
INFRAESTRUTURA 

 

O Câmpus Presidente Epitácio encontra-se equipado com salas de aulas 

e laboratórios específicos que atendem a comunidade acadêmica do câmpus, e 

comunidade externa.  

Abaixo apresenta-se toda a infraestrutura física e acadêmica existentes 

no Câmpus Presidente Epitácio, bem como a prevista para os próximos anos, 

conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), pois o câmpus vem 

recebendo ampliações em sua estrutura física de modo a comportar aumento do 

número de usuários. 

 

1. Infraestrutura Física 

 

 

Instalações Quantidade Atual 

Direção 01 

Vídeoconferência 01 

Sala de reunião 01 

Administração 01 

Tecnologia da Informação 03 

Almoxarifado 01 

Pedagógico 02 

Secretaria 01 

Biblioteca / Telecentro 01 

Sala de Docentes 01 

Sala – Pesquisa e Inovação 01 

Sala – Extensão 01 

Salas da Aula 14 

Laboratório – Informática 06 

Laboratório – Hidráulica e 
Pneumática 

01 

Laboratório – Usinagem 01 

Laboratório – Elétrica 02 



Laboratório – Desenho 01 

Laboratório – Ciências Naturais 01 

Cantina 01 

Pátio coberto 01 

Ginásio poliesportivo 01 

Ambulatório 01 

Refeitório – Servidores 01 

Limpeza / Manutenção 03 

Portaria 01 

Banheiros (Masculino/feminino) 10 

 

 

2. Acessibilidade 

 

O Câmpus Presidente Epitácio visa a promoção da acessibilidade, em 

consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/15, que 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 

sua inclusão social e cidadania e o Decreto nº 5.296/04, que regulamenta as Leis 

nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 

pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Entende-se acessibilidade conforme a Lei nº 13.146/2015, Art. 3º:  

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privados 

de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

(BRASIL, 2015, p.02). 



E Art. 53: “A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência 

ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos 

de cidadania e de participação social.” (BRASIL, 2015, p.06). 

Em relação a estrutura física, no que tange à superação de barreiras 

arquitetônicas, o câmpus dispõe de rebaixamento de calçadas em seus acessos 

de entrada, no estacionamento interno há uma vaga reservada à pessoa com 

mobilidade reduzida ou total próxima a porta de acesso ao prédio e, em seu 

interior, há rampa com piso tátil. Há contraste de cor entre o piso e as paredes e 

as portas possuem, no mínimo, 0,80 m de largura, com as maçanetas não 

arredondadas. O prédio conta com duas escadas com corrimãos (falta 

sinalização em Braile) em todo seu entorno e degraus com fita antiderrapante, 

além de guichês de atendimento rebaixados. 

Todos os banheiros são acessíveis, com sanitários adaptados, 

devidamente identificados, com espaço para movimentação de cadeira de rodas 

e lavatórios suspensos à no mínimo 0,73 m do chão, e torneiras de acionamento 

facilitado. Os bebedouros são suspensos, localizados à altura acessível e com 

acionamento facilitado. 

De mobiliário, o câmpus possui 04 carteiras adaptadas à cadeira de rodas 

que podem ser alocadas tanto em salas de aula como em laboratórios. No pátio, 

há um telefone público adaptado à pessoa com mobilidade reduzida e com teclas 

sinalizadas em Braile e outro para utilização por pessoas com deficiência 

auditiva. E, de tecnologias assistivas, possui guia, etiquetador de braile, reglete, 

kit de desenho e calculadora, adaptados para pessoas com deficiência visual e 

calculadora sonora para pessoas com deficiência auditiva. Nos laboratórios de 

informática estão instalados softwares de acessibilidade. 

Há, ainda, acervo bibliográfico referente ao tema acessibilidade para 

acesso e consulta, além de material permanente para um melhor atendimento 

dessas pessoas que necessitam desse cuidado. 

A construção do novo prédio e da quadra poliesportiva obedeceu às 

prerrogativas da ABNT NBR 9050/2004. 

