 

Área: 6,63 m2 

- Varandas 

Área: 24,20 m2 
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FUNÇÃO 

Apoio às atividades acadêmicas e de pesquisa na Unidade. 
 

Auditório/Laboratórios/Depósitos 

Área: 240,65 m2                                         Capacidade Auditório : 81 pessoas 

INFRAESTRUTURA 

MOBILIÀRIO/EQUIPAMENTOS 

Descrição  

- Auditório 

Área: 126,40 m2 Qtde. 

Bebedouro 01 

Cadeiras acolchoadas azuis 04 

Extintor de incêndio com carga de água pressurizada (10L) 01 

Extintor de incêndio com carga de pó químico (4 Kg) 01 

Longarinas de 3 lugares 21 

Luz de emergência 01 

Mesa 01 

Quadro branco 01 

Ventilador de parede - marca Tufão 06 

- Sanitário Masculino 

Área: 9,75 m2 Qtde. 

Espêlho 01 

Lixo 03 

Papeleira de parede 01 

Pia com duas cubas 01 

Porta papel higiênico de parede 03 

Saboneteira 01 

Vaso sanitário 03 

- Sanitário Acessível 

Área: 2,55 m2 Qtde. 

Lixo 01 

Papeleira de parede 01 

Pia pequena 01 

Porta papel higiênico de parede 01 

Saboneteira 01 

Vaso sanitário 01 

- Sanitário Feminino 

Área: 9,75 m2 

Espêlho 01 

Lixo 03 

Papeleira de parede 01 

Pia com duas cubas 01 

Porta papel higiênico de parede 03 

Saboneteira 01 

Vaso sanitário 03 

- Recepção de Amostras 

Área: 31,46 m2   

Descrição Qtde. 

Bancada longa 01 
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Auditório/Laboratórios/Depósitos 

Pia com cuba de inox 01 

- Laboratório de Análise de Amostras 

Área: 15,72 m2   

Descrição Qtde. 

Amostras de solo para análises fisiológicas e químicas - 

Balança Toledo mod. 9094 para 30 kg 01 

Balde de 18L para coleta de amostras 08 

Bancada longa de granito 01 

Barrilete de 30L para água destilada 01 

Bota impermeável de PVC cano curto (no 40-43) 07 

Caixa de plástico de 18L com tampa 08 

Caixa de plástico de 20L sem tampa 04 

Estante de aço com 05 divisórias 02 

Estufa c/ Circulação e Renovação de Ar (Marconi – mod. MA/035-3) 01 

Foicinha de pasto 02 

Frasco de plástico de 700 mL 06 

Funil pequeno 03 

Galão de 20L para transporte de água destilada 01 

Lixo 01 

Luvas descartáveis P,M e G 06 

Matraca para plantação 02 

Papeleira de parede 01 

Penetrômetro 01 

pHmetro microprocessado de bancada marca Quimis mod. 0400 MT 01 

Pia de granito com cuba de inox 01 

Porta álcool gel de parede 01 

Quadro para controle de ervas daninhas (50X50) 03 

Rochas e minerais diversos - 

Saboneteira de parede 01 

Soluções de calibração - 

Trado para coleta de amostras 01 

- Laboratório de Análise de Leite 

Área: 15,72 m2   

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Bancada longa de granito 01 

Equipamento para análise de leite 01 

Estante de aço com 05 divisórias 01 

Lixo 01 

Papeleira de parede 01 

Pia de granito com cuba de inox 01 

Porta álcool gel de parede 01 

Saboneteira de parede 01 

- Depósito de Insumos Agrícolas 

Área: 5,70 m2   

- Depósito de Defensivos Agrícolas 

Área: 8,97 m2   
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Auditório/Laboratórios/Depósitos 

INFRAESTRUTURA / EQUIPAMENTOS 

Descrição Qtde. 

Chuveiro 01 

Chuveiro e lava-olhos 01 

Lixo 01 

Pia de granito com cuba de inox 01 

- Área de Circulação Interna  

Área: 3,18 m2   

- Área de Circulação Externa  

Área: 11,45 m2   

FUNÇÃO 

Apoio às atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão na Unidade. 
 

Ordenha 

Área: 312,00 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Dimensão (m2) 

Área de Circulação/Bancada 18,29 

Área de contenção 226,15 

Casa de Máquinas/ Sistema de bomba a vácuo 4,28 

Depósito químico 2,56 

Escritório/Farmácia 16,10 

Poço de leite 19,40 

Sala do Leite 19,94 

Sanitário Acessível Feminino 2,56 

Sanitário Acessível Masculino 2,72 

FUNÇÃO 

Local destinado à obtenção de leite bovino. 
 

Usina de Destilação/Alambique 

Área: 49,31 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Alambique 02 

FUNÇÃO 

Espaço destinado à produção de aguardente e etanol. 
 

Barracão/Depósito de Ferramentas/Oficina 

Área: 340,00 m2   

- Barracão 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  

Descrição Qtde. 

Arado de três discos 01 

Boca da ensiladeira para milho 01 

Boca da ensiladeira para sorgo 01 

Carreta de transporte 02 rodas 01 

Carreta de transporte 04 rodas 01 

Concha traseira 01 
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Cultivador 01 

Ensiladeira marca Nogueira modelo Pecus 9004 III 01 

Forrageiro distribuidor de calcário 01 

Grade aradora de arrasto 01 

Grade aradora de comando com pneus  01 

Grade niveladora 01 

Guincho traseiro 01 

Lâmina traseira 01 

Pá traseira 01 

Perfurador traseiro de solo 01 

Pulverizador FM Copling 400L de barra com 15 bicos 01 

Roçadeira 01 

Trator Massey Ferguson 275 4x2 01 

Trator Massey Ferguson 275 4x4 01 

Trator Massey Ferguson 5285 adubadeira  01 

Vagão forrageiro 01 

- Depósito de Ferramentas 

Descrição Qtde. 

Balde para coleta  de solo 03 

Bomba costal 01 

Caveira 01 

Enxada 09 

Enxadão 03 

Facão 05 

Fita zebrada 01 

Fitilho - Rolo 01 

Mangueira de gotejamento - Rolo 01 

Marreta 02 

Rastelo 03 

Regador 04 

Sacos para plantio de mudas - 

Trena 10m 01 

- Oficina 

Descrição Qtde. 

Compressor de ar comprimido 01 

Máquina de solda 01 

FUNÇÃO 

Local de depósito de ferramentas. 
Local em que ficam as máquinas e implementos. 

 

Curral 

Área: 96,00 m2   

FUNÇÃO 

Local destinado à separação de animais, vacinação, realização de exames 
clínicos, entre outras operações, principalmente com bovinos. 

 

Áreas de uso para diversas atividades 

UTILIDADES 

Agricultura (milho e sorgo) 2,57 hectares 
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Área de reserva legal 1,69 hectares 

Cultura de cana-de-açucar 0,78 hectares 

Demais Áreas (Circulação/Área das Edificações) 2,2 hectares 

Espaço para novas estruturas 0,15 hectares 

Pastagem 4,93 hectares 

Represa 0,18 hectares 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Saúde e Biológicas 
Área de exatas - Engenharia Agronômica 

 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Rodrigo Augusto Dias 
Rodrigues 

X    
Administrador 
Operacional 

20h 

Douglas Emiliano 
Nascimento 

    Técnico Agrícola 44h 

Aline Terezinha Divino da 
Silva 

    Serviços Gerais 44h 

Cleberson Pinheiro Antônio     Serviços Gerais 44h 

Mauro da Silva     Serviços Gerais 44h 

POLÍTICA DE USO DA UNIDADE 

Há um controle de utilização da Unidade, com horários estabelecidos no início de 
cada semestre. O quadro funcional restringe-se aos funcionários encarregados da 
rotina. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ 
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF 

Empresa Júnior UNICEP 
 

 

 

NPJ UNICEP e CEJUSC 

 
 
 

Núcleo de Apoio Contábil 
e Fiscal 

 
 

Empresa Júnior 

 
 

NPJ - parceria com o Centro Jurídico de Conflitos e Cidadania – CEJUSC-TJSP 
NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 
Empresa Júnior UNICEP 

Endereço:   Rua   Bento   Carlos,   1028   –   Centreville,   São  Carlos – SP,  
CEP 13560-660 

Área Total Construída: 232,72 m² 
 

Ambientes Área 

Térreo  

Recepção/Sala de Espera 30,03 m2 

Sala de Triagem 12,90 m2 

Sala de Conciliação 1 12,99 m2 

Sala de Conciliação 2 12,98 m2 

Sala Multiuso 14,92 m2 

Sala do Coordenador 7,08 m2 

Cozinha 12,09 m2 

 Sanitário Feminino  2,24 m2 

 Sanitário Masculino  1,92 m2 

Hall de Acesso ao Sanitário Masculino 2,56 m2 

Sanitário Acessível 2,24 m2 

Área de Circulação 75,97 m2 

Superior  

Sala de Espera – Psicologia/NAF/Empresa Júnior 13,23 m2 

Sala Psicologia 4,77 m2 

NAF 12,20 m2 

Empresa Júnior UNICEP 12,84 m2 
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Sanitário dos Funcionários 1,76 m2 
 

INFRAESTRUTURA 

Térreo 

Recepção/Sala de Espera/Circulação 

Área Total: 30,03 m2 

Descrição  Qtde. 

Arquivo de aço – 4 gavetas 02 

Balcão 02 

Bebedouro 01 

Cadeira 04 

Cadeira com rodas 03 

Computador Desktop completo 02 

Cortina de ar 01 

Gaveteiro – 4 gavetas 01 

Impressora 01 

Longarina - 4 lugares 01 

Mesa pequena 02 

Telefone 01 
 

Sala de Triagem 

Área Total: 12,90 m2 

Descrição Qtde. 

Cadeira 06 

Cadeira com rodas 02 

Computador Desktop completo 02 

Mesa 04 

Telefone 01 
 

Sala de Conciliação 1 

Área Total: 12,99 m2 

Descrição Qtde. 

Cadeira 05 

Cadeira com rodas 01 

Computador Desktop completo 02 

Longarina - 4 lugares 01 

Mesa  01 

Mesa redonda 01 
 

Sala de Conciliação 2 

Área Total: 12,98 m2 

Descrição Qtde. 

Ar-condicionado 01 

Armário de aço - 2 portas e 4 prateleiras 01 

Arquivo de aço - 4 gavetas 01 

Cadeira 10 

Cadeira com rodas 01 

Computador Desktop completo 02 

Mesa  01 
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Sala de Conciliação 2 

Área Total: 12,98 m2 

Mesa oval 01 
 

Sala Multiuso 

Área Total: 14,92 m2 

Descrição Qtde. 

Armário de aço - 2 portas e 4 prateleiras 01 

Cadeira 07 

Mesa redonda 01 
 

Sala do Coordenador 

Área Total: 7,08 m2 

Descrição Qtde. 

Cadeira 02 

Cadeira com rodas e apoio para braços 01 

Computador Desktop completo 02 

Gaveteiro – 4 gavetas 02 

Mesa em “L” 02 

Telefone 01 

Televisão 01 
 

Cozinha 

Área Total: 12,09 m2 

Descrição Qtde. 

Bebedouro 01 

Botijão de gás 01 

Fogão 01 

Mesa oval 01 

Mesa retangular 01 
 

Sanitário Feminino 

Área Total: 2,24 m2 
 

Sanitário Masculino 

Área Total: 1,92 m2 
 

Hall de Acesso ao Sanitário Masculino 

Área Total: 2,56 m2 
 

Sanitário Acessível 

Área Total: 2,24 m2 
 

Superior 

Sala Psicologia 

Área Total: 4,77 m2 

Descrição Qtde. 

Mesa de centro retangular 01 

Poltrona 02 
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NAF 

Área Total: 12,20 m2 

Descrição Qtde. 

Arquivo de aço - 4 gavetas 01 

Cadeira 07 

Cadeira com rodas 03 

Caixa de som 04 

Computador Desktop completo 02 

Mesa redonda 01 

Mesa retangular 01 

Mesa retangular com 2 gavetas 01 

Telefone 01 
 

Empresa Júnior UNICEP 

Área Total: 12,84 m2 

Descrição Qtde. 

Armário de aço - 2 portas e 4 prateleiras 01 

Arquivo de aço - 4 gavetas 01 

Cadeira 04 

Cadeira com rodas 01 

Computador Desktop completo 02 

Mesa retangular 02 

Telefone 01 
 

Sala de Espera – Psicologia/NAF/Empresa Júnior 

Área Total: 13,23 m2 

Descrição Qtde. 

Armário de aço - 2 portas e 5 prateleiras 01 

Cadeiras 03 

Longarina - 3 lugares 01 
 

Sanitário dos Funcionários 

Área Total: 1,76 m2 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Áreas de Humanas – Administração, Ciências Contábeis, Direito. 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Karina Granado X    
Docente 

responsável pelo 
NPJ 

NSA 

Prof. Rui Cesar Missali 
Denari 

X    
Docente 

responsável pelo 
NAF 

NSA 

Prof. Antônio Carlos Thobias 
Júnior 

X    
Docente 

responsável pela 
Empresa Júnior 

NSA 
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POLÍTICA DE USO  

NPJ UNICEP e CEJUSC – Atendimento: segunda à sexta-feira, das 9 às 17 
horas.  
NAF – Atendimento no 2º andar: terças e quintas, das 9 às 12 horas e das 13 às 
16 horas. 
Empresa Júnior UNICEP - Atendimento no 2º andar: segunda à sexta das 13 às 
17 horas.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



130 
 

 

Bloco A2-11 – Agência Escola 

 

 

 
 

 

 

Laboratório Localização 

Agência Escola A2-11 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

A2-sala 11 – Agência Escola 

Área: 21,33 m2   

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Ar condicionado de teto 01 

Armario de madeira com 4 prateleiras 01 

Cadeiras almofadadas na cor azul 07 

Mesa Redonda 01 

Mesa tipo banca cinza para computador 02 

Sofá  02 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Computadores para edição e produção de conteúdo publicitário 02 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Agência escola para os alunos do curso de Publicidade e Propaganda 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Walter José D´Aquino Junior X    
Professor 

responsável 
40h 

NORMAS DA AGÊNCIA ESCOLA 

Alunos tem uma vivência de como funciona uma agência de propaganda 
produzindo conteúdo para clientes reais e a para instituição.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco B1-2 - Laboratório de Humanas 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogia 

 
 
 

 

Laboratório Localização 

Laboratório de Humanas - Brinquedoteca B1-2 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

B1- sala 2 – Laboratório de Humanas - Brinquedoteca 

Área: 58,08 m2   

INFRAESTRUTURA (INCLUINDO MOBILIÁRIO) 

Descrição Qtde. 

