
SALAS DE AULA 

 

As atividades curriculares do curso se dão em diversos ambientes, sendo que, nas fases iniciais, os mais 

habituais são as salas de aula e os laboratórios. O curso dispõe de salas de aula nos Blocos S, R, XXI-A e P, 

com infraestrutura adequada, as quais oferecem recursos didáticos modernos e permanentes, como computador, 

projetor multimídia, lousa de vidro e equipamentos de som. Além disso, é possível ministrar aulas em 

ambientes diferenciados, como sala de dinâmicas, localizadas na clínica de Psicologia, auditórios e no bloco Z. 

 

As salas permanentes do curso de Psicologia estão localizadas no bloco S e R. Para conforto dos acadêmicos e 

professores, todas as salas possuem boas condições de ventilação natural e artificial, luminosidade, cadeiras e 

mesas adequadas. Além disso, existem espaços compartilhados, como o auditório para 300 pessoas e outras 

salas maiores onde ocorrem seminários diversos e outras atividades afins, e reuniões de colegiado do curso. 

Diversas atividades teórico-práticas são desenvolvidas na Clínica de Psicologia situada junto às Clínicas 

Integradas de Saúde. 

 

 

GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL 

 

A Universidade possui sala de professores localizada no bloco S, com infraestrutura que fornece condições 

para o descanso nos intervalos, equipamentos de informática em ambiente climatizado para atendimento, 

também, aos discentes. Este espaço comum possui mesas, cadeiras e computador conectado à internet banda 

larga e Wireless. O docente tem, também, acesso ao material de apoio (papel, caneta, lápis, canetas para quadro 

branco, entre outros) caso solicitado. No departamento do curso de Psicologia os professores possuem sala de 

professores, onde também se reúnem o NDE e os grupos de pesquisa e extensão, com equipamento de 

informática, armários individuais e ambiente climatizado.  

 

ESPAÇO DE TRABALHO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇO AOS ACADÊMICOS 

 

 

A coordenação do curso de Psicologia localiza-se no Bloco S, sala 04. Utilização nos períodos matutino, 

vespertino e noturno compreendendo os horários de segunda à sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 

22h00.  

 

A coordenação do Curso conta ainda com duas secretárias, uma disponível no horário matutino/vespertino e 

uma vespertino/noturno e ainda com uma estagiária no período matutino. 

 

 

SALA DOS PROFESSORES 

 

 

Os professores possuem uma sala, climatizada, junto à coordenação e secretaria do curso para atendimento às 

suas necessidades. A sala dispõe de mesa e cadeiras e dois computadores conectados à internet e impressora. 

Os componentes do NDE também se reúnem na sala dos professores do curso de Psicologia. Utilização nos 

períodos matutino/vespertino/noturno compreendendo os horários de segunda à sexta-feira das 08h às 22h00. O 

ambiente é iluminado, limpo e cômodo para as atividades a serem desenvolvidas. 

 


