
INFRAESTRUTURA 
 

 Espaço Físico da coordenação do curso e serviços acadêmicos: 
 

Unidade Acadêmica dos Palmares 

As coordenações de curso de licenciaturas em Química, Física, Biologia, 

Matemática, Ciências da Natureza e Matemática, curso de Enfermagem e 

Engenharia de Energias, além das salas das diretorias dos Institutos Ciências 

Exatas e da Natureza, Instituto de Ciências da Saúde Coletiva e Instituto de 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável estão localizadas na Área 

Administrativa, localizada em setor de acesso “controlado”. Ocupam salas de 

12,24m², com 2 (duas) estações de trabalho em “L”. Todos os ambientes são 

climatizados, apresentando infraestrutura de telefone e internet.  

As salas são equipadas com computadores individuais por função e 

impressoras multifuncionais.  

 

 Gabinetes de trabalho para professores: 
 

* Campus da Liberdade 

O espaço reservado para os professores conta com duas salas. A primeira 

com uma área de 40,30 m² com dois banheiros, feminino e masculino, uma mesa 

com 12 (doze) lugares, ponto de dados e elétricos, uma bancada com 5 (cinco) 

lugares. A segunda com 25,27 m² tem uma mesa de reuniões com 12 (doze) 

lugares, pontos de dados e elétricos. Este espaço é utilizado para realização de 

vídeo conferências. As duas salas são climatizadas, e possuem 3 (três) 

computadores e 1 (uma) impressora multifuncional.  

 

* Unidade Acadêmica dos Palmares 

A sala dos professores apresenta as mesmas características das salas de 

aula (46,8m² de área), além de contar com uma mesa com 8 (oito) lugares, 1 

(uma) impressora 4 (um) computador, 2 (dois) aparelhos de ar condicionado e 

infraestrutura de telefone e internet. Possui 6 (seis) luminárias do tipo “plafom de 

sobrepor” para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes cada. As suas paredes são 

revestidas, até meia altura, com laminado melamínico cor branco gelo, para 



facilitar a limpeza. A partir do laminado e até o teto em forro de gesso branco, as 

paredes são revestidas em pintura acrílica branca. Apresenta, ainda, esquadrias 

altas que abrem para o corredor da edificação,  

Ressalta-se, ainda, que a sala dos professores possui acesso para a copa 

e 2 (dois) banheiros, 1 (um) masculino e 1 (um) feminino. A copa, de uso restrito 

para servidores, apresenta 10,70m². Todas as suas paredes são revestidas em 

cerâmica, possuindo bancada com cuba em inox para lavagem de utensílios, 

micro-ondas e geladeira. Quanto aos banheiros, apresentam três cabines com 

vaso sanitário e duas cubas para lavagem de mãos.  

 

 Salas de aula: 
 

           Unidade Acadêmica dos Palmares 

A Unidade dos Palmares é divida em 3 blocos, o primeiro Palmares I 

possui um número de 12 (doze) salas de auala, cada sala apresenta 46,8m² de 

área, as quais comportam 36 (trinta e seis) estudantes, podendo ser locados até 

42 (quarenta e dois) alunos. As salas de aula apresentam 6 (seis) luminárias do 

tipo “plafom de sobrepor” para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes cada. As suas 

paredes são revestidas, até meia altura, com laminado melamínico cor branco 

gelo, para facilitar a limpeza. A partir do laminado e até o teto em forro de gesso 

branco, as paredes são revestidas em pintura acrílica branca. As salas 

apresentam esquadrias altas que abrem para o corredor da edificação. Todas as 

salas são climatizadas, apresentando 2 aparelhos de ar condicionado. Apresenta 

ainda infraestrutura para fixação de aparelho de datashow. 

Os blocos Palmares I e II possuem mais 16 salas, as quais possuem 

características semelhantes das salas do Palmares I, com alocação de 36 a 42 

alunos, climatizadas, datashow e internet. 

 

 

 Laboratórios: 
 

O curso de Licenciatura em Química conta com seis Laboratórios 

Didáticos que atendem a todas as disciplinas que envolvam práticas laboratoriais 

em química oferecidas pelo Curso. Atualmente estão sendo utilizados os três 

laboratórios do Campus Auroras, os da Unidade Acadêmica dos Palmares estão 



em fase de acabamento. Todos os laboratórios do Campus Auroras estão 

equipados com vidraria e reagentes necessários para a realização das aulas 

práticas, além de equipamento e manual de segurança. Na Tabela abaixo estão 

discriminados os Laboratórios Didáticos do Curso de Licenciatura em Química. 

 

Tabela 03. Laboratórios Didáticos do Curso de Licenciatura em Química 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS ESPECIFICIDADE 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, 
Bloco D, sala 101. 

Laboratório de Química Geral 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, 
Bloco D, sala 102. 

Laboratório de Química Analítica e 
Físico-Química 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, 
Bloco D, sala 103. 

Laboratório de Química Inorgânica e 
Orgânica 

Unidade Acadêmica dos Palmares, 
anexo II, 2º Pavimento 

Laboratório de Química Geral 

Unidade Acadêmica dos Palmares, 
anexo III, 2º Pavimento 

Laboratório de Química Inorgânica 

Unidade Acadêmica dos Palmares, 
anexo III, 2º Pavimento 

Laboratório de Química Orgânica 

 

 

Os equipamentos disponíveis nos laboratórios do Campus Auroras estão 

descritos na Tabela 04. 