Almofada verde 02 

Arara de metal para roupas 01 

Armário em MDF 01 

Cadeira almofadada na cor azul 12 

Cadeira com braços e rodinhas na cor verde 01 

Cadeira infantil – diversas cores 16 

Caixas de madeira para guardar brinquedos diversas 

Cesto de plástico com 03 divisórias na cor preta 01 

Cesto de plástico na cor azul para guardar brinquedos 01 

Estante de aço com 03 prateleiras 01 

Estante de aço com 04 prateleiras 01 

Estante de aço com 05 prateleiras 01 

Estante de aço com 06 prateleiras 01 

Lixo 01 

Lousa 01 

Mesa do professor 01 

Mesa redonda 03 

Sofá preto em courino 01 

Tela de projeção retrátil  01 

Ventilador 02 

MATERIAIS LÚDICOS 

Descrição Qtde. 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

B1- sala 2 – Laboratório de Humanas - Brinquedoteca 

Alquimia e caixa em cartonado 01 

Bebê Jensen 01 

Boneca alegra dodói 01 

Boneca alegra xixi 01 

Boneca alicia médica 01 

Boneca baby com macacão  01 

Boneca bebe bambola 01 

Boneca bebe bambola negra 01 

Boneca bebe negro vestido rosa 01 

Boneca bebe vestido lilás 01 

Boneca bebezinho da mamãe pequena 01 

Boneca brincando com as frases 115 frases 01 

Boneca cacau 01 

Boneca com bebe conforto em vinil e caixa em cartonado 01 

Boneca loira 01 

Caminhão basculante em plástico 01 

Caminhão betoneira betomix em plástico 01 

Caminhão betoneira em plástico 01 

Caminhão bitrem boiadeiro em plástico e caixa em cartonado 01 

Caminhão boiadeiro em plástico 01 

Caminhão bombeiro em plástico 01 

Caminhão bombeiro em plástico e caixa em cartonado 01 

Caminhão caçamba em plástico 01 

Caminhão entulho em plástico 01 

Carrinho em plástico 01 

Carrinho sportcar em plástico 01 

Cesta de frutas e legumes em plástico 01 

Coleção Lucy - jogo de cozinha com tampas em inox e caixa em 
cartonado 

01 

Crec crec - salada de frutas em plástico e caixa em cartonado 01 

Crec crec feirinha orgânica fruta em plástico 01 

Crec crec feirinha orgânica legumes em plástico 01 

Escavadeira agromax em plástico 01 

Hortifruti legumes em plástico e caixa em cartonado 01 

Jipe rally em plástico 01 

Jogo banco imobiliário app e caixa em cartonado 01 

Jogo da vida e caixa em cartonado 01 

Jogo de argola liso em madeira 10 

Jogo de damas em madeira e em sacola plástica 01 

Jogo de xadrez em madeira e em sacola plástica 01 

Jogo detetive e caixa em cartonado 01 

Jogo imagem e ação 1 e caixa em cartonado 01 

Jogo perfil Jr 1 e caixa em cartonado 01 

Jogo War e caixa em cartonado 01 

Kit de cozinha - mamy cook kit 2 01 

Kit de cozinha - minhas panelinhas em plástico e caixa em cartonado 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

B1- sala 2 – Laboratório de Humanas - Brinquedoteca 

Kit de cozinha completo em plástico 01 

Kit de cozinha em plástico na solapa 01 

Kit de cozinha rosa em plástico e caixa em cartonado 01 

Kit de dedoches em feltro – Alice 01 

Kit de dedoches em feltro - animais da fazenda 01 

Kit de dedoches em feltro - animais domésticos 01 

Kit de dedoches em feltro - animais selvagens 01 

Kit de dedoches em feltro - bela adormecida 01 

Kit de dedoches em feltro - bela e a fera 01 

Kit de dedoches em feltro - bichos do jardim 01 

Kit de dedoches em feltro - branca de neve 01 

Kit de dedoches em feltro - chapeuzinho vermelho 01 

Kit de dedoches em feltro – cinderela 01 

Kit de dedoches em feltro – dinossauros 01 

Kit de dedoches em feltro - família branca 01 

Kit de dedoches em feltro - família negra 01 

Kit de dedoches em feltro – folclore 01 

Kit de dedoches em feltro - Joao e Maria 01 

Kit de dedoches em feltro – Mickey 01 

Kit de dedoches em feltro – Minions 01 

Kit de dedoches em feltro - os 3 porquinhos 01 

Kit de encaixe em plástico com 300 peças 01 

Kit de experiências lab 42 01 

Kit de fantoches em feltro - animais domésticos 01 

Kit de fantoches em feltro - animais selvagens 01 

Kit de fantoches em feltro - chapeuzinho vermelho 01 

Kit de fantoches em feltro - família branca 01 

Kit de fantoches em feltro - família dentária 01 

Kit de fantoches em feltro - família negra 01 

Kit de fantoches em feltro - higiene bucal 01 

Kit de fantoches em feltro - natureza 01 

Kit de fantoches em feltro - os três porquinhos 01 

Kit de fantoches em feltro - profissões 01 

Kit de fantoches em feltro - salada de frutas 01 

Kit de frutas e verduras em plástico com 19 peças – marca calesita 01 

Kit de frutas e verduras em plástico na solapa 01 

Kit médico - medical center em plástico e caixa em cartonado 01 

Mini banho de espuma 01 

Mini mercado em plástico 01 

Palhaço bocão em madeira 01 

Quebra-cabeça e caixa em cartonado - dinossauros com 100 peças 01 

Quebra-cabeça e caixa em cartonado - Disney com 150 peças  01 

Quebra-cabeça e caixa em cartonado - Disney com 60 peças  01 

Quebra-cabeça e caixa em cartonado - fazendinha com 60 peças 01 

Quebra-cabeça e caixa em cartonado - Frozen 100 peças 01 

Quebra-cabeça e caixa em cartonado - gigante aventura na floresta  01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

B1- sala 2 – Laboratório de Humanas - Brinquedoteca 

Quebra-cabeça e caixa em cartonado - Jake e os piratas com 60 
peças 

01 

Quebra-cabeça gigante e caixa em cartonado - Disney com 48 peças 01 

Quebra-cabeça grandão e caixa em cartonado - Mickey com 48 peças 01 

Quebra-cabeça progressivo em madeira e caixa em cartonado 01 

Super feirinha nova em plástico e caixa em cartonado 01 

Trator arado em plástico e caixa em cartonado 01 

Trator carregadeira em plástico e caixa em cartonado 01 

Trenzinho didático em madeira 01 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Humanas - Pedagogia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Dra. Ana Claudia 
Figueiredo Rebolho. 

X    
Docente 

responsável pelo 
laboratório  

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização é estabelecido no início de cada semestre.  

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco B2-2 - Laboratório de Dinâmica de Grupos 
 

 

 

 
 

 
 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

B2-sala 2 – Laboratório de Dinâmica de Grupos 

Área: 58,08 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Almofadas  - 

Armários - 

Cadeiras - 

Lousa 01 

Tela de projeção retrátil 01 

Ventilador 02 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Saúde - Psicologia 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Me. Edna Aparecida 
Cursino Silveira 

X    
Docente 

responsável pelo 
laboratório  

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O Laboratório é utilizado para atividades grupais desenvolvidas em disciplinas do 
Curso de Psicologia e em intervenções grupais realizadas em estágios 
obrigatórios supervisionados. Para utilização do laboratório os alunos ou o 
docente responsável pelas atividades devem agendar os horários junto às 
estagiárias do Curso. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco B2-7 - Laboratório Jurídico 
 

 

 

 
 

 

 

Laboratório Localização 

Laboratório Jurídico B2-7 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

B2- sala 7 – Laboratório Jurídico 

Área: 58,08 m2   

INFRAESTRUTURA 

Descrição Qtde. 

Mesas redondas  - 

Cadeiras - 

Ventilador 02 

Lousa  01 

Tela de projeção retrátil 01 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Área de Humanas - Direito 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Profa. Dra. Cláudia 
Elisabeth Pozzi 

X    
Docente 

responsável pelo 
laboratório  

NSA 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

O horário de utilização é estabelecido no início de cada semestre. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco B6-2 – Laboratório de Projeto Experimental 
 

 

 
 

 
 

Laboratório Localização 

Laboratório de Projeto Experimental B6-2 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

B6- sala 2 – Laboratório de Projeto Experimental 

Área: 58,00 m2   

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Cadeiras almofadadas na cor azul 60 

Lousa  01 

Mesa redonda 15 

Ventiladores 02 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Walter José D´Aquino Junior X    Professor 40h 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização do espaço realizado por meio de agendamento. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco B6-4 - Estúdio de Produção de Fotografia 
 

  
 

Laboratório Localização 

Estúdio de Produção de Fotografia B6-4 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

B6- sala 4 – Estúdio de Produção de Fotografia 

Área: 58,08 m2 Capacidade: 40 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armario de madeira com 4 prateleiras e 3 gavetas 01 

Cadeiras com almofadas azul no assento e encosto 20 

Lousa de vidro 01 

Mesa tipo banca cinza 04 

Ar condicionado de teto 01 

Ventiladores 02 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Camera Canon EOS Rebel t5 04  

Flash Atek 200 04 

Flash Atek 400 02 

Difusor pequeno 02 

Difusor grande 04 

Flash 430 Ex II 02 

Monitor LG 23MP55 03 

Mesa Fotografia Still com iluminação 02 

Tripé de câmera  02 

Cabo HDMI 04 

Adaptador Cabo HDMI 04 

Régua 02 



139 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

B6- sala 4 – Estúdio de Produção de Fotografia 

Fundo infinito 3m Lx 2m A 02 

Computadores para edição de fotos 03 

Refletor parabólico 02 

Snoot curto 02 

Snoot longo 02 

Carregadores de pilhas 02 

Pilhas recarregáveis 04 
 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Setor de produção de fotos para o curso de Publicidade e Propaganda 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Walter José D´Aquino Junior X    Professor 40h 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização dos equipamentos destinados às aulas e produções 
fotográficas demandadas pelo curso realizado por meio de agendamento. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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Bloco B6-6 - Estúdio de Produção de Rádio e TV 
 

 

 
 

 
 

Laboratório Localização 

Estúdio de Produção de Rádio e TV B6-6 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

B6- sala 6 – Estúdio de Produção de Rádio e TV 

Área: 58,08 m2 Capacidade: 20 pessoas 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

Armario de metal com 4 prateleiras  01 

Cadeiras com almofadas azul no assento e encosto 15 

Sofá rústico para cenário 01 

Cadeira de escritório preta 01 

Mesa L 01 

Banqueta com assento azul 02 

Lousa de vidro 01 

Ar condicionado de teto 02 

Central de armazenamento de dados com 5 tb 01 

Moldem Wifi TP-Link 01 

Mesa tipo bancada azul 02 

Mesa tipo banca cinza 01 

EQUIPAMENTOS  

Descrição Qtde. 

Câmera Panasonic AC90 01  

Câmera fotográfica Cannon T5 01 

Microfone de lapela com fio ML-100S-R – Lesom 02 

Microfone boom / CSR 01 

Microfone shure – sv100 01 

Hand cam Sony – hdr vs 100 01 

Notebook 13” Lenovo 01 

TV LCD 40” Samsung 01 

Tripé de câmera com cabeça hidráulica 01 

Mesa de som – Watt som 8 canais 01 

Par monitor de áudio – Microlab 01 
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FICHA DE LABORATÓRIO 

B6- sala 6 – Estúdio de Produção de Rádio e TV 

Refletores Led / Mackro 04 

Parede para Chroma Key 01 

Computadores para edição de áudio e vídeo 02 

Refletor LED 50wats 01 

Pedestal para microfone  02 

Cabos para conexão de micronofones 05 

Fone de ouvido com abafador 01 

Iluminador LED Portátil 30wats 01 

 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 

Setor de produção de vídeos para EAD/Publicidade e Propaganda 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Walter José D´Aquino Junior X    Professor 40h 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

Há um controle de utilização dos equipamentos destinados às aulas e produções 
em áudio e vídeo realizado por meio de agendamento com o técnico. 

Legenda: PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF 
ensino fundamental completo; RT regime de trabalho 
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1 - Introdução:  
 

Rio Claro é um município de porte médio distante, aproximadamente, 180 

quilômetros de São Paulo, Capital, servido pelas melhores rodovias estaduais, 

localizado no eixo mais industrializado da América do Sul e sobressaindo-se pela 

sua qualidade ambiental.  

Sua área urbana assemelha-se a um tabuleiro de xadrez, com ruas 

numeradas seguindo os pontos cardeais, sistema americano implantado desde 

o início do século XX. Sua topografia é muito plana, com avenidas arborizadas 

e de fácil circulação. É importante mencionar que o prédio onde se localiza o 

UNICEP Rio Claro, na área central de Rio Claro já foi, no passado, uma indústria 

de bebidas de grande importância para o desenvolvimento econômico do 

município. Chamava-se Cervejaria Caracu e depois Skol-Caracu, desativada na 

década de 80. Hoje tem um valor histórico significativo e digno de destaque. 

A instalação da Instituição nas antigas dependências da cervejaria 

colaborou para a revitalização e conservação de um patrimônio arquitetônico que 

faz parte da cultura e identidade da população local. 

O Campus Rio Claro do Unicep, com sede e foro no município de Rio 

Claro, tem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão em um único campus 

instalado no município. As instalações são adequadas ao pleno desenvolvimento 

de suas atividades, e procuram pautar-se nos critérios de conforto e 

funcionalidade, a fim de assegurar a qualidade da produção efetuada nas 

mesmas.  

As categorias de análise, indicadores e aspectos a seguir relacionados, 

procurarão descrever, de forma sucinta, o suporte que a instituição proporciona 

aos seus cursos de graduação, atualmente instalados, para o desenvolvimento 

de suas atividades acadêmicas. 

A Instituição é mantida pela Associação de Escolas Reunidas – ASSER, 

associação civil, criada em maio de 1980, com o objetivo de desenvolver o 

ensino em todos os níveis, em São Carlos e região, mediante a implantação de 

cursos e programas nas modalidades fundamental, médio e superior, para 
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formar o cidadão e o profissional, contribuindo para o desenvolvimento sócio-

econômico.  

 

2 - Instalações Gerais 
 

As atividades dos cursos de Graduação, são desenvolvidas no Campus 

localizado na rua 7, n0 1193 – Centro. O campus encontra-se instalado em uma 

área de aproximadamente 8.000.00 m2, sendo sua área construída de 

aproximadamente a 10.000.00 m2.  

