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1. O Curso conta atualmente com 24 professores do quadro efetivo da Instituição, sendo 

08  doutores,  12  mestres  e  04  especialistas.  Profissionais  altamente  qualificados  e 

dedicados à vida acadêmica. No desenvolvimento das atividades, o curso conta com uma 

infraestrutura de 01 Departamento, envolvendo Pavilhão de Aulas com 13 salas de aula, e 

ainda  encontram  -  se  instalados:  01  sala  de  professores,  01  sala  de  Reuniões, 

Laboratórios de Química (05), Laboratório de Pesquisa de Solos (01) e Laboratório de 

Informática (01). Os alunos dispõem ainda de um espaço para o Diretório Acadêmico, 

Biblioteca e um sistema de informações em rede internet.

1.1. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos

01 (uma) sala de aproximadamente 42 m2,  com espaço estruturado para Reuniões do 

Colegiado e NDE e desenvolvimento das atividades acadêmicas;  onde se encontram: 

mesa  para  reuniões,  computadores,  impressoras  e  armários  para  arquivos  de 

documentações do curso.

1.2. Sala de professores 

02  (duas)  salas  com  espaço  estruturado  para  desenvolvimento  das  atividades 

acadêmicas dos docentes. A primeira com 68m2, banheiro feminino, banheiro masculino e 

copa.  A segunda com 58m2, com duas mesas de reunião, 7  (sete) computadores para 

pesquisa na internet e digitação em geral e uma impressora.

1.3. Salas de aula 

O curso conta atualmente com 15 salas de aula, com aproximadamente 56 m2, cada uma, 

todas com ar  condicionado e quadro  branco.  Além disso,  para  atendimento  ao curso 

existem  05  laboratórios,  cada  um  com  aproximadamente  58m2.  Vale  ressaltar,  a 



construção em andamento do complexo de salas de aulas e laboratórios para ampliação 

da infraestrutura.

1.4. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

O campus conta com 03 laboratórios de informática contendo 20, 15 e 15 computadores,  

respectivamente, com acesso a internet, disponível para atividades programadas pelos 

professores do curso. Além disso, o campus conta com um Centro Digital de Cidadania, 

com 10 computadores de livre utilização dos estudantes para pesquisas na internet e 

digitação em geral. Na biblioteca há também 04 computadores disponíveis para este fim.

1.5. Laboratorios

Os laboratórios possuem iluminação e acústica adequada, ar condicionado, mobiliário, 

equipamentos e insumos necessários ao bom funcionamento das atividades. 

Os equipamentos e demais materiais didáticos são constantemente avaliados quanto a 

seu funcionamento e atualização, visando manutenção e/ou aquisição de novos materiais. 

A Instituição tem especial preocupação em adquirir materiais de qualidade, modernos que 

contribuam para o processo de ensino aprendizagem.

Além do exposto, dispomos de Equipamentos de Proteção Individual (luvas, mascaras, 

botas e óculos de segurança) bem como de proteção coletiva (chuveiro de segurança 

com lava olhos, capela de exaustão, extintores de incêndio, dentre outros). 


