UNIDADE VINCULADA SENAC DE JOINVILLE
INFRAESTRUTURA

A Unidade Vinculada Senac Joinville encontra-se num prédio com 8.000m2 de área construída
contendo amplo estacionamento.
A infraestrutura da unidade vinculada conta com acessibilidade em todos os ambientes, salas para
os núcleos administrativo-financeiro, núcleo de relações com o mercado, núcleo de educação básica,
núcleo de educação superior e direção. Dispõe também de salas de atendimento ao discente, logística,
secretaria escolar e acadêmica, recepção e atendimento ao aluno, biblioteca, salas de estudo, sala de
processamento, sala de exposição, ambiente virtual, sala de reuniões, auditório, espaços de convivência
e alimentação, laboratórios de aprendizagem (salas de aula), sala de professores, sala para o Núcleo
Docente Estruturante – NDE e Comissão Permanente de Auto avaliação – CPA, além dos seguintes
laboratórios: manutenção e redes, fotografia, inspiração, enfermagem, radiologia, maquetaria, desenho,
gastronomia, confeitaria, espaço gourmet. Todos os andares do prédio possuem banheiros femininos e
masculinos com acessibilidade.
Os Núcleos de Educação Básica e Superior, atende em uma estrutura física de 109m2, onde ficam
os coordenadores de cursos e analistas de eixo, em ambientes individuais, possibilitando o atendimento
de docentes, discentes e comunidade escolar e acadêmica. Possuem acesso próximo a salas de
atendimento ao discente, que podem ser realizados individualmente ou em grupo A secretaria acadêmica
possui uma metragem de 62,46m2, adequada para a guarda de documentos e atendimento discente,
docente e comunidade.
A sala dos professores da unidade vinculada possui um espaço físico de 57,83 m². Este espaço
possui computadores com internet, para o professor utilizar na preparação de atividades, pesquisas ou
até mesmo para o seu lazer. Na extensão da sala há quadros em MDF que possibilitam recados aos colegas,
registro de atividades, reflexões para o dia, entre outras ações que possam surgir. Possui sofás para o
melhor conforto do professor e também uma mesa de reuniões para suas atividades.
As salas de aula representam um novo conceito de ambiente educacional que configura a
metodologia do Senac. São chamadas de laboratórios de aprendizagem, onde possuem computadores para
pesquisa e mesas que possibilitam atividades em diversos formatos, tanto individual como em grupo,
possibilitando, uma melhor integração e interação dos alunos. Os espaços de aprendizagem possuem
armário e balcão para utilização dos docentes e discentes. São adaptados com painéis de MDF por toda a

extensão da sala, proporcionando aulas mais dinâmicas e mais participativas, além de facilitar nas atividades
em equipe. Há também recursos como projetor multimídia, caixa de som e quadro branco. Das 21 salas de
aprendizagem, 2 salas são de negócios, tendo uma estrutura diferenciada, com mesas redondas, para as
práticas educacionais. São 1.429m2 com capacidade de ocupação para aproximadamente 820 pessoas.
Todas as salas possuem climatização adequada para o ambiente.
O acesso dos alunos aos equipamentos de informática se dá na biblioteca, em um ambiente virtual
de 33,60m2, onde são disponibilizados 20 computadores para uso dos alunos com acesso à internet. Além
deste espaço, os alunos podem utilizar um dos seis laboratórios de informática disponíveis para uso
individual ou em grupo durante as aulas com capacidade para aproximadamente 250 pessoas. O espaço
físico total destes laboratórios é de 468,96 m2.