O detalhamento da infraestrutura no que diz respeito às salas de aula e 

laboratórios do referido campus se encontra descrito a seguir. 

 

2.1 Espaço físico 
 

As atividades dos cursos de graduação são desenvolvidas, como já 

mencionado anteriormente, no campus que está instalado em local de fácil 

acesso, zona central de Rio Claro, na rua sete, esquina com avenida dois, com 

toda a infraestrutura necessária. 

As instalações são compostas de quatro prédios sendo o prédio 1 ( A ) 

com três andares, prédio 2 ( B ) com três andares cada um (térreo, 1º e 2º andar), 

prédio 3 ( C ) com dois andares, prédio 4 ( D ) com dois andares, prédio 4 ( E ) 

com 02 andares e prédio 5 ( F ) 03 andares, sendo que dois deles ainda 

encontram-se sem utilização (espaço consolidação dos curso já instalados e 

para instalação de novos cursos), uma quadra poliesportiva, uma grande área 

de convivência e área para estacionamento.  

Passaremos, a seguir, a uma breve descrição das salas de aula, 

laboratórios, espaços administrativos e acadêmicos existentes em cada um dos 

prédios com as respectivas metragens aproximadas dos prédios e também das 

salas: 
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Prédio 1 ( A ): 

 

O andar térreo (AT) abriga: sala de professores, direção, sala do 

administrativo, sanitários, sala destinada ao arquivo morto, sala do 

relacionamento, Brinquedoteca, laboratórios de informática, maquetaria, cozinha 

de funcionários terceirizados, sanitários e sala de material de limpeza.  

 

O 1º andar (A1) abriga a Biblioteca Comunitária, sanitários, sala de 

estudos individuais, auditório para 100 pessoas, sala de leitura, sala dos 

coordenadores, sala destinada aos professores contratados em regime de tempo 

integral, sala destinada ao Núcleo Docente Estrutura – NDE e Comissão Própria 

de Avaliação – CPA e sala destinada ao servidor e a pequenos reparos de 

equipamentos de informática. 

 

Prédio 2 (B)  

 

O andar térreo (BT) abriga: cantina, sanitários, secretaria, Laboratórios da 

área de saúde (Clínica de Fisioterapia, Laboratório Multidisciplinar de Química e 

Bromotalogia, Laboratório de Enfermagem, Laboratório Multidisciplinar da área 

da Saúde), Laboratório de Informática e o serviço terceirizado de impressão e 

xerox.  

Além disso, disponibiliza para os estudantes um ginásio poliesportivo, 

uma sala destinada à ginastica rítmica e uma ampla área de convivência, espaço 

para estacionamento e um depósito, além da portaria. 

 

O 1º andar (B1) abriga 12 salas para aulas convencionais, um Laboratório 

de Projetos destinado aos cursos de Engenharia de Produção e Administração, 

Laboratório de Ensino para o curso de Pedagogia, sala destinada ao Núcleo de 

Apoio Pedagógico – NAP e ao Núcleo de Iniciação Científica e Extensão – NICE, 

sala de apoio à recursos audiovisuais e sanitários masculino e feminino. 
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O 2º andar (B2) abriga 07 salas para aulas convencionais, Laboratório 

Multidisciplinar de Engenharia 1, Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 2, 

Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 3, Escritório Modelo para os cursos 

de Arquitetura e Design de Interiores, Laboratório de Conforto, sala de apoio à 

recursos audiovisuais e sanitários masculino e feminino. 

 

Prédio 3 ( C )  

 

O andar térreo (CT) abriga 02 salas para aulas convencionais, Laboratório 

de Anatomia, com peças sintéticas, sala para o Projeto Guri, academia e 

sanitários masculino e feminino. 

 

O 1º andar (C1) abriga 03 salas para aulas convencionais. 

 

Prédio 4 ( D )  

 

O andar térreo (DT) abriga 02 salas para aulas convencionais e 

Laboratório de Técnicas Dietéticas e Clínica de Nutrição, utilizados pelo curso 

de Nutrição, Laboratório de Engenharia Civil. 

O primeiro andar (D1) disponibilizamos 06 salas para aulas convencionais 

e sanitários masculino e feminino. 

 

Prédio 5 ( E )  

 

O andar térreo (ET) abrigará 03 salas para aulas convencionais de 

aproximadamente 50m2. 

 

No primeiro andar (E1) estão disponibilizadas 03 salas de aulas 

convencionais. 
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Prédio 6 (F) Bloco Intermediário 

 

No Bloco F disponibilizamos 06 novas salas de aula, para aulas 

convencionais, 04 com aproximadamente 50m2 e 02 outras com 

aproximadamente 65m2.  

 

As edificações existentes no campus destinam-se atualmente aos cursos 

de graduação que se encontram instalados e em fase de consolidação e, 

também para as atividades de extensão e pós-graduação que atualmente são 

desenvolvidas na instituição. 

Passaremos, a seguir, a uma breve descrição das salas de aula, 

laboratórios, espaços administrativos e acadêmicos existentes em cada um dos 

prédios com as respectivas metragens aproximadas dos prédios e também das 

salas: 

 

2.2 Salas de aula 

 

    

 

Atualmente, o UNICEP, campus Rio Claro, conta com 39 salas de aula 

cujas metragens variam entre 45.00 m2 e 70 m2.  

As salas são construídas em alvenaria externa, algumas com divisórias 

duplas intercaladas por isopor e outras com gesso cartonado.  
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Foram projetadas com layout adequado às atividades de ensino-

aprendizagem, dispondo de ventiladores industriais fixos com baixo nível de 

ruído, boa ventilação, boa luminosidade, lousas amplas quadriculadas e 

normais, telas de projeção retráteis fixas, e carteiras confortáveis.  

 

2.3 Instalações administrativas 

 

As instalações administrativas da instituição e dos cursos de graduação 

já existentes ocupam módulos distintos daqueles destinados às atividades de 

ensino-aprendizagem.  

Dispõem de salas adequadas em tamanho, iluminação, ventilação, 

limpeza e acústica, para todas as atividades de suporte requeridas pelos cursos: 

direção, coordenadoria, secretaria acadêmica, setor de sistema acadêmico, 

copa e sanitários. 

2.3.1 Direção 

 

2.3.2 Secretaria Acadêmica 
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2.4 Instalações para docentes - salas de docentes, sala de reuniões 

 

O Campus dispõe de instalações específicas para os docentes compostas 

de sala de reuniões com dimensão, ventilação, iluminação e acústica apropriada 

e salas para docentes, sendo utilizada, em certos horários fixados, para 

atendimento aos discentes, também com ventilação, iluminação e acústica 

apropriadas.  

 

2.4.1 Sala dos Professores 

 

 

2.4.2 Sala dos professores tempo integral 
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2.5 Instalações para coordenação do curso 

 

 

 

A Coordenadoria dos Cursos de Graduação dispõe de sala própria, com 

dimensão, ventilação, iluminação e acústica apropriada, onde ficam abrigados 

os coordenadores dos cursos de graduação atualmente implantados. Alguns 

coordenadores estão instalados em espaços específicos próprios dos cursos 

objeto da coordenação. Outros estão em sala destinada à coordenação de 

cursos. 
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Para cada coordenador de curso existe instalado, na sala de 

coordenação, equipamento computacional conectado a impressora e acesso a 

Internet. 

 

2.6 Auditório 

 

 

O Campus possui auditório próprio, com uma área de aproximadamente 

100,00 m2. O referido auditório possui boas condições acústicas, de 

luminosidade e ventilação, além de contar com permanente manutenção e 

conservação. 

 

2.7 Instalações sanitárias - adequação e limpeza 

 

O Campus possui sanitários em número suficiente para atendimento de 

discentes, docentes e funcionários. Os sanitários, além de devidamente 

iluminados e ventilados, possuem revestimento adequado de piso e paredes, 

com aparelhos diariamente lavados e desinfetados.  

Os sanitários possuem estrutura específica para atendimento de 

portadores de necessidades especiais. 
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Além disso no Bloco B possui sanitários específicos para atendimento de 

portadores de necessidades especiais. 

 

2.8 Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

 

O Campus possui boas condições de acesso a portadores de 

necessidades especiais, traduzidas pela existência de rampas com inclinações 

adequadas para movimentação interna, instalações sanitárias apropriadas e 

vagas especialmente reservadas em seu estacionamento dentro da Instituição. 

O acesso para os portadores de deficiência física para o 1º andar do 

prédio, onde está instalada a Biblioteca, se faz pela Avenida 2 e não pela entrada 

principal do Campus. 

 O acesso de cadeirantes nas dependências do campus se faz pela 

entrada da Avenida 04. 

 Além disso, para o acesso aos andares onde são ministradas aulas e está 

instalada a Biblioteca, a instituição coloca a disposição dos portadores de 

necessidade especial duas plataformas de elevação uma no Bloco A onde está 

a Biblioteca e outra que atende o Bloco C e D. Estes equipamentos também 

atendem estudantes que sofreram algum tipo de acidente que o impossibilita 

acessar as salas de aula pelas escadas. 

 O Elevador que dá acesso às salas de aula dos andares o Bloco B, 

recentemente instalado, atende também aos estudantes com dificuldades para 

o acesso pelas escadarias do edifício. 

 

2.9 Infraestrutura de segurança 

 

A segurança patrimonial e física da comunidade está assegurada através 

de portaria principal de acesso ao campus, monitorada 24 horas/dia por pessoal 

próprio e empresa especializada no setor (Empresa de Segurança Engefort). 
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As instalações físicas contam ainda com a instalação e alarme de 

segurança e com equipamento de segurança necessário à prevenção e combate 

a incêndio. 

 

2.10 Rede de comunicação científica 

 

O Campus Rio Claro dispõe de uma rede interna, que permite a difusão 

dos conhecimentos científicos por toda a comunidade acadêmica. 

 

3 - Equipamentos 
 

O Unicep, campus Rio Claro, disponibiliza, para realização das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação, uma série de 

equipamentos de informática e outros recursos audiovisuais, que estão 

elencados em documento próprio. 

 

3.1 Acesso a equipamentos de informática pelos docentes 

 

A Instituição franqueia acesso a todos os seus docentes aos recursos de 

informática disponíveis no campus. Para tanto, disponibiliza para as atividades 

extra-aulas (quer sejam relacionadas ao ensino, à pesquisa ou à extensão) 

equipamentos computacionais exclusivamente dedicados aos mesmos, 

localizados na sala de reunião e dos docentes. 

Nesse espaço, os docentes contam com 04 terminais para seu uso, 

conectados à internet e com uma impressora. Os docentes também têm total 

acesso aos dois laboratórios de informática existentes no campus e são 

atendidos também através dos equipamentos disponibilizados pela instituição. 
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3.2 Acesso a equipamentos de informática pelos discentes 

 

Os alunos dispõem de amplo acesso a equipamentos de informática. Para 

atividades acadêmicas diversas (pesquisas na internet, elaboração e redação de 

trabalhos acadêmicos, estudo em geral, montagem de apresentações 

audiovisuais, etc.) os discentes contam com os laboratórios de informática, num 

total de cerca de 100 microcomputadores conectados à internet.  

Os discentes podem dispor ainda dos 07 microcomputadores destinados 

à consulta localizados na biblioteca. 

A localização dos equipamentos de informática pelas dependências do 

campus e nos laboratórios assim como suas especificações estão disponíveis 

em documento próprio. 

 

3.3 Recursos audiovisuais e multimídia 

 

Disponível para utilização de todos os segmentos universitários e 

professores, mediante agendamento prévio. A descrição dos recursos áudio 

visuais disponíveis na instituição estão descritos em documento próprio. 

 

3.4 Serviços 

 

Grande parte dos serviços de manutenção e conservação das instalações 

físicas e uma boa parte dos equipamentos utilizados são realizados por pessoal 

próprio, capacitado para essas funções, com a supervisão direta de responsável. 
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3.5 Manutenção e conservação das instalações físicas 

 

As instalações físicas gerais (salas de aula, de docentes, de direção e 

coordenação, de apoio, laboratórios, biblioteca, sanitários, áreas de alimentação 

e lazer e estacionamento) tem recebido especial atenção da Instituição no que 

se refere à sua manutenção e conservação.  

Aspectos relacionados à higiene, limpeza, conservação, aparência e 

estética são merecedores de intervenção constante como forma de assegurar a 

toda a comunidade acadêmica as melhores condições de conforto físico e 

ambiental para o adequado desempenho de suas atividades. 

 O trabalho de conservação e manutenção é executado por pessoal 

próprio, contratado diretamente pela Mantenedora, segundo as normas da CLT, 

em jornada de trabalho semanal de 44 horas, em quantidade e qualidade 

suficientes para suprir as demandas do setor. 

 

3.6 Manutenção e conservação dos equipamentos 

 

Simultaneamente ao serviço de manutenção das instalações físicas 

gerais, a Instituição também tem manutenção e conservação dos equipamentos 

de informática. Possui profissional técnico qualificado para o trabalho de 

manutenção física dos equipamentos de informática e também para a 

manutenção lógica das redes de informação existentes no campus. 

A manutenção é efetuada em local próprio, especificamente destinado à 

essa função, o que permite o reparo dos equipamentos eventualmente 

danificados. 

Necessidades mais complexas são encaminhadas para setor de 

informática da instituição Mantenedora. 
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4 - Biblioteca 
 

   

A biblioteca, instalada na rua 7, nº 1193 é comunitária e tem por objetivo 

atender as necessidades dos cursos instalados e demais atividades ligadas a 

ela disponibilizando, de forma rápida e organizada, as informações de interesse 

e aprimoramento profissional, educacional e pessoal.  

A forma de acesso e de utilização do acervo é on-line, permitindo 24 horas 

para consulta através de conexão à internet. 

 

4.1 Espaço Físico  
 

A biblioteca está instalada no primeiro andar do Prédio 1 ( A ), em uma 

área total aproximada de 280.00 m2, sendo 55.00 m2 destinados para compor o 

acervo, 02 salas destinadas ao estudo individual e em grupo com 40.00 m2 cada 

uma, 79,00 m2 destinados à circulação com mesas para estudo, 8.00 m2 ao 

processamento técnico, 18.00m2 destinada a sala de leitura, um sanitário de 

7,00 m2 destinado aos funcionários e um com 7,00 m2 destinados aos usuários, 

15.00 m2 destinados aos periódicos e 8.00 m2 destinados a sala de 

processamento. 

