
INFRAESTRUTURA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL – 

TI 

Os professores que atuam tempo integral na Universidade do 

Extremo Sul Catarinense contam com diversas estruturas para 

desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. No caso das 

engenharias, um destes espaços é a UNACET – Unidade Acadêmica de 

Ciências, Engenharias e Tecnologias que conta com quatro salas sendo uma 

do diretor de UNA, uma do coordenador de extensão, uma do coordenador 

pedagógico e uma de secretaria. 

O Iparque oferece também estruturas para os professores de tempo 

integral realizarem atividades de pesquisa e extensão como laboratórios 

especializados e salas de trabalho para professores pesquisadores. 

Atualmente a unidade acadêmica encontra-se no Bloco 

Administrativo da UNESC – sala 16 com atendimento de segunda a sexta feira 

das 13h as 21h30 e o Iparque - Parque Científico e Tecnológico na Rodovia 

Gov. Jorge Lacerda 1, Km 4,5 - Sangão - Criciúma/SC. 

 

ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

A coordenação do curso está instalada num espaço localizado no 

Bloco T – sala 4 com atendimento a comunidade acadêmica de segunda a 

sexta das 13h30 as 17h30 e das 18h00 as 22h00. 

Este espaço divide-se em duas salas. Na primeira é realizado o 

trabalho de secretaria do curso e atendimento direto aos acadêmicos e 

professores para atendimento de suas demandas. Este espaço conta com uma 

secretária em uma estação de trabalho que oferece todos os equipamentos e 

materiais necessários para o pleno desenvolvimento de sua função. 

A segunda sala é composta de três estações de trabalho munidas 

também com todo o material e equipamentos necessários para o 



desenvolvimento das atividades de coordenadores e corpo técnico 

administrativo. 

 

SALA DE PROFESSORES 

Os professores do curso de Engenharia de Produção tem à sua 

disposição uma ampla e confortável sala de professores localizada no Bloco da 

biblioteca Central. Esta sala é climatizada, bem iluminada e arejada, e está 

equipada com computadores, acesso a internet e espaços para reuniões ou 

orientações individuais. Conta também com espaço específico para descanso 

com sofás, tv, jornais e revistas.  

Para reuniões de colegiado do curso são utilizadas salas de aula no 

Bloco T onde encontra-se também a sala da coordenação do curso. 

 

SALAS DE AULA 

O curso de Engenharia de Produção utiliza atualmente as salas de 

aula do bloco T, onde se encontra além da coordenação do curso o centro 

Acadêmico e a Empresa Junior de Engenharia de produção. Além deste 

espaço, são utilizados também os laboratórios de informática do bloco XXI C e 

do bloco R.   

Todas as salas de aula são equipadas com quadro de vidro branco, 

data show, ar condicionado e ventiladores, cadeiras estofadas e mesas. As 

salas tem dimensões adequadas para comportar até 54 acadêmicos 

confortavelmente. 

Além disso, os acadêmicos também fazem uso das dependências e 

equipamentos existentes no Campus Universitário que são de uso comum, tais 

como: Biblioteca Central Prof. Eurico Back, auditório Ruy Hulse, Mini auditório 

do Bloco P e laboratórios de livre acesso. 

 

ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 



A Universidade do Extremo Sul Catarinense, disponibiliza a seus 

alunos diversas formas de acesso aos recursos de informática. Entre elas 

destaca-se dois laboratórios de uso comum com cerca de 60 maquinas que 

atendem a comunidade acadêmica das 8 hs ás 22h:30 durante a semana e aos 

sábados das 8h ás 17h. 

Durante as aulas, os acadêmicos contam com uma estrutura 

adequada de laboratórios de informática dentro do campus que apresentam 

desde 24 até 60 máquinas em um mesmo ambiente. 

Alem disso, praticamente todo o espaço físico da Unesc, inclusive as 

salas de aula, é coberto por rede wireless possibilitando acesso a internet 

gratuito para toda a comunidade acadêmica dentro do campus por meio do uso 

de equipamentos portáteis.  

