
Orientações

AMBIENTES Instalações Físicas Adequado(a) Indequado(a)
Salas de aulas X
Biblioteca X
Auditório X O campus de Maruípe tem apenas um auditório que é utilizado pelo CCS  e pelo HUCAM
Hospital Universitário X
Outros
Ginásio Poliesportivo X
Quadra de Esportes Coberta X
Quadra de Esportes Descoberta X
Campo de Futebol X
Vestiário X
Piscina X
Outros

sim não
X
X
X
X
X

X
X
X

(  ) Sim (   X ) Não

Tipo de Espaço Natureza Frequência de Uso

AMBIENTES ESPORTIVOS

Perguntas

Não existe; Piscina terapêutica para atender necessidades do curso de Fisioterapia

8) O câmpus dispõe de acervo bibliográfico adequado à oferta de cursos?
Espaços

não existe
não existe
não existe
não existe
Não existe; para atender necessidades do curso de Fisioterapia

Por que?

Diagnóstico - Instalações existentes

Nesta etapa, vamos identificar a estrutura física do câmpus, ou seja, suas instalações internas. Para tanto, precisamos saber quais as dependências que o câmpus possui, a quantidade e a adequação das mesmas.

Na tabela abaixo, preencha as colunas relativas à adequação (Adequada/ Inadequada) apenas para as dependências que o câmpus possui. Observe que, quando não for indicado um número relativo aos itens "Salas de aula", 
"Biblioteca" e/ou "Sanitários", estes itens serão automaticamente considerados como "Problemas críticos" na Síntese desta dimensão. Além disso, sempre que for preenchdo o campo "Inadequado", será obrigatório descrever na 
Justificativa o que a escola considera que está em desacordo com as suas necessidades.

No quadro de perguntas, assinale a resposta correspondente à situação que mais se aproxima da realidade da escola.
Condições de uso das dependências do Câmpus

AMBIENTES DE ENSINO

Por que está inadequado(a)?

Área física insuficiente para o acervo e para a demanda de discentes

Faltam servidores e recursos financeiros para móveis e equipamentos

Número de salas de aulas insuficiente para atender demanda dos cursos 

4) As instalações do câmpus possuem condições mínimas de conforto ambiental? 
3) O câmpus possui instalações que atendem estudantes com necessidades especiais?
2) O câmpus realiza ações de manutenção e conservação de suas instalações físicas?
1) O câmpus utiliza ou adapta espaços fora da sala de aula para a realização de atividades diversificadas?

Preencha abaixo informações sobre o(s) espaço(s).

7) O câmpus dispõe de mobiliário adequado? 
6) O câmpus dispõe de equipamentos adequados aos cursos ofertados? 
5) As instalações do câmpus estão adequadas aos cursos ofertados?

Existem espaços públicos ou privados, localizados no entorno do câmpus, sendo utilizados para realização de atividades pedagógicas e/ou recreativas?