Além disso, no andar onde está instalada a Biblioteca Comunitária da 

instituição está instalado um auditório com área aproximada de 100.00 m2. 
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Todas as dependências da biblioteca são arejadas, limpas, contendo 

extintor de incêndio, porta de acesso para usuários portadores de necessidades 

especiais, com boa iluminação e manutenção constante e adequada. 

O acervo é bem sinalizado, distribuído e visível, permitindo ao usuário 

acesso à informação desejada de maneira rápida e eficaz. O usuário dispõe 

ainda, de acesso informatizado ao acervo, através de sete terminais de consulta 

localizados no espaço da própria biblioteca. 

 

4.2 Instalações para o acervo 
 

Na área destinada ao acervo estão disponibilizados os livros que podem 

ser consultados diretamente pelo usuário assim como os periódicos de 

assinatura constantes, revistas e jornais. 

O acervo é organizado pelo sistema de classificação CDD (Sistema de 

Classificação Decimal de Dewey), onde todos os documentos estão 

preparados com etiqueta de lombada e disponíveis para o empréstimo.  

O usuário dispõe ainda, de acesso informatizado ao acervo, através de 

cinco terminais de consulta localizados no espaço da própria biblioteca, 

permitindo busca através de autor, título e assunto ou por palavra-chave, além 

de dispor de um terminal para empréstimo e devolução. 

 

4.3 Instalações para estudos individuais 
 

A biblioteca conta com uma sala de 40.00 m2 arejada, iluminada e 

silenciosa. Possui 08 (oito) cabines de estudos individuais, com espaço 

adequado, oferecendo ao aluno as condições necessárias para seu estudo. 

Neste espaço é também possível a realização de atividades em grupo. 
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4.4 Instalações para estudos em grupos 
 

No mesmo espaço destinado ao estudo individual está também o espaço 

destinado ao estudo em grupos. Trata-se de um ambiente de aproximadamente 

40.00m2, bem arejado e bem iluminado, que oferece excelentes condições de 

conforto ao usuário contendo mesas com cadeiras almofadadas. 

 Além disso, possui espaço para leitura que também pode ser utilizado 

para estudos individuais e em grupo. 

 

4.5 Área coletiva 
 

A área coletiva da biblioteca é de aproximadamente 79,00 m2 contendo 

mesas com cadeiras almofadadas. 

 

4.6 Sala de processamento técnico 
 

A sala conta com um terminal para preparos técnicos, funcionando 

também como servidor. 

 

Balcão de Atendimento 

No balcão estão disponibilizados, para o pessoal técnico, dois terminais 

para empréstimo e devolução. 

 

 Consulta do acervo 

Estão disponibilizados aos usuários 07 terminais de consulta. 
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4.7 Multimídia 
 

Sete terminais com acesso à internet, sendo ainda disponibilizado os 

Laboratório de informática da instituição com a mesma finalidade, fitas de vídeo, 

Cd-Rom e disquetes. 

A biblioteca possui um acervo de fitas de vídeo de diversas áreas 

especificas e correlatas, disponibilizadas para empréstimo pelo prazo de três 

dias consecutivos. 

 
4.8 Acervo 
 

O acervo geral é composto por livros, periódicos, fitas de vídeo, disquetes, 

cd-rom e outros materiais. 

O acervo de livros possui títulos clássicos e contemporâneos atendendo 

às indicações da comunidade acadêmica, graduação e pesquisa. O acervo é 

adequado, em quantidade e qualidade, às funções e dimensão de toda a 

comunidade. 

As obras estão classificadas e organizadas nas estantes por assunto, em 

ordem alfanumérica crescente, segundo sistema de classificação CDD 

(classificação Decimal de Dewey) e tabela PHA. 

 

4.9 Livros 

 

Informações detalhadas sobre o acervo de livros no que diz respeito aos 

títulos e número de exemplares que são referências para as disciplinas dos 

cursos de graduação atualmente instalados estarão disponíveis em documento 

próprio. 

 

4.10 Periódicos 

 

O acervo de periódicos é formado por coleções de títulos científicos e, 

principalmente por periódicos de áreas correlatas aos cursos de graduação 
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atualmente instalados, com ênfase maior de assinaturas para os cursos mais 

antigos da instituição e que passaram pelo processo de Reconhecimento e, com 

menor ênfase, para os cursos que se encontram nos períodos iniciais. 

 

4.11 Informatização 

 

Tanto o acervo de livros como o de periódicos está informatizado, 

oferecendo acesso à informação por computador através de banco de dados 

relacional (software onde estão armazenadas as informações do acervo para o 

usuário). A base de dados é Microsoft Access onde os dados são inseridos 

através de uma catalogação e disponibilizados para consulta através de 

terminais de empréstimo, devolução e reserva, organizados para pesquisa, 

busca rápida e fácil. 

O acervo está on-line disponibilizado 24 horas para consulta, através de 

conexão à internet pelo site www.unicep.com.br (Serviços Biblioteca), dando a 

possibilidade de consulta através de autor, título e assunto, facilitando a busca 

de onde quer que esteja o usuário. 

 

4.12 Base de dados 

 

A biblioteca oferece o serviço COMUT (Comutação Bibliográfica) através 

do site: www.ibict.br acessando o cnn (Catalogo Coletivo Nacional) para busca 

da pesquisa desejada. 

Na área da saúde e correlatas à Educação, a Biblioteca tem disponível o 

site: www.bireme.br onde permite ao usuário consultar a base de dados Medline, 

Lilacs e Scielo podendo solicitar o pedido na íntegra. 

Além dessas bases o usuário tem acesso livre à consulta de outras bases 

tais como: Sistema Unibibli / USP/UNESP/UNICAMP através do site: 

www.unicamp.br/bc. 

No portal da Capes: www.periodicos.capes.gov.br o usuário pode 

consultar algumas bases gratuitamente. 

http://www.unicep.com.br/
http://www.ibict.br/
http://www.bireme.br/
http://www.unicamp.br/bc
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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A biblioteca divulga também para seus usuários, alguns sites de pesquisa 

com o intuito de ajudar o usuário, dando oportunidade de enriquecer mais as 

suas pesquisas. 

 

4.13 Jornais e revistas 
 

São assinados jornais: Folha de São Paulo, Valor Econômico e também 

jornal da região – Jornal Cidade. As revistas científicas e correlatas são 

assinadas anualmente e renovadas, possuindo coleções para atender à 

proposta pedagógica dos cursos, que são assinadas de acordo com solicitações 

do corpo docente e dos coordenadores de curso. 

 

4.14 Política de aquisição, atualização e expansão 
 

A aquisição, expansão e atualização do acervo são orientadas mediante 

solicitação do corpo docente e discente. Os catálogos de Editoras enviados à 

biblioteca são encaminhados ao corpo acadêmico, a fim de indicar o interesse 

em aquisição, qualificando-a como uma biblioteca universitária compatível com 

as dimensões. 

A solicitação é feita através de uma planilha, preenchida pelos 

professores e coordenadores, contendo as informações necessárias de cada 

área solicitada, informando autor, título, editora e a quantidade de alunos que 

utilizará o material, e enviada à biblioteca para fins de aquisição, conforme 

modelo específico criado para esse fim. 

 

 

4.15 Serviços 

 

A biblioteca comunitária oferece uma excelente estrutura de serviços aos 

seus usuários, quer do ponto de vista do seu horário de funcionamento, dos 
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equipamentos disponibilizados, dos serviços técnicos oferecidos e dos 

profissionais envolvidos. 

 

4.16 Horário de funcionamento 

 

Segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 22:30; 

Sábados normais das 8:00 às 12:00. 

 Sábados com aulas na pós-graduação das 8:00 às 16:00 

 

4.17 Serviço de acesso ao acervo 

 

O usuário tem livre acesso às estantes, sendo o mesmo franqueado a 

toda comunidade de Rio Claro e região, nos horários de funcionamento normal, 

permitindo a consulta de qualquer material do acervo, nas salas de leitura e 

estudos. O empréstimo domiciliar é facultado, e mediante prévia solicitação. 

Nas dependências da Instituição o usuário tem acesso ao serviço de cópia 

de documentos. A biblioteca orienta o usuário ao uso da base de dados, na 

localização do acervo e acesso à rede mundial-internet. Oferece o serviço de 

Comutação Bibliográfica no país e no exterior, permitindo o serviço de consulta 

à base de dados em forma impressa e também o serviço de empréstimo entre 

bibliotecas e ainda dá suporte na orientação de trabalhos acadêmicos 

disponibilizando um manual elaborado através das normas da ABNT via internet 

e inserido no acervo. 

Existe na biblioteca um treinamento de orientação sobre sua utilização 

(como ficar sócio, como achar um livro na base de dados e na estante, como 

utilizar periódicos, como fazer pesquisa sobre um determinado assunto na 

internet, prazo de empréstimo de livros e multimeios, reserva, etc.), para os 

alunos do 1 ano (primeiro período) de cada curso, onde os professores levam 

suas turmas, num horário agendado com a Bibliotecária, para devidas 

explicações. 
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4.18 Pessoal técnico e administrativo 

 

Conta com uma bibliotecária responsável, uma bibliotecária, duas 

auxiliares de biblioteca e estudante estagiária. 

Outros detalhes sobre a Biblioteca Comunitária da Instituição estão 

disponível em documento próprio. 

 

5 - Laboratórios e instalações 
 

Estão à disposição dos estudantes Laboratórios de Informática, e outros 

serviços como a Empresa Júnior cujos espaços e atividades estão descritos a 

seguir. 

 

5.1 Laboratórios de informática 
 

 

 

A instituição dispõe de dois laboratórios de informática onde se 

desenvolvem as atividades acadêmicas dos seus cursos de graduação. Os 

laboratórios dispõem de equipamentos modernos, que atendem qualitativa e 

quantitativamente às demandas dos cursos.  

Todos os terminais dos laboratórios estão conectados à rede Internet. 
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5.1.1 Espaço Físico 

Os laboratórios de informática 1 e 2 da instituição estão instalados em 

duas salas, de aproximadamente 55,00 m2 cada uma, com acomodação 

suficiente para até 30 discentes sentados confortavelmente em cadeiras 

almofadadas e com aparelho de ar condicionado em cada uma das salas. As 

salas onde não estão instalados os aparelhos de ar condicionado, que assegura 

conforto térmico ambiental e boa ventilação. A iluminação natural e a artificial 

asseguram adequadas condições de funcionamento, aos laboratórios e todos 

apresentam uma boa acústica. 

O espaço destinado aos professores e orientadores, bem como para 

atendimento e acompanhamento de discentes é adequado às necessidades.  

 

5.1.2 Equipamentos 

Os laboratórios de informática estão integrados à rede local, gerenciada 

por servidor próprio, e dispõem de terminais, sendo estes distribuídos da 

seguinte forma: 

 

Laboratório 01  

 

Estão instalados 25 terminais, sendo 17 computadores com 

processador AMD Sempron 2300, 01 SEMPRON 902, 01 SEMPRON 2800, 02 

AMD DURON 952, 03 AMD CELERON, com placas de rede Ethernet, monitores 

de 15”, mouse e teclado, disponíveis aos alunos e 01 terminal com as mesmas 

características exclusivo para uso do docente. 

 

Laboratório 02  

 

Estão instalados 25 terminais com processador MMX PENTIUM 

2200, 512 Mb RAM, HD 40 Gigabites placas de rede Ethernet, monitores de 14”, 

mouse e teclado, disponíveis aos alunos e 01 terminal com as mesmas 

características exclusivo para o uso do docente. 
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Todos os terminais dos laboratórios estão conectados à rede Internet. 

Durante as aulas é disponibilizado um computador para no máximo dois 

discentes. 

 

5.1.3 Serviços 

 

Disponibilidade dos equipamentos para uso dos discentes 

Os laboratórios ficam disponíveis aos discentes nos seguintes horários: 

de segunda à sexta-feira das 8:00 às 22:30 e aos sábados, das 8:00 às 12:00. 

Os horários de aulas são divulgados amplamente e, durante as mesmas não é 

permitida a entrada de alunos não matriculados na disciplina aos laboratórios. 

 

Procedimentos para utilização do laboratório de informática 

Existe, quando necessário, um serviço de agendamento efetuado através 

da secretaria visando a utilização mais apropriada e eficiente dos propósitos dos 

laboratórios. 

 

Pessoal técnico de apoio 

Os Laboratórios de Informática estão sob a responsabilidade de um 

docente da instituição com formação específica, sendo o mesmo responsável 

pelo gerenciamento, serviços de instalação de sistemas operacionais, softwares 

aplicativos e manutenção. 

Possui também outros 02 funcionários com formação técnica para apoio 

na utilização dos laboratórios.  

 

Plano de manutenção 

O campus Rio Claro, do Unicep, é responsável pela manutenção de todos 

os seus equipamentos. A manutenção é realizada de forma preventiva e 

corretiva. 
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A manutenção preventiva é realizada periodicamente. Os equipamentos 

passam por uma limpeza e são submetidos a testes superficiais. A manutenção 

corretiva é realizada quando o equipamento apresenta algum defeito, sendo 

substituído o componente ou placa defeituosa. 

 

5.2 Laboratórios e Locais Específicos 
 

a) Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 1 
 

 
 

O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia atende os estudantes do curso 

de Engenharia de Produção nas atividades práticas de Eletricidade, Ótica e 

Mecânica disciplinas de Introdução à Física e Física I, desenvolvidas, 

respectivamente, no primeiro e segundo semestre dos referidos cursos. Por ser 

um Laboratório Multidisciplinar poderá ser também utilizado por disciplinas que 

tenham alguma afinidade e motivação para experimentos. O Laboratório também 

poderá ser utilizado para aulas teóricas.   

O espaço estimado é de 60 m2 em um único ambiente com boa ventilação 

e boa iluminação onde estão instaladas 08 bancadas de madeira de 1.80m x 

1.00m com 04 tomadas de força cada uma, 40 banquetas de maneira 

almofadadas, 02 armários para o acondicionamento dos quites para os 

experimentos e quadro branco. Neste espaço serão desenvolvidas aulas 

expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as 
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características do Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação 

adequadas e recursos de segurança contra incêndio (extintores). 

