FACULDADE SENAC CONCÓRDIA
INFRAESTRUTURA
A faculdade Senac Concórdia possui um prédio com 3.645,55m2 de área construída contendo
um amplo estacionamento. A faculdade Senac Concórdia dispõe em seu prédio de
acessibilidade, salas de atendimento, sala de direção, salas para as coordenações dos núcleos,
administrativo-financeiro, relações com o mercado, núcleo de educação básica e núcleo de
educação superior.
A infraestrutura desta faculdade conta com espaços de socialização, cantina, logística, sala para
copiadora, salas de aula, biblioteca, sala de pesquisa e extensão, sala para o Núcleo Docente
Estruturante -NDE e Comissão Permanente de Autoavaliação -CPA, sala de apoio aos discentes,
secretaria escolar e acadêmica, cozinha pedagógica, sala show, auditório, laboratórios de
informática, estética e enfermagem, banheiros feminino e masculino, banheiros com
acessibilidade e demais espaços que possam ser utilizados pela comunidade acadêmica e
sociedade em geral.
Os espaços de coordenação estão numa estrutura física 52,68m2, onde ficam os coordenadores
dos cursos em ambientes individuais, possibilitando o atendimento a docentes e discentes. A
secretaria acadêmica possui 19,45m2, para atendimento aos discentes e docentes, possui um
espaço para arquivo e demais documentos.
A sala dos docentes possui um espaço físico de 29,75m² com mesas para estudo e
planejamento, computadores com acesso a internet e sistemas de informação de uso da
faculdade.
O gabinete de trabalho para docentes dispõe de espaços para estudo, trabalho ou atendimento
individualizado de apoio aos discentes, com estrutura física, equipamentos de informática,
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.
A faculdade possui 17 salas de aulas, com área aproximadamente de 61,90m² cada, as salas
dispõe de equipamentos multimídia, tela de projeção, ar condicionado, mesas e cadeiras
escolares para atender 50 alunos por sala.

O acesso dos alunos aos equipamentos de informática se dá na biblioteca, onde são
disponibilizados 20 computadores para uso dos alunos e dois computadores para consulta do
acervo bibliográfico. Além deste espaço, os alunos podem utilizar um dos 03 laboratórios de
informática disponíveis para uso individual ou em grupo durante as aulas ou no período de
estudo fora de sala de aula. O espaço físico total destes laboratórios é de 188,53m2 sendo
possível a utilização por 105 usuários.

