FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC TUBARÃO

INFRAESTRUTURA
A Faculdade de Tecnologia Senac Tubarão atua em sede locada com 986 m2 de área
construída, em terreno de 1.235,52 m2 e está localizada à Avenida Marcolino Martins Cabral, 2100 –
Vila Moema. Com ambientes climatizados e equipamentos de última geração, presta atendimento a 17
municípios da região, desenvolvendo cursos nas áreas da educação profissional, bem como projetos
especiais que atendem às demandas locais.
A Faculdade de Tecnologia Senac Tubarão tornou-se um referencial nos serviços educacionais
que prioriza, obtendo reconhecimento entre os diversos setores sociais.
Os coordenadores de curso estão alocados na sala da Coordenação do Núcleo de Educação
Superior (NES), trabalham juntamente com os profissionais do encaminhamento profissional,
pedagogos e equipe da Pós Graduação. A sala do NES possui 26,86 m2, é climatizada, possui quatro
mesas com computadores e cadeiras, uma mesa redonda com cadeiras para reuniões e quatro
armários para arquivo das documentações dos cursos.
Existe uma sala para os docentes com 31,10 m2, com duas mesas redondas e cadeiras, dois
computadores com uma impressora, um armário para arquivo de documentos e um armário com
oitenta divisórias para uso pessoal dos professores.
Em relação aos espaços pedagógicos, a Faculdade conta com seis salas de aula para as turmas
de graduação e pós-graduação nas metragens de sala 6 = 78,78 m2; sala 5 = 62,66 m2; sala 1 = 60,37
m2; sala 3 = 57,92 m2; sala 7 = 50,02 m2; sala 2 = 52,32 m2; sala 4 = 38,88 m2 todas equipadas com
projetor multimídia, quadro branco, caixa de som, condicionador de ar Split, mesas e cadeiras. Destas,
duas delas (sala 3 e sala 7) são equipadas também com quinze computadores cada, que são destinadas
as turmas de último semestre.
A biblioteca da Faculdade Senac Tubarão possui 163,70 m2, com três salas para estudo
individual ou em grupo com metragem de 5,75 m2 cada e doze computadores de uso comum para os
alunos. O laboratório de Informática possui 59,88 m2 com vinte computadores, sendo que temos
também o laboratório móvel com sessenta e quatro notebooks.