O laboratório conta com os seguintes equipamentos: 

Item Quantidade 

Gerador de sinais mod. MFG 4202 6 

Osciloscópio mod. MO 1231 4 

Osciloscópio mod. MO 2062 2 

Gerador de Van der Graaf mod. EQ047C 1 

Banco óptico Catelli mod. EQ045A2 (feixe duplo de 
laser) 

3 

Banco óptico Catelli mod. EQ045A3 (feixe duplo de 
laser) 

3 

Banco óptico linear mod. EQ045 (luz branca) 2 

Conjunto para queda de corpos, multicronômetro, 
rolagem, sensor bobina mod. EQ235C 

3 

 

b) Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 2 
 

 

 

O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia atende os estudantes do curso 

de Engenharia de Produção nas atividades práticas de Eletricidade, Ótica e 

Mecânica disciplinas de Introdução à Física e Física I, desenvolvidas, 

respectivamente, no primeiro e segundo semestre dos referidos cursos. Por ser 

um Laboratório Multidisciplinar poderá ser também utilizado por disciplinas que 

tenham alguma afinidade e motivação para experimentos. O Laboratório também 

poderá ser utilizado para aulas teóricas. 
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O espaço estimado é de 60 m2 em um único ambiente com boa ventilação 

e boa iluminação onde estão instaladas 08 bancadas de madeira de 1.80m x 

1.00m com 04 tomadas de força cada uma, 40 banquetas de maneira 

almofadadas, 02 armários para o acondicionamento dos quites para os 

experimentos e quadro branco. Neste espaço serão desenvolvidas aulas 

expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as 

características do Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação 

adequadas e recursos de segurança contra incêndio (extintores). 

O laboratório conta com os seguintes equipamentos: 

Item Quantidade 

Conjunto para molas e lei de Hooke Cidepe EQ028A 5 

Conjunto para molas e lei de Hooke Cidepe EQ028B 1 

Kit plano inclinado mod. EQ001F 6 

Kit pêndulo simples mod. MLEQ024 3 

Dilatômetro linear – digital mod. MLEQ019 2 

Dilatômetro linear – digital III mod. EQ019 2 

Conjunto para termodinâmica mod. EQ054 2 

 

 

c) Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 3 
 

 

 

O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia atende os estudantes do curso 

de Engenharia de Produção nas atividades práticas de Eletricidade, Ótica e 

Mecânica disciplinas de Introdução à Física e Física I, desenvolvidas, 
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respectivamente, no primeiro e segundo semestre dos referidos cursos. Por ser 

um Laboratório Multidisciplinar poderá ser também utilizado por disciplinas que 

tenham alguma afinidade e motivação para experimentos. O Laboratório também 

poderá ser utilizado para aulas teóricas. 

O espaço estimado é de 40 m2 em um único ambiente com boa ventilação 

e boa iluminação onde estão instaladas 04 bancadas de madeira de 1.80m x 

1.00m com 04 tomadas de força cada uma, 30 banquetas de maneira 

almofadadas, 02 armários para o acondicionamento dos quites para os 

experimentos e quadro branco. Neste espaço serão desenvolvidas aulas 

expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as 

características do Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação 

adequadas e recursos de segurança contra incêndio (extintores). 

O laboratório conta com os seguintes equipamentos: 

Item Quantidade 

Viscosímetro de Stokes mod. EQ891C 1 

Conjunto Matzembacher para módulo de Young em 
barras mod. EQ200 

4 

Conjunto para determinar o módulo de Young em fios 
metálicos mod. EQ200A 

1 

Trilho de ar  mod. MLEQ238 1 

 

 

d) Laboratório de Engenharia – Projetos 
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O Laboratório de Projetos atende os estudantes do curso de Engenharia de 

Produção nas atividades práticas de disciplinas específicas dos últimos períodos 

do curso. Por ser um Laboratório de Projetos poderá ser também utilizado por 

disciplinas que tenham alguma afinidade e motivação para este tipo de atividade, 

em particular para disciplinas do curso de Administração. O Laboratório também 

poderá ser utilizado para aulas teóricas. 

O espaço estimado é de 60 m2 em um único ambiente com boa ventilação 

e boa iluminação onde estão instaladas bancadas de madeira de 1.80m x 1.00m, 

mesas, carteiras, quadro branco e material pertinente a finalidade do espaço. 

Neste espaço serão desenvolvidas atividades específicas relacionadas com as 

características do Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação 

adequadas. 

 

e) Laboratório de Anatomia – peças sintéticas 
 

 

 

O Laboratório de Anatomia Humana com peças secas atende à disciplina de 

Anatomia Humana e Fisiologia dos cursos da área da saúde, além das  

disciplinas de Anatomia Músculoesquelética, Neuroanatomia e Biomecânica e 

Cinesiologia I e II, e outras disciplinas do curso de Fisioterapia. Destina-se às 

atividades práticas com ênfase na integração prática da teoria, visualização da 

relação entre estrutura e função, demonstrando a morfologia e a posição 

espacial das mesmas. O Laboratório também pode ser utilizado para aulas 

teóricas. O espaço total estimado é de 60 m2, dividido em 2 ambientes com boa 

ventilação, boa iluminação e com as seguintes estruturas e instalações: 

Ambiente 1 

- 03 mesas de madeira de 3.00m x 1.00m com tampa de granito 
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- 40 banquetas de maneira almofadadas 

- 01 bancada móvel de alumínio 

- 01 quadro branco 

- 03 ventiladores  

Ambiente 2 

- 03 armários para o acondicionamento das peças 

- 02 bancadas de alumínio 

- 01 mesa de madeira de 3.00m x 1.00m com tampa de granito. 

- 01 lavatório para as mãos 

 

PEÇAS SINTÈTICAS 3B 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Cérebro c/ artéria montado sobre a base da cabeça 01 

Cérebro com artérias – 9 partes – C20 01 

Cérebro – 2 partes – C15 01 

Cérebro – 4 partes – C16 02 

Cérebro – 8 partes – C17 01 

Cérebro neuro anatômico – 8 partes – C22 01 

Crânio clássico c/ músculos de mastigação – 2 partes 01 

Crânio de feto montado sobre suporte – A26 01 

Crânio Clássico – 3 partes 04 

Crânio neurovascular – W19018 01 

Medula espinhal 6x0 natural – W42505 01 

Secção frontal e lateral da cabeça – C13 01 

Sistema nervoso central e periférico - Quadro 01 

Ouvido – 4 partes 01 

Leo esqueleto com ligamentos – A12 01 

Esqueleto do pé direito com parte da Tíbia e Fíbula 01 

Esqueleto do pé esquerdo com parte da Tíbia e Fíbula 01 

Esqueleto da mão esquerda 01 

Esqueleto da mão direita 01 

Esqueleto pélvico com órgãos genitais feminino 01 

Junta funcional do ombro – A80 05 

Junta funcional do quadril – A81 05 

Junta funcional do joelho – A82 05 

Junta funcional do cotovelo – A83 05 

Musculatura do pescoço e da cabeça – 5 partes 02 

Metade da cabeça com musculatura – C14 01 

Perna com músculos descartáveis – 9 partes – M20 05 

Braço com músculos descartáveis – 6 partes – M10 02 

Braço vascular – W19019 01 

Torso muscular deluxe – 31 partes – B40 01 

Torso deluxe – 24 partes – B30 01 

Coluna vertebral clássica flexível 02 

Coluna Flexível com discos intervertebrais macios 01 

Modelo Estrutural de mão – M18 02 

Modelo Estrutural do dedo – M19 02 

Mão e pulso deluxe – W47005 01 

Pé e tornozelo deluxe – W47008 01 

Pele, modelo em bloco 01 

Coração – 7 partes – VD253 01 

Coração com esôfago/ traquéia 2x 0 natural – 5 partes 01 

Coração funcional e sistema circulatório 01 

Sistema circulatório – Quadro 01 

Modelo de pulmão – 5 partes – VC243 01 
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Pulmão – 7 partes – G15 01 

Laringe Funcional 2,5 vezes o tamanho natural 01 

Laringe Funcional 3 vezes o tamanho natural 01 

Sistema digestivo – Quadro 01 

Estômago – 2 partes – K15 03 

Estômago – 3 partes – K16 03 

Vilosidade intestinal  01 

Fígado com vesícula biliar 01 

Rim com Glândula adrenal – 2 partes – K12 03 

Secção de rim, modelo básico 03 

Pélvis Feminina – 2 partes – H10 02 

Pélvis Masculina – 2 partes – H11 02 

Peças sintéticas ANATOMIC 

Cérebro vascularizado 02 

Cérebro – 3 partes 02 

Crânio clássico – 3 partes 01 

Crânio – mandíbula e maxilar vascularizado 01 

Medula espinhal  01 

Sistema Nervoso Centra e Periférico – Quadro 02 

Esqueleto 01 

Metade da cabeça com musculatura 01 

Junta funcional do quadril 01 

Junta funcional do cotovelo 01 

Junta funcional do joelho 01 

Junta funcional carpo 01 

Junta funcional tarso 01 

Coluna flexível multifuncional 01 

Pele em bloco 01 

Coração – 3 partes 01 

Sistema circulatório – Quadro 01 

Pulmão  01 

Sistema digestivo – Quadro 01 

Vilosidades do intestino 01 

Pélvis masculina 01 

Pélvis feminina 01 

Placa fígado 01 

Rim – glomérulo 01 

Torso muscular/vísceras 02 

Ossos sintéticos 

Costelas 24 

Vértebras cervicais 06 

Vértebras torácicas 13 

Vértebras lombares 07 

Sacro 01 

Fêmur 02 

Tíbia 02 

Fíbula 02 

Úmero 02 

Ulna 02 

Rádio 02 

Clavícula 02 

Escápula 02 

Quadril 02 

Falanges 28 

Carpo/metacarpo/tarso/metatarso 23 

Patela 02 
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Placa com esterno e costelas 01 

Dentes 09 

Esqueleto do pé esquerdo 01 

Esqueleto da mão direita 01 

Ossos Humanos 

Crânio  05 

Conjunto com 24 pares de costelas 02 

Costelas  63 

Vértebras 114 

Sacro 05 

Fêmur 09 

Fêmur com parafuso – fratura do colo 01 

Tíbia 09 

Fíbula 09 

Úmero 10 

Ulna 10 

Rádio 10 

Clavícula – jogos com 2 pares 05 

Escápula 10 

Quadril 10 

Patela 10 

Esterno 03 

Dentes 04 

Outros materiais 

Torço muscular com Membro Superior 01 

Esqueleto menor 01 

Placa com ossículos do ouvido 01 

Mini torso com vísceras 01 

Atlas Sobotta – volume 1 08 

Atlas Sobotta – volume 2 08 

 

 

f) Laboratório Multidisciplinar de Biologia e Microscopia 
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O Laboratório de Microscopia atende às disciplinas dos cursos da área da saúde. 

É utilizado para estudo de lâminas histológicas fixadas e preparações in vivo, por meio 

de microscópios ópticos e estereomicroscópios.  

O espaço estimado é de 60 m2, em um único ambiente com boa 

ventilação, boa iluminação onde estão instaladas 04 bancadas de madeira de 

3.00m x 1.00m com tampa de granito e armários com gavetas e dispositivos de 

tomadas, 40 banquetas de maneira almofadadas, ventiladores, equipamento de 

proteção contra incêndio e sistema de água. Neste espaço serão desenvolvidas 

aulas expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as 

características do Laboratório. Dispõe de microscópios destinados às aulas 

práticas de disciplinas específicas dos cursos instalados da área de saúde.  

ÍTEM QTDADE 

VIDRARIAS 

Balão de fundo chato 250ml 03 

Balão de fundo chato 1000ml 01 

Becker 25 ml 02 

Becker 50 ml 04 

Becker 100 ml 01 

Becker 250 ml 04 

Erlenmeyer 125 ml 01 

Erlenmeyer 250 ml 04 

Erlenmeyer 500 ml 05 

Funil plástico 01 

Funil vidro 01 

Lâmina de vidro 50 

Lamínula 200 

Micropipeta vidro 10 

Pipeta graduada volumétrica 5ml 03 

Pipeta graduada volumétrica 10ml 03 

Pipeta graduada volumétrica 25ml 03 

Placa de Petri pequena 06 

Placa de Petri média 02 

Placa de Petri acrílico 10 

Proveta 10 ml 01 

Proveta 25 ml 02 

Proveta 100 ml 08 

Proveta 250 ml 02 

Tubo capilar para determinação de microhematócrito 500 

Tubo de ensaio 5ml 02 

Tubo de ensaio 10ml 01 

Tubo de ensaio 25ml 20 

Tubo em forma de U 04 

Vidro de relógio pequeno 05 

Vidro de relógio médio 13 

Vidro de relógio grande 05 

EQUIPAMENTOS  

Estereomicroscópio 06 
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Microscópio óptico 10 

Micropipetador volume fixo 100ul 01 

Pipetador automático volume fixo 10ul 02 

CCD VideoCamera 01 

Camera digital p/ micros 130 01 

Televisor 20” 01 

Oculares WF 16x 02 

EQUIPAMENTO DE FERRO  

Suporte para tubos de ensaio 04 

MATERIAL DIDÁTICO  

LAMINÁRIO (lâminas histológicas):  

Rim de rato (HE) - 02U 05 

Intestino grosso (HE) - 38U 05 

Traquéia (HE) - 07U 05 

Esôfago (HE) - 09U 05 

Pele humana (HE) - 10U 05 

Aorta (orceína) - 21U 05 

Linfonodo (HE) - 23U 05 

Fêmur - osso desgastado (HE) - 28U 05 

Glânglios nervosos (HE) - 37U 05 

Pulmão (HE) - 56U 05 

Veia e artéria (HE) - 71U 05 

Fígado (HE) 05 

Traquéia (HE) 05 

Rim (HE) 05 

Testículos (HE) 05 

Estômago (HE) 05 

Intestino (HE) 05 

Orelha (HE) 05 

Língua (toluidina/fuscina) 05 

REAGENTES  

Azul de metileno 01 

Lugol 01 

Vermelho neutro 01 

Óleo de imersão 01 

OUTROS MATERIAIS  

Capa microscópio 17 

Luvas (pct 100) 01 

Lâmpadas 6V 20W 05 

Papel Filto qualitativo (pct 100) 01 

Pinça de madeira 03 

Ponteirauniversal 1096 

Pisseta 02 

Termômetro 02 

 

Todos os microorganismos ou reagentes químicos utilizados podem ser 

considerados seguros se forem devidamente utilizados. Para isso, algumas normas 

fazem-se necessárias: 
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g) Laboratório Multidisciplinar de Química e Bromatologia 

 

   

 

O Laboratório de Química e Bromatologia, atualmente destina-se aos 

trabalhos práticos de apoio às disciplinas básicas de Química e Ciência 

Ambiental. Destina-se aos trabalhos práticos de apoio às disciplinas, integrando 

conhecimentos teóricos vistos em aula com as práticas. O laboratório dispõe também 

de estrutura para as aulas expositivas. A par deste laboratório existe um local 

destinado ao armazenamento de produtos que são utilizados nas práticas 

preparadas no Laboratório. 