 

 

 

Tabela 04. Equipamentos disponíveis nos laboratórios do Campus Auroras 

 
 
 
 
 
 
QUÍMICA GERAL 

Descrição Quantidade 

Balança analílica 220g 1 

Balança analílica 500g 2 

Banho maria 8 bocas  1 

Capela para exaustão de gases 1 

Chapa aquecedora 1 

Condutivímetro 1 

Dilatômetro linear 2 

Estufa de secagem e de 
esterilização 

1 

Fonte de corrente contínua 6 

Geladeira 1 

Paquímetro 1 

Phmetro digital de bancada 1 

   



 
 
 
 
 
QUÍMICA 
ORGÂNICA E 
INORGÂNICA  

Agitador magnético com 
aquecimento 

1 

Balança analítica 220 g 1 

Balança semi-analítica 3200 g 1 

Banho maria 8 bocas 1 

Bomba de vácuo 3 

Camera escura UV 1 

Capela para exaustão de gases 1 

Chapa aquecedora 1 

Condutívimetro 1 

Destilador  1 

Espectrofotômetro de UV-VIS 2 

Estufa de secagem 1 

Manta aquecedora 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUÍMICA ANALÍTICA 
E FÍSICO-QUÍMICA 
 
 

Banho maria 8 bocas 2 

Balança analítica 500 g 1 

Balança semi-analítica 3200 g 1 

Bomba calorimétrica 2 

Capela para exaustão de gases 1 

Chapa aquecedora 1 

Destilador 1 

Espectrofotômetro de UV-VIS 1 

Estufa de secagem 1 

Medidor de oxigênio dissolvido 1 

Multímetro de bancada 1 

Multímetro digital  9 

pHmetro digital de bancada 3 

Refratômetro digital  3 

Turbimetro portátil 1 

Vórtex 1 

Paquímetro  2 

Centrifuga para tubos de ensaio 1 

Banho maria 8 bocas 1 

Agitador magnético com 
aquecimento 

1 

Deionizador 1 

 

Laboratórios de ensino 

 Além dos laboratórios da área da química, conforme a Tabela 03, 

o Curso de Química Licenciatura poderá fazer uso, se necessário, 1 (um) de 

Física, 1 (um) de Produção de Lâminas (Histologia). 3 (três) de Microscopia, 1 

(um) de Fisiologia e Anatomia Animal, 1 (um) de Fisiologia Vegetal, 1 (um) de 

Zoologia, 1 (um) de Microbiologia, 1 (um) de Óptica e Física Moderna, 2 (dois) 

de Mecânica e Termodinâmica, 1 (um) de Eletricidade e 1 (um) de Eletricidade 



e Magnetismo, 1 (um) laboratório para o ensino de Ciências e Astronomia e 1 

(um) para o ensino de Matemática.  

 

 

 Biblioteca: 
 

  A UNILAB dispõe de 3 bibliotecas, sendo uma (1) nos Campus Palmares, 

Liberdade e Malês. 

O acervo da Biblioteca atende aos discentes, docentes, e demais pessoas 

vinculadas à UNILAB para consulta local e empréstimos conforme sistema de 

acesso utilizado em todas as bibliotecas dos diversos campus. 

A UNILAB utiliza o Portal de Periódicos da CAPES, um sistema 

disponibilizado pelo governo Federal a todas as universidades públicas do Brasil. 

Este sistema de pesquisa oferece acesso a fontes de informação científica e 

tecnológica, publicações periódicas internacionais e nacionais, cujo acesso é 

gratuito. 

Atualmente a Biblioteca do Campus Palmares dispõe de títulos 

relacionados a diversas áreas do conhecimento das disciplinas ofertadas no 

curso:  

 

 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs): 
 

O uso da tecnologia da informação no processo ensino aprendizagem tem 

estimulado nas estruturas educacionais a busca por recursos tecnológicos que 

facilitem o ensino-aprendizagem nos cursos presenciais. A utilização da 

plataforma SIGAA tem melhorado os processos de integração, de aprendizagem 

e de ensino, sendo disponibilizado no sistema as disciplinas, com acesso pelo 

docente para cada disciplina que está lecionando no período, possibilitando o 

registro de atividades nos dias letivos, marcação de avaliações, notícias da 

disciplina, uso de chats para discussão em grupo de conteúdos, planejamentos, 

tarefas direcionadas, etc. O aluno dispõe de uma área onde pode visualizar todas 

as modificações implantadas pelo professor, envio de material para a disciplina, 

etc. Integrada a esse sistema existe o webmail utilizado para as notificações no 

sistema SGAA. 



As salas de aula são equipadas com projetores e acesso à internet. Em 

todos os ambientes da UNILAB é disponibilizado o acesso à internet sem fio. 

 

* Unidade Acadêmica dos Palmares 

Dois laboratórios de informática ficam localizados no Bloco didático do Campus 

dos Palmares II, contando com 23 (vinte e três) computadores, lousa digital, 

data show fixo no teto. Tem área de 40 m², climatizado com lâmpadas 

fluorescentes do tipo “plafon de sobrepor” para duas unidades. 


