
INSTALAÇÕES FÍSICAS DA UNESC E DO CURSO DE LETRAS 

 

1.1  Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE 

 

Segundo informações da CPAE disponível no site da UNESC, a vocação 

democrática e participativa da Instituição tem suas origens e raízes desde seus 

primórdios quando ainda FUCRI, denominação guardada ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum 

dos Estudantes, um espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria. Foi mais um 

passo para a efetivação, o fortalecimento e aperfeiçoamento dos mecanismos 

democráticos da UNESC. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e 

implantada a Diretoria do Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma de 

institucionalizar e dar foro oficial a essa relação aberta e participativa envolvendo 

Reitoria e Corpo Discente. Mais do que um canal de comunicação, a Diretoria era o 

porto seguro dos acadêmicos na luta por seus direitos e conquistas. Paralelo ao aspecto 

político, a Diretoria passou a gerir programas e projetos de interesse direto dos 

acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na 

Universidade, obedecendo ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do Estudante 

passou a ser denominada Coordenadoria, cujo nome completo é Coordenadoria de 

Políticas de Atenção ao Estudante (CPAE). Junto com o novo nome, vieram maior 

espaço físico e aumento significativo da equipe, bem como novos programas. 

A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse 

aspecto não pode se apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a 

flexibilidade e a criatividade na busca da harmonia com a dinâmica da realidade onde se 

insere. Por outro lado, alguns de seus programas, projetos e ações exigem uma sólida 

estrutura material e uma rede de pessoas especializadas e competentes que extrapolam 

os seus limites geográficos, agindo de forma interdependente e articulada com outros 

setores e departamentos da Instituição. 

Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da 

UNESC, a CPAE procura se organizar, se instrumentalizar e agir de forma 



multidimensional com foco na integralidade e totalidade de seu campo de atuação. 

Dessa forma, direciona seus trabalhos com vistas a contemplar as três dimensões 

implícitas no conceito de meio ambiente do texto institucional: ser individual - ser 

social - ser planetário, num todo-integrado. 

A CPAE tem como atribuições: 

 Propor, coordenar e executar programas de acesso e permanência ao ensino superior; 

 Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos seletivos de bolsas 

de estudos e financiamentos ao ensino superior; 

 Atuar na promoção de parcerias com setores internos da UNESC e, ainda, setores 

públicos e privados, para o desenvolvimento de ações que venham a beneficiar todo 

o corpo discente; 

 Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que possibilitem, 

aos mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e dificuldades no 

decorrer de sua vida estudantil; 

 Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os acadêmicos; 

 Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do estudante; 

 Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos acadêmicos, 

por meio de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 

 Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

 Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como sua 

articulação com a Instituição; 

 Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter 

institucional ou não; 

 Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

 Elaborar relatórios de suas atividades. 

 

Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante - sala 04 com 

horário de atendimento externo de segunda a sexta feira das 08 h ás 12 h e das 13h30 ás 

21h. 

 



1.2 Unidade Acadêmica 

 

A UNESC tem em sua divisão administrativa quatro unidades acadêmicas 

(UNAs): 

1) Ciências da Saúde  

2) Ciências, Engenharias e Tecnologias 

3) Ciências Sociais Aplicadas 

4) Humanidades, Ciências e Educação 

O curso de Letras está alocado na Unidade Acadêmica de Humanidades, 

Ciências e Educação. Esta unidade (UNA HCE) é composta por dez cursos de 

licenciatura (Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, Física – 

PARFOR, História, Letras, Pedagogia, Matemática e Sociologia – PARFOR), três 

cursos de bacharelado (Artes Visuais, Ciências Biológicas e Educação Física), dois 

programas de pós-graduação stricto sensu (Mestrado em Educação e em Ciências 

Ambientais), além do Colégio UNESC (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pós-

Médio – Ensino Técnico pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC). 

É função da unidade acadêmica, a partir das diretrizes institucionais, definir 

as políticas para os programas de ensino, pesquisa e extensão a partir de seu projeto 

pedagógico e dos projetos dos cursos da Educação Superior bem como o projeto da 

Educação Básica que estão alocados na UNA. As decisões referentes a quaisquer dessas 

instâncias são tomadas coletivamente no colegiado da unidade, o qual é formado pelos 

coordenadores de curso em nível de graduação como também da Direção da Educação 

Básica, além dos representantes da comunidade acadêmica. 