O espaço estimado é de 65 m2, onde estão distribuídas as bancadas, 

instrumentos, equipamentos e o mobiliário. O laboratório dispõe de iluminação e 

ventilação adequadas e recursos de segurança contra incêndio (extintores), 

além de bancadas de granito, armários, pias, e banquetas.  

VIDRARIAS 

ÍTEM QTDADE 

Almofariz (cadinho) com pistilo 10 

Alonga de borracha p/kitassato 10 

Balao de destilacao saida lateral 250ml 03 

Balão de fundo redondo 500 ml 08 

Balão Volumétrico 25 ml 10 

Balão Volumétrico 50 ml 20 

Balão Volumétrico 100 ml 20 

Balão Volumétrico 250 ml 13 

Balão Volumétrico 500 ml 10 

Balão Volumétrico 1000 ml 10 

Barra magnetica lisa 7x30mm 10 

Bastão de vidro 54 

Becker 25 ml 04 

Becker 50 ml 26 

Becker 100 ml 23 
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Becker 150 ml 16 

Becker 250 ml 22 

Becker 600 ml 14 

Becker 1000 ml 09 

Bureta 10 ml 04 

Bureta 50 ml 20 

Bureta 100 ml 06 

Calice graduado 60ml 15 

Calice graduado 125ml 15 

Cálice graduado 250 ml 06 

Cálice graduado 500 ml 10 

Condensador grahan 1 jt. e oliva poli 400mm 10 

Cubeta de quartzo 3,5ml 10mm 04 

Cubeta de vidro 3,5ml 10mm 04 

Destilador 05 

Erlenmeyer 10 ml 05 

Erlenmeyer 50 ml 05 

Erlenmeyer 125 ml 20 

Erlenmeyer 250 ml 15 

Erlenmeyer 500 ml 09 

Funil Analítico  21 

Funil de separação 13 

Kitassato 10 

Picnometro s/termometro 25ml 10 

Pipeta graduada 300mm 15 

Pipeta graduada 1 ml 20 

Pipeta graduada 2 ml 30 

Pipeta graduada 5 ml 20 

Pipeta graduada 10 ml 20 

Pipeta graduada 25 ml 14 

Pipeta graduada sorologica esgotamento total cap. 50 ml 10 

Pipeta volumetrica 10ml 20 

Pipeta volumetrica 25ml 10 

Placa de Petri 89 

Proveta 10 ml 20 

Proveta 25 ml 20 

Proveta 50 ml 20 

Proveta 100 ml 08 

Proveta 250 ml 08 

Proveta 500 ml 08 

Proveta 1000 ml 05 

Trompa de vacuo c/registro cromada 10 

Tubo capilar p/micro hem. S/heparina cx c/500 01 

Tubo de ensaio 10ml 40 

TUBO DE ENSAIO S/BORDA 16,5ML 30 

Tubo de ensaio 20ml 68 

Tubo de ensaio 30ml 24 

Vidro de relógio 06 

EQUIPAMENTO DE FERRO  

Argola Pequena 09 

Argola Grande  

Espátula 10 

Pinca dupla p/bureta c/mufa 20 

Pinca p/condensador c/mufa 3 dedos 10 

Suporte universal 15 

Tela de aquecimento 11 
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Tripé 11 

Estante de arame c/pvc 24 furos 16mm 05 

Estante de arame  05 

EQUIPAMENTO DE PORCELANA  

Almofariz (cadinho) com pistilo 33 

Espátula 17 

Funil de Buchner  20 

OUTROS EQUIPAMENTOS  

Agitador de tubos vortex 127/220v mont. Ferro/aluminio 01 

Agitador magnético 01 

Agitador magnético 01 

Agitador magnético 01 

Agitador magnético 05 

Autoclave 01 

Balanca semi analitica 210gx0,001 02 

Balança analítica BG 200 01 

Balança analítica BG 200 01 

Banho maria redondo 120'c 25x12 1200w 4,5lt 02 

Bico de Bunsen  09 

Capela 01 

Centrífuga 01 

Espectrofotometro digital 01 

Viscosimetro 04 

Manta aquecedora c/reg. P/balao 250ml 10 

Chuveiro 01 

Estufa 01 

Geladeira 01 

pHmêtro 01 

pHmêtro 01 

pHmêtro 01 

OUTROS MATERIAIS  

Agulhas 05 

Agulhas com alça 05 

Espátula com cabo de madeira 11 

Papel indicador de pH (cx 100) 05 

Luvas de pano 05 

Luvas descartáveis (pct 50) 01 

Óculos de proteção  06 

Papel Filtro 300 

Peneira 05 

Pêra 05 

Pinça de madeira 10 

Pisseta 15 

Pipetador 50 

Tesoura 03 

Termômetro 15 

Frasco reagente pp b.l. autocl. 500ml 10 

Frasco reagente ambar t.rosca azul 500ml 10 

REAGENTES  

Acetato de Etila PA    C4H8O2 1L 

Acetona PA    CH3COCH3 2L 

Ácido Acético Glacial PA    CH3COOH 2L 

Ácido Acetilsalicílico    C9H8O4         250mg 

Ácido Aminoacético  

Ácido Cítrico (sol. 10%)  

Ácido Cítrico anidro  
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Ácido Clorídrico 3L 

Ácido Clorídrico comercial (muriático)  

Ácido Nítrico 1L 

Ácido Sulfúrico 1L 

Ácido Tricloroacético  

Ágar-ágar  

Álcool Etílico 99% 3L 

Álcool Etílico 96% 5L 

Álcool Metílico 1L 

Álcool 46%  

Álcool 76%  

Álcool 92,8%  

Amido de milho  

Amido solúvel  

Anidrido Acético PA    C4H6O3 1L 

Benzeno PA    C6H6 1 L 

Bicarbonato de Sódio 250g 

Biftalato de Potássio PA    C8H5KO4 250g 

Carbonato de Sódio Anidro PA   Na2CO3 250g 

Carboximetil Celulose Sal Dissódico  (CMC)   250g 

Cloreto de Ferro III Hexahidratado PA  (Cloreto Férrico)    FeCl3.6H2O 250g 

Cloreto de Sódio 1kg 

Cloreto de Cálcio Dihidratado  

D-Glicose Anidra  

EDTA Sal Dissódico  

Fenilalanina  

Fosfato de Sódio Monobásico Monohidratado PA    

Fosfato de Sódio Bifásico  

Frutose  

Glicerina PA     C3H8O3  

Hexano n   C6H4  

Hidróxido de Amônio PA    NH4(OH)  

Hidróxido de Sódio sólido  

Hidróxido de Potássio (sol. 30g/L)  

Iodo  

Lactose Monohidratada  

L-Histidina  

Metionina  

Nipagin  (Metilparabeno)    C8H8O3  

Nipazol  (Propilparabeno)    C10H12O3  

Nitrato de Prata PA    AgNO3  

Permanganato de Potássio PA    KMnO4  

Potássio Iodeto  

Sacarose  

Sulfato de Cobre  

Tiouréia  

Tirosina  

Valina  

Vanilina  

INDICADORES / CORANTES  

Alaranjado de Metila PA  (Metilorange)     

Azul de Bromofemol  

Azul de Bromotimol  

Azul de Metileno PA    C16H18N3SCl.3H2O  

Eosina Amarelada  

Fenolftaleína    C20H14O4      
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Hematoxilina  

Negro (Preto) de Eriocromo T   C20H12N3NaO7S  

Vermelho de Metila PA  (forma básica)    C15H14N3NaO2  

Tintura de Iodo  

OUTRO MATERIAIS  

Polvilho azedo  

Aromatizantes/Corantes  

Amoníaco  

Leite de Magnésia  

 

h) Clínica de Fisioterapia  

 

 

Na clínica de Fisioterapia da Faculdade ASSER, funcionam os seguintes 

laboratórios: Laboratório do Movimento Humano, Laboratório Multiplo funcional e 

Laboratório de Terapias Integradas. 

Esse espaço destina-se às atividades práticas correlacionando-as à teoria, 

permitindo a vivência de casos clínicos entre os alunos, bem como o atendimento à 

comunidade. 

 Atende às aulas práticas em geral, dos Cursos de Graduação em Fisioterapia e 

área da Saúde, podendo também ser utilizado também para aulas teóricas e práticas de 

outras disciplinas. Além disso, serve como clínica-escola, na qual os alunos atendem 

pacientes da comunidade.  
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 O espaço estimado é de aproximadamente 200 m2, onde estão 

distribuídas as bancadas, instrumentos, equipamentos necessários para as 

atividades, macas e mobiliário. O ambiente acomoda 60 alunos simultaneamente 

para a realização dos atendimentos. O laboratório dispõe de iluminação e 

ventilação adequadas e recursos de segurança contra incêndio (extintores) e 

está dividido em 04 ambientes distribuídos de acordo com a especificidade de 

cada modalidade de atendimento. 

QUANTIDADE ITEM 

01 Par de muletas canadense em alumínio 

02 Bengala em alumínio 

01 Lavatório  

01 Suporte para sabonete liquido  

01 Suporte de papel toalha 

01 Suporte para álcool em gel 

03 Divã em madeira com orifício 

01 Balança antropométrica 

03 Escada de 2 degraus em madeira 

10 Banqueta de madeira acolchoada em azul 

02 Armário para o acondicionamento de materiais 

03 Ventilador de parede 

01 Espaldar em madeira  

02 Mesa de madeira de 1m x 0,80m 

01 Quadro branco 

01 Caneta pincel preta  

01 Caneta pincel vermelha 

01 Apagador para quadro branco 

01 Suporte de parede para álcool gel 

05 Bastão em papelão 

05 Bastão em madeira de 1m 

03 Orange ball 

02 Escada para circuito 

06  Bolsa térmica de Gel 

01 Medicine Ball – 1Kg 

01 Medicine Ball – 2Kg 

01 Medicine Ball – 3Kg 

01 Skate para membros inferiores 

01  Roda de exercícios – Fortalecimento abdominal 

06 Cintas para Bolsa de Gel 

03 Travesseiro revestido em corino azul 

02 Prancha de equilíbrio retangular 

02 Prancha de equilíbrio redonda 

01 Balançin para propriocepção 

01 Cama elástica 

03 Rolo de posicionamento pequeno 

01 Lixeira de chão 

01 Lixeira  

01 Bola suíça 95cm 

02 Bola suíça 65cm 

01 Bola suíça 55cm 

01 Bola suíça 45cm 
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06 Theraband  

01 TRX laranja 1m 

01 Caixa plástica grande para guardar materiais 

01 Caixa de palito em madeira pequeno 

01 Régua plástica  

01 Bola pequena leve – verde 

02 Bola pequena media – azul 

02 Bola pequena forte – vermelha 

01 1metro e ½ de espuma espessura 0,2cm cinza 

01 Escova pequena 

01 Jogo de mini cones com 5 unidades (Pro action) 

05 Exercitador manual artesanal 

01 1 metro de malha tubular 

01 Instrumento musical - Pandeiro 

05 Monitor cardíaco Polar (listen to your body) 

03 Martelo para reflexos 

01 Shaker 

02 Respiron 

04 Tornozeleira Deveras de ½ kg 

02 Tornozeleira Deveras de 1kg 

06 Tornozeleira Deveras de 2kg 

01 Tornozeleira Deveras de 5kg 

04 Halter de 1kg 

04 Halter de 2kg 

05 Adipômetro  

01 Oxímetro de pulso  

01 Caixa de máscara cirúrgica descartável 

04 Caixas de luvas descartaveis 

02 Cremes para massagem relaxantes 

02 Cremes redutores 

07 Termômetro 

03 Goniômetro grande 

05 Goniômetro pequeno 

03 Paquímetro  

05 Cronômetro 

05 Pedômetro 

01 Suporte para halter 

01 Relógio de parede 

01  Esteira  

01 Bicicleta ergométrica  

06 Cadeira  

02 Rampa de madeira de inversão e eversão 

01 Escada de equilíbrio  

01 Bunner sobre a fisioterapia  

01 Negatoscópio  

04 Atadura 8cm x 1,80cm 

02 Atadura 20com x 2,2cm 

01 Atadura 15cm x 2,2cm 

01 Atadura de 12cm x 2,2cm  

01 Pacote de algodão 

01 Caixa de touca descartável para procedimento 

02 Faixa preta  

13 Rolo de fita crepe 

01 Bobina de pano absorvente 

04 Pote de creme para massagem 

10 Cuba de plástico para utilização de creme 
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10 Espátula de plástico  

