
 
 

 

INFRAESTRUTURA  

 

Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI  

A Instituição conta com docentes em tempo integral, todos eles contam com gabinetes 

de trabalho devidamente equipados com computador, telefone, mesa e cadeira confortável.  

 

Espaço de trabalho para a Coordenação de Curso e serviços acadêmicos  

A Instituição conta com gabinetes de trabalho para Coordenação devidamente 

equipado com computador, telefone, mesa e cadeira confortável.  

 

Sala de professores  

A Sala de Professores possui mesa ampla com cadeiras estofadas, computadores com 

acesso a Internet e Sistema de Gestão Educacional (UNIMESTRE), armário com divisórias e 

chaves, mesa com água, café, chá, suco e chimarrão. Destaca-se ainda que é um ambiente 

arejado.  

Sendo assim, a sala dos professores está devidamente equipada e, considerando que o 

número de professores por turno, fica em número confortável nos intervalos, já que se 

distribui em 5 dias. Salienta-se que a infraestrutura da IES está em consonância com a NBR 

5413, 10152, 14006 e 9050.  

 

Salas de aula  

A Instituição conta com amplas salas de aula, as mesmas contam com quadro branco, 

cadeiras estofadas, ventiladores, amplas janelas e projetor multimídia com computador para 

docente com sistema de Internet sem fio e tomadas para computadores pessoais.  

 

Acesso dos alunos aos equipamentos de informática  

Os alunos possuem livre acesso aos equipamentos de informática, pois a IES dispõe de 

laboratórios de informática com acesso à internet de uso. Os referidos laboratórios possuem 

políticas de utilização e atualização de equipamentos e softwares.  



 
 

Destaca-se também, que os alunos tem acesso a internet via wireless com velocidade 

compatível com as necessidades dos alunos, auxiliando-os nas pesquisas acadêmicas. A 

Instituição oferece internet com fibra óptica com tecnologia de ativos de última geração. O 

sistema garante conexão estável e segura com velocidades infinitas, sem perdas por 

interferência climáticas ou necessidade de instalação de equipamentos como modems ou 

antenas.  

Outro dado importante é de que mais de 70% dos nossos alunos possuem computador 

pessoal. 


