
 

 

Informações sobre o Curso de Engenharia de Energias 

 

 Recursos disponíveis 

A unidade didática dos Palmares, onde funciona o curso de Engenharia de Energias, 

localizado no município de Acarape-CE, distante cerca de 2,5 km da sede da UNILAB, em 

Redenção-CE, é composto por terreno de cerca de 19.000 m² e dois galpões preexistentes. Um dos 

galpões, com 1.740 m², foi reformado, tendo sido concluídas as obras em novembro de 2012. O 

outro galpão tem cerca de 750 m² e está em uso pela instituição funcionando como almoxarifado. 

Além disso, foram construídos dois blocos didáticos em área livre doada pela prefeitura de Acarape. 

A unidade didática dispõe de uma sala de professores para um grupo de até 20 docentes e dois 

gabinetes para grupo de até oito professores. Esta infraestrutura é compartilhada pelos docentes de 

dois outros cursos de graduação que funcionam na mesma unidade didática. A sala dos professores 

é equipada com alguns computadores, além de armários para uso dos docentes. 

A seguir as edificações são descritas resumidamente: 

Bloco didático I: 

Antigo galpão doado pela prefeitura municipal de Acarape. O espaço constitui-se de 12 (doze) 

salas de aulas, cada uma com 46,8 m², para 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 (dois) aparelhos de ar condicionado e aparelho de Datashow.  

Os estudantes podem utilizar 2 (duas) baterias de banheiros. A primeira bateria localizasse no 

extremo leste da edificação. Conta com banheiros masculino, feminino e adaptados (masculino e 

feminino). O banheiro masculino apresenta 2 (duas) cabines com vaso sanitário e 3 (três) mictórios. 

O banheiro feminino apresenta 4 (quatro) cabines com vaso sanitário. Os dois banheiros apresentam 

3 (três) lavatórios. Os banheiros adaptados são de utilização individual. A segunda bateria de 

banheiros localiza-se o extremo oeste da edificação, próxima à área de refeitório que será descrita 

adiante. Conta com banheiros masculino, feminino e adaptado (de uso misto). O banheiro 

masculino também apresenta 2 (duas) cabines com vaso sanitário e 3 (três) mictórios. O banheiro 

feminino apresenta 4 (quatro) cabines com vaso sanitário. Os dois banheiros apresentam 3 (três) 

lavatórios. O banheiro adaptados é de utilização individual. A área de refeitório conta com 275 m², 

onde podem ser distribuídas 44 mesas com 4 (quatro) cadeiras cada, podendo abrigar ao mesmo 

tempo 176 (cento e setenta e seis) pessoas. O refeitório é amplo, bem iluminado, apresenta 

ventiladores de teto. 



Blocos didáticos II e III: 

Cada um destes blocos contém salas de aula, laboratórios, biblioteca setorial e área 

administrativa e áreas de convivência para a unidade didática dos Palmares da universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Cada edificação é composta por um total de 

04 pavimentos (térreo + três). 

- Área Construída: 5.152,36 m²; 

- 12 salas de aula, cada sala com 50 m²; 

- 15 laboratórios didáticos para disciplinas como: biologia, química, microscopia, anatomia, 

botânica etc; 

- 09 salas para administração da universidade e dos cursos; 

- 01 biblioteca com capacidade para cerca de 21.600 volumes; 

- Dois elevadores (equipamento não incluso nesta licitação); 

- Ar condicionado tipo split (equipamentos não inclusos nesta licitação) em todas as salas, 

laboratórios e área administrativa; 

- Baterias de banheiros (masculino, feminino e adaptado) em cada pavimento; 

- Área de convivência no térreo sob pilotis, com espaço para cantina. 