02 Galão de 5kg de gel anti-séptico  

01 Galão de 5Kg de Germirio 

01 Galão de 5Kg de gel condutor  

01 Caixa com materiais de escritório 

06 Aparelho para musculação 

02 Sala de avaliação privativa com porta 

02  Sala de avaliação 

01 Lavatório  

01 Suporte para papel toalha 

01 Suporte para álcool em gel 

01 Suporte para sabonete líquido 

02 Luminárias de emergência 

05 Divã em madeira com orifício 

06 Escada de 2 degraus em madeira 

05 Banqueta de madeira acolchoada em azul 

06 Armário pequeno com rodízio para o acondicionamento de materiais 

02 Ventilador de parede 

01 Espaldar em madeira 

01 Simetrógrafo  

01 Mesa de madeira de 1m x 0,80m 

03 Cadeiras  

01 Disco proprioceptivo  

06 Bisnaga para uso de gel/álcool  

03 Bastão em madeira de 1m 

05 Travesseiro revestido de corino azul 

01 Cunha de posicionamento revestida florida 

05 Rolo de posicionamento pequeno 

06 Biombos de tecido 

01 Aparelho – Estimulador microcorrentes – Bioset 

01 Aparelho – Micro correntes, Galvânica e Alta frequência (Neurodyn Ibramed) 

01 Aparelho – Ultrassom (Sonopulse - Ibramed) 

01 Aparelho – TENS-FES (Quark) 

01 Aparelho – TENS (Kroma) 

01 Aparelho – Estimulador neuromuscular (Ibramed) 

01 Aparelho – Ultrassom Sonopulse III (Ibramed) 

01 Aparelho – Alta frequência/Corrente Russa (Neurodyn)  

01 Aparelho - Laser 

01 Aparelho Diapulsi 996 – Quark 

01 TENS portátil 

01 TENS/FES Quark 

02 Turbilhão 

20 Eletrodos autoadesivos 

20 Eletrodos silicone-carbono 

04 Eletrodos esponja 

06 Biombos 

01 Par de muletas em alumínio 

01 Andador convencional sem rodinhas 

01 Barra paralela 

01 Espelho de parede de 2m x 1m 

01 Divã com orifício 

01 Escada de 2 degraus em madeira 

01 Banqueta de madeira acolchoada em azul 

01 Escada de canto com rampa 

02 Ventilador de parede 

01 Mesa de madeira de 1,20 x 1m 
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01 Mesa de madeira de 1m x 0,80m 

02 Cadeira em alumínio almofadada em azul 

04 Carteira escolar em alumínio almofadada em azul 

02 Tablado em madeira acolchoado em azul 

01 Espaldar em madeira 

01 Quadro para recados 0,60 x 0,40 

01 Suporte de parede para álcool gel 

02 Bastão em madeira de 1m 

02 Orange ball 

02 Travesseiro azul 

01 Cunha de posicionamento revestida florida 

02 Rolos de posicionamento de 20cm diâmetro x 60cm 

01 Prancha de equilíbrio retangular 

01 Disco proprioceptivo azul 

01 Lixeira branca de chão 

01 Bola suíça azul 95cm 

01 Bola suíça 45 cm 

01 Bola suíça de 65cm 

01 Theraband azul – 1m 

01 Theraband cinza – 1m 

01 TRX verde 1m 

01 TRX cinza 1m 

02 Caixas plásticas para guardar materiais 

02 Kit de estesiômetro 

08 Mini colchonetes para atividades 

01 Digiflex verde 

01 Digiflex amarelo 

01 Jogo de mini cones com 5 unidades (Pro action) 

01 Martelo para reflexos 

01  Shaker 

01 Respiron 

01 Esfigmomanômetro BD 

01 Estetoscópio BD 

01 Caixinha plástica com algodão 

01 Caixinha plástica com feijão 

01 Bolinha crespa Mercur 

01 Bolinha de borracha Mercur 

02 Tornozeleira Deveras de ½ kg 

03 Tornozeleira Deveras de 1kg 

02 Halter de 1kg 

02 Halter de 2kg 

01 Tatame 2x1m 

01 Caixa de tato 

01 Mesa ortostática 

06 Brinquedos educativos 

01 Caixa de tato 

01 Espaldeira M 

01 Espaldeira G 

01 Tapete aerado 

01 Banco extensor 

02 Imobilizador de joelho 

10 Atadura gessada 

01 Cadeira de rodas 

01 Cama elástica 

01 Rolo de posicionamento e atividade Bobath 1.2m X 0.4m 

01 Rolo de posicionamento e atividade Bobath 1.2m X 0.25m 
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01 Plataforma vibratória 

01 Kit de ventosas 

01 Kit Mini band com 3 faixas 

01 Kit de treinamento suspenso 

01 Kit Mioblaster com 4 peças 

01 Kit de tubos elásticos 

01 Prancha deslizante - Slideboard 

 

i) Laboratório Multidisciplinar da área da Saúde   
 

 

 

O laboratório Multidisciplinar da área da Saúde, atende os estudantes dos 

cursos da saúde em atividades práticas de disciplinas de todos os períodos do 

curso. Por ser um Laboratório Multidisciplinar poderá ser também utilizado por 

disciplinas que tenham alguma afinidade e motivação para experimentos. O 

Laboratório também poderá ser utilizado para aulas teóricas.  

O espaço estimado é de 75 m2, em dois ambientes com boa ventilação e 

boa iluminação onde estão instalados os equipamentos pertinentes à finalidade 

do laboratório, mesas de granito banquetas, todos os materiais de vidrarias. 

Neste espaço poderá ser desenvolvida aulas expositivas, práticas e atividades 

específicas relacionadas com as características do Laboratório. O laboratório 

dispõe de segurança contra incêndio (extintores). 
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Item Quantidade 

Balança digital milesimal semi analitica 1 

Durometro para comprimidos digital portátil 1 

Dissolutor de comprimidos e capsulas 3 provas manual 
mod. 299-1D 

1 

Friabilometro 300-1 1 

Desintegrador de comprimidos e capsulas 3 provas mod. 
301-2D 

1 

Chuveiro - lava olhos 1 

 

 

j) Laboratório de técnica dietética e Clínica de Nutrição 

 

  

 

 

Destina-se essencialmente ao desenvolvimento de aulas práticas das 

disciplinas de Técnica Dietética I e II, Gastronomia e Nutrição Materno Infantil 

podendo atender outras disciplinas que se fizerem necessárias como a disciplina 
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de Tecnologia de Alimentos. Também pode ser usado em atividades extras do 

curso e da Instituição. O laboratório oferece um ambiente capaz de realizar 

análise das transformações durante o processamento dos alimentos, buscando 

preservar o valor nutricional dos mesmos. As aulas práticas são feitas através 

da execução, avaliação e discussão dos experimentos realizados para que o 

aluno possa visualizar melhor a relação entre os conhecimentos e informações 

obtidos na disciplina. 

 

 k) Maquetaria 

 

O Laboratório de Maquetes destina-se aos trabalhos práticos de apoio às 

disciplinas que necessitam de representação através de maquetes dos cursos 

de Arquitetura e Design de Interiores. O Laboratório também poderá ser utilizado 

para aulas teóricas. 

O espaço estimado é de 90 m2, dividido em dois ambientes distintos: um 

para o trabalho com maquinário e outro para trabalhos manuais como recortes, 

montagem e colagem. Como se trata de local de manipulação de produtos 

químicos (tintas, colas, solventes), o Atelier tem boa ventilação, boa iluminação 

e tem instalado um ponto de água. 

Neste espaço serão desenvolvidas aulas expositivas e práticas, além da 

elaboração de modelos e protótipos. 

 

Item Quantidade 

Serra de fita mod. SF-S 1 

Lixadeira combinada mod. LC 6x9 1 

Esmeril mod. BT 800 1 

Serra bancada com disco mod. BT 1800B2 1 

Furadeira de bancada 1 

Compressor de ar 1 
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 l) Laboratório de Conforto  

 

 

 

O Laboratório de Conforto destina-se às disciplinas dos últimos períodos do 

curso de Arquitetura e Urbanismo e do curso de Design de Interiores. Laboratório 

também poderá ser utilizado para aulas teóricas. 

Este espaço abriga as atividades relacionadas aos estudos da área de 

conforto ambiental. Apresenta boa iluminação e ventilação naturais, com 

ventiladores fixos de parede. Quanto ao mobiliário, dispõe de mesas individuais, 

cadeiras estofadas, computador, armário de ferro para guardar os 

equipamentos, mesas de apoio e lousa branca. A relação do maquinário e dos 

materiais encontra-se em listagem disponível no local. 

O espaço estimado é de 50 m2, em um único ambiente, que abriga 

equipamento de conforto. O espaço tem boa ventilação e boa iluminação. 

  

Item Quantidade 

Heliodon interativo 1 

Anemômetro digital  1 

Luxímetro digital 1 
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 m) Laboratório de Topografia, solos e construção civil 

 

  

 

O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia destina-se as atividades 

práticas das disciplinas que fazem parte da matriz curricular do curso de 

Engenharia Civil. Por se tratar de um Laboratório Multidisciplinar é também 

possível o desenvolvimento de experimentos relacionados às disciplinas do 

curso de Arquitetura e Urbanismo. O Laboratório também poderá ser utilizado 

para aulas teóricas. 

Este espaço abriga as atividades relacionadas às atividades práticas de 

topografia e mecânica dos solos, além dos materiais para as atividades práticas 

de construção civil. Apresenta boa iluminação e ventilação naturais, com 

ventiladores fixos de parede. Quanto ao mobiliário, dispõe de bancadas de 

madeira, armários e prateleiras.  

O espaço estimado é de 90 m2, dividido em três ambientes distintos: um para 

os equipamentos de mecânica e alvenaria e teste de resistência, outro para os 

equipamentos de hidráulica e outro para os equipamentos de topografia. Como 

se trata de local de manipulação o Laboratório tem boa ventilação, boa 

iluminação e tem instalado um ponto de água. 

Neste espaço serão desenvolvidas aulas expositivas e práticas, além da 

elaboração de modelos e protótipos. 

Item Quantidade 

Teodolito 6 
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Nível ótico 1 

Paquímetro de metal 1 

Esclerômetro 1 

Tripé de metal 7 

Mira 6 

Bússola 6 

Baliza topográfica 6 

Trenas eletrônicas 4 

GPS esportivo portátil tela "2.2" 6 

Estereoscópio de mesa de espelhos mod. HPF - 1 1 

Estereoscópio de Bolso 20 

 

 

n) Laboratório de Hidráulica 

 

 

 

O Laboratório de Hidráulica destina-se as atividades práticas das disciplinas 

que fazem parte da matriz curricular do curso de Engenharia Civil.  

Neste espaço serão desenvolvidas aulas expositivas e práticas, contando 

com os seguintes equipamentos: 

 

Item Quantidade 

Canal de Escoamento aberto 1 

Kit Vertical de Reynolds 1 

Anemômetro digital mod. MDAII 1 
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Luxímetro digital mod. MLM 1011 1 

Decibelímetro digital mod. MSL 1325A 1 

Balança eletrônica mod. AD 5000 1 

 

 

o) Laboratório de ensino – curso de Pedagogia 
 

 

 

O laboratório de ensino destinado ao curso de Pedagogia conta com 

mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades composto, entre 

outros, por duas estantes de aço abertas para livros infantis, armários para 

abrigar brinquedos, mesas, cadeiras e uma lousa. Poderá dar suporte às 

diversas disciplinas dos cursos de Licenciatura que temos implantados na 

instituição. O Laboratório também poderá ser utilizado para aulas teóricas. 

O espaço estimado é de 45 m2, em um único ambiente com boa ventilação 

e boa iluminação onde estão depositados materiais pertinentes à finalidade do 

laboratório. Neste espaço serão desenvolvidas aulas expositivas, práticas e 

atividades específicas relacionadas com as características do Laboratório.  

Dispõe de mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, 

com destaque para o computador em rede, acesso à internet e impressora 

própria. O laboratório dispõe de segurança contra incêndio (extintores). 
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p) Escritório Modelo  – curso de Arquitetura e Urbanismo 
 

  

 

O Escritório de Projetos, está instalado em uma sala no bloco B, segundo 

andar, está organizada de forma a desenvolver projetos na área de arquitetura 

e urbanismo e Design de Interiores, sendo um laboratório de treinamento para 

os futuros profissionais da área; além de proporcionar uma prestação de serviços 

para a comunidade local. 

O Escritório de Projetos está sob a responsabilidade de dois docentes do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição e abriga diversos estudantes 

colaboradores bolsistas do referido curso. 

Para o Escritório de Projetos, está destinada uma sala com 

aproximadamente 20,00 m2 e atende às necessidades para o desenvolvimento 

dos trabalhos e projetos. Trata-se de uma sala sem problemas de ruídos, com 

boa iluminação, ventilação e limpeza. 

Está disponibilizado no Escritório material básico de desenho, 

equipamento computacional com acesso à internet, impressora para as práticas 

diárias das atividades do Escritório. 

Está estruturado para o desenvolvimento de projetos na área de 

Arquitetura e Urbanismo, contratados junto a comunidade da cidade de Rio 

Claro. 
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q)  Brinquedoteca 
 

 

 

A Brinquedoteca está instalada em sala de aproximadamente 57,00 m2, 

com boas condições de acústica, iluminação, ventilação, limpeza e segurança, 

de fácil acesso, permitindo adequado atendimento ao usuário para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

A Brinquedoteca, prioritariamente de uso do curso de Pedagogia, conta 

com mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, composto 

entre outros, por estantes abertas para abrigar brinquedos e livros infantis, 

mesas e cadeiras. 

Possui acervo de livros infantis, e brinquedos em madeira, jogos de 

memória, jogos de fantasia, multiblocos, quebra-cabeças, brinquedos de encaixe 

e outros materiais lúdicos de caráter pedagógico. 

A Brinquedoteca funciona de segunda à sexta-feira, e está sob a 

responsabilidade da Coordenação do curso de Pedagogia. O empréstimo de 

material tem uma regulamentação específica, para sua utilização fora das 

dependências da instituição. 

As atividades relacionadas à utilização do espaço da Brinquedoteca quer 

pelos alunos do curso, quer por alunos de outras instituições e, mesmo, pela 

comunidade das escolas de ensino fundamental e médios estão constantemente 

sendo programadas pela coordenação do curso Pedagogia. 
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Através da coordenação da Briquedoteca, são desenvolvidos projetos de 

extensão à comunidade da cidade de Rio Claro. 

 
r) Academia 

 

  

 

Item Quantidade 

Cadeira extensora 1 

Extensora de panturrilha 1 

Convergente desenvolvimento de ombros 1 

Cama elástica 1 

Adutora/abdutora 1 

 

s) Ginásio Poliesportivo e Sala de Rítmica 
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6. Empresa Junior 
 

A Empresa júnior, que funciona em uma sala do primeiro andar do Prédio 

1 ( A ), está sendo organizada de forma a desenvolver cursos e treinamentos a 

profissionais, com o objetivo de atualização e aperfeiçoamento dos mesmos; 

para a prestação de serviços, às microempresas prioritariamente na área de 

Administração. 

A Empresa Júnior está sob a responsabilidade de um docente da 

instituição que tem outros dois docentes colaboradores e cinco estudantes 

bolsistas. 

Atualmente, a Empresa Junior está em fase de reestruturação e deverá 

futuramente ativar o Banco de Empregos a ser implantado na instituição com a 

finalidade de informar aos estudantes as oportunidades de emprego na cidade 

de Rio Claro e região. 

Para a empresa está destinada uma sala com aproximadamente 12,00 m2 

e atende às necessidades de orientação e às necessidades da realização dos 

trabalhos e projetos. Trata-se de uma sala sem problemas de ruídos, iluminação, 

ventilação e limpeza. 

Há disponibilidade de um computador com acesso à internet para as 

práticas diárias das atividades da Empresa Júnior e do Banco de Empregos. 

Além disso, os discentes possuem livre acesso aos laboratórios de 

informática da instituição, para consultas e pesquisas via Internet, como também 

têm livre acesso à biblioteca e salas de estudos. 

Estão se estruturando as atividades e projetos de estudos dos alunos 

participantes da Empresa Júnior. Um dos discentes, membro da Empresa Júnior, 

é o responsável pelo agendamento e controle das atividades.  