Entre outras atividades, cabe à unidade: 

a) alocação do corpo docente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

administração e serviços; 

b) realizar a distribuição do corpo docente na Instituição, com a designação de sua 

respectiva carga horária e atividades em conformidade com as sugestões dos cursos; 

c) zelar pela regularização dos projetos pedagógicos dos cursos de suas matrizes 

curriculares e dos documentos gerados em função das matrizes; 



d) incentivar a participação docente em eventos científicos e culturais, programas de 

intercâmbio ou outras formas de cooperação internacional; 

e) propor a criação de novos cursos que atendam as demandas regionais; 

f) promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outras atividades para o 

aperfeiçoamento de seus quadros docente e técnico-administrativo; 

g) incentivar a participação dos docentes em programas e projetos de pesquisa e 

extensão; 

h) propor mecanismos e políticas para fomentar e implementar programas, projetos e 

atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão; 

i) analisar os resultados da avaliação dos cursos de graduação, pós-graduação, dos 

programas e projetos de pesquisa e extensão, bem como propor os encaminhamentos 

julgados pertinentes. 

Compõe o quadro administrativo da UNA HCE um diretor e três 

coordenadores (de ensino, de pesquisa e pós-graduação e de extensão). A secretaria da 

unidade está situada na sala 15 do bloco administrativo e funciona no período 

vespertino e noturno, entre 13h30 e 22h. 

 

1.3 Coordenação 

 

A coordenação do curso de Letras disponibiliza 26 horas durante a semana 

(20h - coordenador titular; 6h - coordenadora adjunta) para atendimento aos discentes e 

docentes, e para a resolução de questões pertinentes ao aspecto pedagógico e de 

interesse do curso e da instituição. Todas essas questões, salvo reuniões com maior 

número de participantes, ocorrem no Bloco E, sala 2, no período vespertino e noturno. 

 

1.4 Salas de aula 

 

As salas do curso de Letras no período vespertino acontecem todas no bloco 

N. São quatro salas de aulas de igual tamanho com capacidade para 50 alunos sentados. 

Todas as salas contam com data show, quadro de vidro e ar condicionado.  



Por vezes, são utilizadas para aulas inaugurais ou outras palestras, salas 

maiores como a sala 1 do bloco O ou a sala 19 do bloco P. 

As eventuais aulas aos sábados também acontecem nas referidas salas do 

bloco N. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Salas de aula. 

Identificação: Bloco N, salas 1, 2, 3, 4. 

Quantidade: 4 salas de aula no bloco N 

Capacidade de alunos: Há capacidade para 50 acadêmicos por sala. 

Área Total: 56,9 m² 

Complemento: Horário de funcionamento: Vespertino - 13h30 às 17h10. Matutino – 8h20 

às 11h55. 

 

1.5 Auditórios 

A UNESC conta com três auditórios para uso dos acadêmicos. O auditório 

Ruy Hülse localizado no bloco S com uma estrutura composta por plateia, com 

capacidade para 310 (trezentas e dez) pessoas sentadas e 90 (noventa) pessoas em pé; 

átrio de entrada; sala de apoio (recepção); sanitários masculino e feminino; copa; 02 

(dois) camarins; 01 (um) lavabo; bastidores; corredores de acesso; 03 (três) acessos 

sociais; uma saída de emergência e uma saída de serviço. 

O auditório Ruy Hülse pode ser usado para realização de conferências, 

seminários, colóquios, workshops, projeções de filmes, colações de grau, apresentação 

de espetáculos musicais, teatrais e de dança e realização de outros eventos de âmbito 

sociocultural da UNESC, ou de seu interesse. 

O átrio do auditório Ruy Hülse é visto como um espaço de exposições. É 

um local disponível para a realização de coffee break, coquetel, mostras de cunho 

cultural, acadêmico, científico e técnico da UNESC, ou de interesse da Instituição. 



E dois mini auditórios, um no bloco P sala 19, composto por um único 

ambiente, com capacidade para 110 (cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras 

estofadas, com projetor multimídia e lousa digital e outro no complexo esportivo com 

capacidade para 90 pessoas sentadas em cadeiras estofadas e projetor multimídia. 

