
INFRAESTRUTURA 

 

➢ Espaço Físico da Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos: 

 Campus das Auroras: 

 Secretaria da Coordenação do Curso – Bloco B. Piso 2. Sala 226. 

 Sala do Coordenador de Curso – Bloco B. Piso 3. Sala 330 

 Gabinetes de trabalho dos professores – O Campus das Auroras dispõe de 82 

(oitenta e dois) gabinetes para professores (Blocos A e B), distribuídos para 

professores de todas áreas, e cujos professores da Química tem os seus gabinetes. Além 

dos gabinetes o campus disponibiliza cerca de 24 (vinte e quatro) salas de orientação. 

 

➢ Salas de aula: 

As salas de aulas da Unilab são compartilhadas entre os diversos cursos, sendo 

administradas pela pro-reitoria de planejamento (PROPLAN) que disponibiliza a cada 

período letivo os espaços físicos para as aulas do curso. De forma geral os alunos do curso 

transitam entre as unidades acadêmicas, Campus das Auroras e Unidade Acadêmica dos 

Palmares, para assistirem as aulas. A Unilab disponibiliza ônibus Inter Campis, com 

horários pré-determinados e que podem ser acompanhados via aplicativo. 

 Campus das Auroras 

Para as disciplinas do curso, seminários e eventos contamos com 32 (trinta e duas) 

salas de aulas, 8 (oito) salas administrativas e 4 (quatro) salas de reunião, além de 2 (dois) 

auditórios. 

 Unidade Acadêmica dos Palmares 

A Unidade dos Palmares é dividida em 3 blocos, Palmares I, II e III. Cada bloco 

possui um total de 12 (doze) salas de aula, cada sala apresenta 46,8m² de área, podendo 

ser alocados até 42 (quarenta e dois) alunos. Todas as salas são climatizadas, apresentando 

2 aparelhos de ar condicionado, datashow e internet. 

Sala de Professor Compartilhada - Sala de 46,8m² de área para os professores que 

dão aulas na unidade. Esta sala contém uma mesa com 8 (oito) lugares, 1 (uma) 

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

internet. A unidade dispõe de uma copa e 2 (dois) banheiros, 1 (um) masculino e 1 (um) 

feminino.  



➢   Laboratórios: 

O curso de Licenciatura em Química conta com seis Laboratórios que atendem a 

todas as disciplinas que envolvam as práticas laboratoriais em Química oferecidas pelo 

Curso e onde as aulas experimentais estão ocorrendo periodicamente. Todos os 

laboratórios do Campus Auroras estão equipados com vidrarias e reagentes necessários 

para a realização das aulas práticas, além de equipamentos de bancada e seus respectivos 

manuais de segurança.  

Na Tabela abaixo estão discriminados os Laboratórios do Curso Licenciatura em 

Química. 

 

Tabela. Laboratórios do Curso Licenciatura em Química 

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS ESPECIFICIDADE 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, Bloco D Laboratório de Química Geral 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, Bloco D Laboratório de Química Geral 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, Bloco D Laboratório de Química Analítica 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, Bloco D Laboratório de Físico-Química 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, Bloco D Laboratório de Química Inorgânica 

Campus dos Auroras, 1º Pavimento, Bloco D Laboratório de Orgânica 

 

➢    Laboratórios de Ensino 

 Além dos laboratórios da área da Química, conforme a Tabela acima, o Curso de 

Licenciatura em Química poderá fazer uso, se necessário, dos laboratórios: 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. 

  

➢ Bibliotecas:  

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 comunidade acadêmica da 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 da Unidade acadêmica dos Palmares dispõe de títulos 

relacionados a diversas áreas do conhecimento das disciplinas ofertadas nos cursos.  

 

➢ Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs):  

s laboratórios de informática e Núcleos de Acesso da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira possuem natureza pedagógica, destinando-se, 

prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades acadêmicas a toda comunidade 

universitária como forma de democratizar e universalizar o acesso às tecnologias de 

informação e comunicação. 

Os laboratórios de informática e os núcleos de acesso são compostos por estações 

de trabalho com softwares básicos e de diversas outras categorias educacionais e de 

possível aplicação pedagógica, além de acesso às mídias eletrônicas, ópticas e acesso à 

rede mundial de computadores (Internet). 

Parte dos softwares disponíveis nesses laboratórios de informática segue a política 

de uso do software livre, a qual preconiza a utilização, cópia e redistribuição desses 

softwares, possibilitando alteração de seu código fonte, tornando público e sem ônus seu 

uso, os demais são devidamente licenciados e registrados junto às empresas distribuidoras 

dos mesmos. 

A seguir a descrição dos recursos/equipamentos de informática disponibilizadas 

para todos os cursos de graduação da Unilab: 

 * 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, com velocidade de 1 Giga. 

 

 Campus das Auroras 

Possui 1 (um) laboratório de informática climatizado. 

Mobiliário: 50 (cinquenta) computadores, lousa digital, data show fixo no teto. (A 

coordenação do curso tem um relatório dos softwares instalados nos 

computadores). 

 

  



 Unidade acadêmica dos Palmares: 

* Dois laboratórios de informática climatizados (cada um com área de 40 m²) - 

Localizados no Bloco didático do Unidade acadêmica dos Palmares II 

(Laboratórios TI02 e TI03);  

* Mobiliário: 30 (trinta) computadores, lousa digital, data show fixo no teto.  

 

A coordenação do curso tem um relatório dos softwares instalados nos 

computadores. 

 

Além dos recursos descritos acima a Unilab disponibiliza o Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) que tem melhorado os processos de integração, 

de ensino e de aprendizagem possibilitando o acesso do discente a todas as informações 

das disciplinas em que se encontra matriculado, acesso pelo docente para cada disciplina 

que está lecionando no período letivo, e dados de disciplinas de períodos anteriores. Este 

sistema possibilita 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, porta-arquivos de material da disciplina, etc. 

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

SIGAA. 

 

 