 Mais recentemente, a Empresa Junior, como um de seus projetos, passou 

a desenvolver atividades no Banco de Empregos, setor este que deverá 

prioritariamente buscar junto às empresas da cidade de Rio Claro e região a 

oportunidade de empregos para disponibilizar aos estudantes da instituição. 
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7 - Núcleo de Iniciação Científica e Extensão – NICE 
 

 

 

As atividades de iniciação científica, pesquisa e extensão são abrigadas 

no Núcleo de Iniciação Científica e Extensão - NICE que está sob a 

responsabilidade de dois docentes da instituição, que tem a missão de motivar 

e coordenar as atividades relacionadas junto à comunidade acadêmica. 

 O Núcleo de Iniciação Científica e Extensão está instalado numa sala de 

aproximadamente 50,00 m2 no primeiro andar do Bloco 1 (B)  

Dispõe de mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, 

com equipamento computacional, em rede e com acesso à Internet. 

Detalhes sobre as atividades de NICE estarão disponíveis em documento 

próprio. 

 

 

 

 

 

8 - Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP 
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As atividades de apoio a docente e a discentes do Unicep, campus Rio 

Claro, são abrigadas no Núcleo de Apoio Pedagógico - NAP que está sob a 

responsabilidade de um Pedagogo e de um Psicólogo, docentes da instituição, 

que tem a missão de motivar e coordenar as atividades relacionadas junto à 

comunidade acadêmica. 

 O Núcleo de Apoio Pedagógico a docentes e a discentes está instalado 

numa sala de aproximadamente 50,00 m2 no primeiro andar do Bloco 1 (B)  

Dispõe de mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, 

com equipamento computacional, em rede e com acesso à Internet. 

Detalhes sobre as atividades de NAP estarão disponíveis em documento 

próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

9 - Núcleo Docente Estruturante – NDE  
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Destinado a criação, implementação e consolidação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de gradação instalados na Instituição. O Núcleo 

Docente Estruturante – NDE desenvolve suas atividades num ambiente 

confortável, bem iluminado e ventilado. 

 O Núcleo Docente Estruturante – NDE está instalado numa sala de 

aproximadamente 28m2 no segundo andar do Bloco 1 (A)  

Dispõe de mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, 

com equipamento computacional, em rede e com acesso à Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
60 

 

14 – Comissão Própria de Avaliação - CPA  
 

 

 

A Comissão Própria de Avaliação desenvolve suas atividades num 

ambiente confortável, bem iluminado e ventilado. 

 A Comissão Própria de Avaliação está instalada numa sala de 

aproximadamente 28m2 no segundo andar do Bloco 1 (A)  

Dispõe de mobiliário adequado ao desenvolvimento de suas atividades, 

com equipamento computacional, em rede e com acesso à Internet. 

 

 

 

 



  

Infraestrutura  
Campus Porto Ferreira 

 



INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

3. Instalações acadêmicas existentes no Campus Porto Ferreira 

 

3.1 Introdução 
 

 A UNICEP - Campus de Porto Ferreira está instalada numa área de 

aproximadamente 30.959,47 m2  localizada na Rua Padre Nestor Cavalcante 

Maranhão, 40 – Jardim Aeroporto em Porto Ferreira. Nesta área estão construídos 

quatros edifícios com uma metragem total de 4.470,00ms². Além disso, as instalações 

da instituição dispõem de uma ampla área de convivência, de aproximadamente 

117,86m2, onde estão instaladas a cantina, e uma área para estacionamento de motos 

e veículos de aproximadamente 5.100m². 

Assim, a área construída ocupada pela instituição, considerando seus quatros 

edifícios e também a área de convivência e estacionamento, é de aproximadamente 

9.687,95m2. É nesse espaço que estão instaladas as dependências acadêmicas e 

administrativas que oferecem o necessário suporte para todos os seus cursos de 

graduação até então em funcionamento. 

 Apresentamos a seguir, em detalhes, as dependências da UNICEP - Porto 

Ferreira.  

 

Detalhes das Dependências Institucionais 

 Quantidade 

2020 

Área (m2) 

2020 

Área de Lazer 01 610,8 

Banheiros 12 163,0 

Biblioteca 01 254,5 

Instalações 

Administrativas 
04 612,7 

Laboratórios 11 880,5 

Salas de aula 17 1.591,5 

Salas de 

Coordenação 
15 120,0 

Salas de Docentes 1 60,0 

Outros 8 176,8 

Total  4.470,0 

 

  



3.2 Infra-estrutura Acadêmica 

 

a) Introdução 
 

 A UNICEP - Porto Ferreira, instalada na cidade de Porto Ferreira, dispõe de 

uma ampla infraestrutura para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, 

constituída de uma Biblioteca bem dimensionada em seus espaços para o acervo e 

também para a consulta, com amplas salas destinadas ao estudo em grupo e também 

individual. 

Possui instalações adequadas para os coordenadores que permitem não só o 

desenvolvimento de atividades administrativas inerentes à coordenação dos diferentes 

cursos de graduação, atualmente ofertados, como também acolher os futuros 

coordenadores de curso e para as atividades de orientação dos estudantes. Além disso, 

as salas destinadas às aulas convencionais são adequadas e a estrutura de 

laboratórios atende à demanda dos cursos instalados.  

 

3.2.1 Laboratórios de Informática 

 

A UNICEP - Porto Ferreira, dispõe de dois laboratórios de informática onde se 

desenvolvem as atividades acadêmicas dos cursos. Os laboratórios dispõem de 

equipamentos modernos, que atendem quantitativamente às demandas dos Cursos. 

Todos os terminais dos laboratórios estão conectados à rede Internet. 

Os laboratórios de informática estão instalados em duas salas, sendo cada 

uma de aproximadamente 100m2, com acomodação suficiente para até 40 alunos, 

sentados confortavelmente em cadeiras almofadadas em cada uma das salas. Dispõe 

de ar condicionado com baixo nível de ruído que asseguram conforto térmico 

ambiental, boa ventilação, iluminação natural e artificial, o que assegura adequadas 

condições de funcionamento. 

Os laboratórios estão integrados à rede local, gerenciada por servidor próprio, e 

dispõe de 40 terminais, sendo estes distribuídos da seguinte forma: 

 



a) Laboratório de Informática 1 

 

Equipamento Especificação Quantidade 
Ano I 

2009 

Ano II 

2010 

Ano 

III 

2011 

Ano 

IV 

2012 

Ano V 

2013 

Computadores 

AMD Sempron 

2300+ 1.58 Ghz, 

256 RAM, HD de 

40 GB. 

------------------ 

AMD Duron 1.79 

GHz, 512 RAM, 

HD de 40GB 

 

------------------- 

Athlon XP 1.58 

GHz, 256 RAM, 

HD de 40 GB 

 

------------------- 

AMD Sempron 

2800 + 1.6 GHz, 

256 RAM, HD de 

40 GB 

 

------------------- 

 

MMX Pentium 

2200+, 512 RAM, 

HD de 40 GB 

------------------- 

AMD Duron 

1100, 256 RAM, 

HD de 20 GB com 

placa de 

vídeo/saída TV 

 

 

17 

------------- 

 

2 

 

--------------- 

 

1 

 

---------------- 

 

1 

 

---------------- 

 

2 

 

---------------- 

 

1 

 

 

 

17 

------ 

 

2 

 

-------- 

 

1 

 

-------- 

 

1 

 

-------- 

 

2 

 

-------- 

 

1 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 

 

 

 

--------- 
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b) Laboratório de Informática 2 

 

Equipamento Especificação Quantidade 
Ano I 

2009 

Ano II 

2010 

Ano III 

2011 

Ano 

IV 

2012 

Ano V 

2013 

Computadores 

MMX Pentium 

2200, 512 RAM, 

HD de 40 GB 

 

 

------------- 

MMX Pentium 

2200, 512 RAM, 

HD de 40 GB com 

placa de 

vídeo/saída TV 

 

 

23 

 

------------- 

 

1 

 

 

 

 

23 

 

------ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

Televisores TV 29” 1      

 

 

 

d) Laboratórios de Informática 

 

            UNICEP - Campus de Porto Ferreira programa para o período de vigência do 

PDI a instalação de pelo menos mais 02 Laboratórios de informática, com 

equipamentos modernos e dotados de toda infraestrutura necessária para o bom 

atendimento aos professores e aos estudantes dos referidos cursos assim como 

daqueles que estão programados pela instituição para o referido período.  

Está também prevista, para o período de vigência do novo PDI, a ampliação do 

laboratório de pesquisa, destinado aos trabalhos de iniciação científica dos estudantes 

e a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso. 

 

3.2.2 Laboratórios Específicos 

 

a) Laboratório Multidisciplinar de Engenharia 
 

O Laboratório Multidisciplinar de Engenharia atende aos estudantes dos cursos 

de Engenharia  nas atividades práticas. Por ser um Laboratório Multidisciplinar 

poderá ser também utilizado por disciplinas que tenham alguma afinidade e motivação 

para experimentos. O Laboratório também poderá ser utilizado para aulas teóricas. 

 

Espaço 

 

 O espaço estimado é de 100 m2 em um único ambiente com boa ventilação e boa 

iluminação, onde estão instaladas 06 bancadas de 1.80m x 1.00m com 04 tomadas de 

força cada uma, 40 banquetas de madeira, 02 armários para o acondicionamento dos 

quites para os experimentos e quadro branco. Nesse espaço serão desenvolvidas aulas 



expositivas e práticas e atividades específicas relacionadas com as características do 

Laboratório. O laboratório dispõe de iluminação e ventilação adequadas e recursos de 

segurança compatíveis com suas necessidades. 

3.2.3 Inovações Tecnológicas Significativas 

 

A identificação de práticas pedagógicas inovadoras deve ficar registrada no 

Projeto Pedagógico de cada um dos Cursos de Graduação ofertados pela instituição. 

 O projeto pedagógico de cada curso será inovador na medida em que conjugar 

as melhores conquistas da tradição do processo de ensino e aprendizagem na sua área 

de conhecimento com as novas possibilidades do presente, com abertura para o 

futuro. 

A UNICEP - Campus de Porto Ferreira pensa no desenvolvimento de um projeto 

que venha contemplar, gradualmente, a medida que sejam implementados novos 

cursos, a implantação de centros de formação voltados para as áreas das ciências 

humanas, exatas e biológicas. A intenção fundamental é a de proporcionar uma 

formação científica mais sólida e abrangente, otimizando a sequência e o conteúdo das 

disciplinas e propiciando a sua articulação mais dinâmica, possibilitando ao aluno 

mais opções para a sua formação. 

O profundo apego aos conteúdos mais significativos do conhecimento será a 

raiz de onde de tirará a seiva das habilidades e competências. Cada projeto pedagógico 

será construído e/ou revisto à luz de uma séria pesquisa histórica, que levante a 

tradição, aliada às considerações de ordem sociológica, econômica, filosófica, 

antropológica e cultural que lhe darão sustentação e grandeza. 

Dentro deste espírito de reconhecimento da experiência com ousadia, cada 

curso encontrará o seu caminho, sem ficar arraigado ao passado nem entregar-se à 

superficialidade e às modas de cada momento. 

Aliando experiência com ousadia, a UNICEP - Porto Ferreira, projeta, seguindo 

a tendência que se manifesta nas diretrizes curriculares, a constituição de um núcleo 

de formação fundamental, um segundo núcleo de formação profissionalizante e um 

terceiro de formação prática, com o objetivo de oferecer aos seus estudantes um 

ensino básico de qualidade, com melhor aproveitamento dos recursos e dos docentes, 

integrando os alunos dos diversos cursos criando assim, um espírito universitário 

mais forte e autêntico. 

Projeta também deixar sob a responsabilidade de cada um dos cursos já 

instalados e daqueles que deverão ser instalados, a responsabilidade dos 

conhecimentos profissionalizantes. 

 
 
 



Atendimento às Pessoas Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais ou 

com Mobilidade Reduzida 

 
 

Tomando como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, a estrutura física (edificações, espaço, mobiliário e equipamentos) 

construída ou a construir está de acordo com as seguintes preocupações básicas: 

 Garantir, no mínimo, um acesso a usuários de cadeiras de rodas, vinculado à 

circulação principal e às circulações de emergência. 

As áreas de circulação estão planejadas de modo a assegurar uma faixa de 

circulação livre de barreiras e obstáculos, para pessoas que utilizem, ou não, cadeira 

de rodas, e com largura mínima adequada. Possui superfície regular, firme, estável e 

antiderrapante, sob qualquer condição climática.  

As portas terão vão livre de 0,80cm, com maçanetas tipo alavanca, sendo que 

as dos sanitários são com barra horizontal para facilitar o seu fechamento. O seu 

revestimento é resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de 

rodas. 

Os sanitários estão localizados em lugares acessíveis, próximos à circulação 

principal e devidamente sinalizados, com barras de apoio nas paredes e demais 

dependências, adequadas ao uso de portadores de deficiência ambulatória. 

O acesso para pessoas que utilizam cadeira de rodas, onde se encontram os 

laboratórios, setor administrativo, coordenação de cursos, sala de professores, 

cantina, xérox, área de convivência é realizado através de rampas.  

No estacionamento são reservadas vagas para veículos dirigidos por pessoas 

portadoras de deficiência, prevendo-se condições de sinalização, espaço adicional para 

a circulação de cadeiras de rodas, áreas de circulação adequadas quanto a piso, guias 

etc. Disponibilizamos também uma vaga reservada próxima a sala de aula do prédio A, 

onde possibilitamos aos portadores a condição de não necessitarem subirem a rampa 

de entrada do prédio, locomovendo-se por toda área sem nenhum esforço físico. 

 Os lavabos e bebedouros são instalados em altura acessível aos usuários de 

cadeira de rodas. 

 Além disso, a instituição se compromete em prover infraestrutura para 

proporcionar, caso seja solicitado pela pessoa portadora de deficiência, desde o acesso 

até a conclusão do curso, sala de apoio especial para alunos com deficiência visual e 

auditiva. 

 Quanto à Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS a instituição possui os 

conteúdos da modalidade LIBRAS colocada em disciplinas de caráter informativo que 

fazem parte da grade curricular dos cursos instalados e serão contempladas nos 

cursos que deverão ser instalados durante a vigência do novo PDI. 



 A instituição se compromete, também, com a intensificação da iniciativa de 

oferecer para os estudantes um curso de extensão universitária, ministrado por 

profissional especializado, na modalidade LIBRAS.  

 Além disso, a instituição já prove em sua unidade uma infraestrutura de 

informática, com programas específicos que procuram facilitar o acompanhamento de 

disciplinas para os estudantes com necessidades especiais.  

A IES preocupa-se cada vez mais, adaptar seus espaços, no sentido de um 

acolhimento cada vez mais adequado para as pessoas portadoras de deficiência, desde 

o acesso até à conclusão do curso, com sala de apoio especial para alunos com 

deficiência visual e auditiva. 

 