Os mini auditórios podem ser usados para a realização de conferências, 

seminários, colóquios, workshops, projeções de filmes e outros eventos, culturais, 

acadêmicos, científicos e técnicos da UNESC, ou pelos quais a universidade tenha 

interesse. 

 

1.6 Laboratórios 

O curso do Letras conta com dois laboratórios próprios e laboratórios de 

informática de uso comum na universidade.  

Esses últimos (de informática) localizam-se no bloco XXI-A, XXI-B e XXI-

C. A cada semestre, pelo menos um laboratório de informática fica alocado para o 

curso, e conforme a necessidade das disciplinas e dos professores, outros podem ser 

solicitados e utilizados. Afirma-se com segurança que os computadores são adequados 

para os interesses do curso, tanto em relação à quantidade quanto em relação suas 

configurações. Toda a demanda de pedidos de professores também é sempre atendida. 

Especificamente para o curso de Letras estão: o Laboratório de Línguas 

(LabLínguas) e o Laboratório de Pesquisas do Curso de Letras (LAPEL).  

Como afirmado na seção 8.3, o Laboratório de Línguas da UNESC é 

coordenado pelo curso de Letras. O espaço também é utilizado pelos cursos de 

Secretariado Executivo, Medicina, pelo Colégio UNESC e pelo Programa de Idiomas da 

UNESC. O Laboratório de Línguas tem como objetivo principal ser um espaço onde os 

acadêmicos possam exercitar de forma eficiente e significativa as habilidades de fala e 

escuta primordialmente em língua estrangeira. Contudo, atividades relacionadas às 

disciplinas da área de linguística (Fonética e Fonologia, por exemplo) também podem 

fazer uso de suas potencialidades. 25 cabines formam o Laboratório de Línguas. Elas 

são constituídas por fone de ouvido e microfone para gravação de digitalmente. Os 

dados gravados podem posteriormente serem passados para um cartão SD. Essas 

gravações podem ser utilizadas pelos acadêmicos para posterior análise. Computador e 

projetor, operados pelo professor, proporcionam experiências audiovisuais durante as 



aulas. O diferencial dessa atividade no Laboratório de Línguas em relação a assistir e/ou 

escutar textos e vídeos em sala de aula comum é o fato de os alunos terem acesso ao 

input linguístico (escuta) com o auxílio de fones de ouvido, impossibilitando os ruídos 

externos e fazendo com que atenção e interesse dos alunos sejam redimensionadas. 

O Laboratório de Pesquisas do Curso de Letras (LAPEL) está voltado para 

toda a comunidade acadêmica, mais especialmente ao curso de Letras. Iniciou seus 

trabalhos no antigo IPAT e atualmente está localizado no Bloco E sala 3, na UNESC. O 

LAPEL centraliza os projetos em desenvolvimento vinculados à literatura e à linguística 

e tem como objetivo armazenar e colocar à disposição dos pesquisadores amostras de 

falas sócio-culturalmente representativas de habitantes dos municípios que constituem a 

Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC. Portanto, no laboratório 

encontram-se: Entrevistas sociolinguísticas e perfis sociais para banco de entrevistas 

sociolinguísticas. Atualmente conta com 3 computadores e equipamento para 

digitalização das entrevistas sociolinguísticas (as quais foram gravadas em fitas 

cassete). 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Línguas 

Identificação: Bloco XXI B, sala 16 

Quantidade: 1 

Capacidade de alunos: 25 acadêmicos  

Área Total: 50 m
2
 

Complemento: Horário de funcionamento - 13h30 às 22h 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Pesquisas do Curso de Letras (LAPEL) 

Identificação: LAPEL - Bloco E, sala 5 

Quantidade: 1 

Capacidade de alunos: até 12 pessoas 

Área Total: 40 m
2
 

Complemento: Horário de funcionamento - 8h às 12h; 13h30 às 22h 

 



Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratório de Informática 

Identificação: Bloco XXI C, sala 15 

Quantidade: 1 reservado semanalmente para Letras, mas outros podem ser solicitados 

Capacidade de alunos: 25 acadêmicos 

Área Total: 66 m² 

Complemento: Horário de funcionamento - 13h30 às 17h10. Aos sábado das 8h20 às 12h 

 