 

LABORATÓRIOS DE ENSINO 

Além de se utilizar dos laboratórios de informática do bloco XXI-C e 

do Bloco R que são agendados semestre a semestre para as disciplinas que 

utilizam este recurso, o curso de Engenharia de Produção ainda utiliza a 

estrutura de laboratórios técnicos localizados no campus como o laboratório de 

física experimental – LAFIEX (BLOCO S – sala 20) e o laboratório de química 

(Bloco S – sala 15), ambos localizados no bloco S e o atelier de desenho 

técnico nos blocos A e D. 

 

Laboratório de Química 

 

O laboratório de química busca consolidar o conhecimento teórico 

através de experiências práticas, fazendo com que os acadêmicos 

desempenhem pesquisas e experimentos laboratoriais nos cursos das áreas 

afins. Nestes laboratórios ocorrem atividades práticas relacionadas às 

disciplinas de Química geral e Química Experimental. O laboratório utilizado 

pelo curso de Engenharia de Produção possui  capacidade para o atendimento 

de 24 alunos, com área total de 57,31 m².  

Os laboratórios de química contam com uma sala de preparo e uma 

sala de atendimento para atividades administrativas. Os laboratórios contam 



com os seguintes equipamentos: agitador de hélices, agitadores magnéticos 

com aquecimento, agitadores sem aquecimento, aparelho de floculação – 

Jartest, aparelho de ponto de fusão, balança analítica, balanças semi-

analíticas, banho maria, banho maria (rota evaporador), banho 

ultratermostático com circulação, bombas à vácuo, chapas de aquecimento, 

centrífuga para butirômetro, colunas deionizadoras, condutivímetro, 

deionizador, dessecadores, destilador de nitrogênio, digestor de proteínas, 

eletrodos para pHmetro, eletrodo redox para pHmetro, estufas de esterilização 

e secagem, estufa incubadora de D.B.O., forno mufla, geladeira duplex, 

lanterna, lâmpada ultravioleta, lâmpada ultravioleta e germicida, 

liquidificadores, mantas aquecedoras, paquímetros universais, pHmetros de 

bancada, pHmetro de bolso, quarteador de amostras, refratômetros manuais, 

refrigerador, rota evaporador, termômetros digitais, turbidímetro, viscosímetro 

Cup Ford nº 03, viscosímetro Cup Ford nº 04, viscosímetro Cup Ford nº 06, 

viscosímetro Cup Ford nº 08, chuveiros de segurança com lava-olhos e cabines 

de segurança química e lava olhos. Estes equipamentos são alternados entre 

os três laboratórios. 

 

Atelier de Desenho Técnico 

 

O atelier de desenho é um espaço moderno utlizado por diversos 

cursos da universidade como Arquitetura, Engenharia Civil e o Curso de 

Engenharia de Produção. O atelier possui capacidade para 40 acadêmicos com 

uma área total de 117 m2. 

 

Laboratório de Física Experimental 

 

O Laboratório de Física Experimental (LaFiEx) está localizado no 

Bloco S, sala 20, da UNESC. Conta com um acervo variado de experimentos 

de física básica: mecânica, ondas, fluidos, calor, eletricidade, magnetismo e 

óptica.Com espaço para acomodar, confortavelmente, trinta e seis acadêmicos 

em seis bancadas, no LaFiEx é possível realizar diferentes experimentos ao 

mesmo tempo, com o acompanhamento do professor de física e de um 

estagiário qualificado.  



O LaFiEx possibilita a construção do conhecimento através do 

processo de análise dos resultados obtidos quando da realização dos 

procedimentos catalogados e, além da investigação da natureza e construção 

do conhecimento dos assuntos específicos escolhidos pelo professor de física, 

o acadêmico aprende o método científico, que pode ser aplicado em outras 

áreas da física e também na sua futura profissão.   

Aqui os acadêmicos também podem criar experimentos, com a 

supervisão do professor, que sejam interessantes para quem escolhe o tema a 

ser trabalhado (Experimentos Eletivos), desenvolvendo as habilidades 

necessárias para que o acadêmico seja um profissional completo, com 

conhecimento teórico e prático. 

 

 


