FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC FLORIANOPOLIS
INFRAESTRUTURA
A Faculdade de Tecnologia Senac Florianópolis tem uma estrutura de aproximadamente 3 mil
metros quadrados, divididos em espaços administrativos, pedagógicos (salas de aula e laboratórios) e
áreas comuns. Nos espaços administrativos temos sala da Direção, sala do Núcleo Administrativo
Financeiro, sala da Seção de Logística, Secretaria Acadêmica, Seção de Informática, sala da
Coordenação do Núcleo de Educação Superior, sala de reunião, Recepção e Núcleo de Relações com o
Mercado e sala dos Orientadores.
Na sala de Coordenação do Núcleo de Educação Superior trabalham os coordenadores de
curso, os profissionais do encaminhamento profissional, pedagogos e equipe da Pós Graduação. Na
sala dos orientadores há mesa com cadeiras, 03 computadores, armário para uso pessoal e estante
para livros.
Em relação aos espaços pedagógicos, a Faculdade conta com 10 salas de aula, todas equipadas
com projetor multimídia, computador, quadro branco, caixa de som, condicionador de ar Split, mesas e
cadeiras. Destas, 3 delas são equipadas também com 8 a 10 computadores cada e lousa digital, que são
destinadas as turmas de último semestre.
A Faculdade conta ainda com 2 laboratórios de informática, sendo estes com capacidade para
40 alunos cada, equipados com mesas para micro, cadeiras giratórias, quadro branco, lousa digital,
mesas para notebooks, caixa de som, condicionador de ar Split, projetor multimídia e micro
computadores com monitor e um laboratório de hardware equipados com mesas para micros,
computadores com monitor, cadeiras giratórias, armário, 1 bancada para manutenção, projetor
multimídia e caixa de som.
Com relação à área comum, a Faculdade conta com 1 auditório com capacidade para 212
lugares, condicionares de ar, projetor multimídia, sistema de som. Como espaços de convivência a
Faculdade possui uma área de aproximadamente 250 m2 contendo mesas, cadeiras e longarinas.
Com relação as instalações sanitárias, a Faculdade conta com 10 banheiros com 25 vasos
sanitários e 30 cubas (pias) sendo 5 femininos e 5 masculinos, desses 10 WC 6 são adaptados para
pessoas com deficiência. A Faculdade possui ainda com estacionamento e cantina terceirizada.