O Câmpus Presidente Epitácio conta com o Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE), de acordo com a 



Resolução n.º 137 de 04 de novembro de 2014, composto por uma equipe 

multidisciplinar entre docentes e técnicos-administrativos. 

Esse grupo multiprofissional objetiva a promoção de ações inclusivas de 

educação democrática cujo intuito é analisar as condições de acessibilidade e 

adaptações que se façam necessárias, bem como desenvolver projetos de 

inserção e adaptação no contexto do ambiente escolar e comunidade. O grupo 

se reúne mensalmente, possuindo um local próprio para atendimento, integrando 

ações junto ao Serviço Sociopedagógico, com encaminhamento de problemas 

para discussão e proposições de soluções. 

O Núcleo busca ações que trazem melhorias as pessoas com mobilidade 

reduzida ou total, por exemplo, o envio do ofício a Prefeitura Municipal de 

Presidente Epitácio para a criação de uma vaga de veículo na via pública da 

Instituição, de tal forma a indicar este espaço com sinalização vertical e 

horizontal. 

Sendo um Núcleo de atuação permanente, o NAPNE visa proporcionar a 

efetiva inclusão das pessoas com necessidades especiais no âmbito 

educacional, proporcionando oportunidades de plena participação ao 

conhecimento. 

 

3. Laboratórios de Informática 

Laboratório de Informática - 1 

Equipamento Especificação Quantidade 

CPU Lenovo, HD 320GB, Memória RAM 2GB, DVD-RW 21 

Monitor Lenovo,19”, Tela plana antirreflexo 21 

Estabilizador Bivolt 110/220, Potência 1kva, 4 saídas 21 

Switch 24 portas, 10/100MBps Gerenciável 01 

Projetor Projetor Multimídia 01 

Ar condicionado  02 

Mesa Mesa para computador 21 

Cadeira Cadeira com rodas 23 

Cadeira Cadeira 5 



 

Laboratório de Informática - 2 

Equipamento Especificação Quantidade 

CPU Lenovo, HD 320GB, Memória RAM 2GB, DVD-RW 21 

Monitor Lenovo,19”, Tela plana antirreflexo 21 

Estabilizador Bivolt 110/220, Potência 1kva, 4 saídas 21 

Switch 24 portas, 10/100MBps Gerenciável 01 

Projetor Projetor Multimídia 01 

Lousa  Lousa Digital 01 

Ar-condicionado  02 

Mesa Mesa para computador 21 

Cadeira Cadeira com rodas 37 

 

 

Laboratório de Informática - 3 

Equipamento Especificação Quantidade 

CPU HP Compaq 6005 Pro, HD 500GB, Memória RAM 
4GB, DVD-RW 

41 

Monitor Monitor HP Compaq LA2006x de 20” 41 

Estabilizador   

Switch Switch 48 portas 01 

Ar-condicionado  02 

Projetor Projetor Multimídia 01 

Lousa Lousa Digital 01 

Mesa Mesa para computador 21 

Cadeira Cadeira com rodas 32 

Cadeira Cadeira 6 

 

 

Laboratório de Informática - 4 

Equipamento Especificação Quantidade 

CPU ITAUTEC ST 4271, HD 500GB, Memória RAM 
4GB, DVD-RW 

21 

Monitor Lenovo,19”, Tela plana antirreflexo 21 

Estabilizador Bivolt 110/220, Potência 1kva, 4 saídas 21 

Switch Switch de 24 portas 01 



Ar condicionado  01 

Projetor Projetor Multimídia 01 

Mesa Mesa para computador 21 

Cadeira Cadeira 28 

 
 
 

Laboratório de Informática - 5 

Equipamento Especificação Quantidade 

CPU HP prodesk 600, HD 1TB, Memória RAM 4GB, 
DVD-RW 

25 

Monitor Monitor HP EliteDisplay E221c  21,5” 25 

Estabilizador Bivolt 110/220, Potência 1kva, 4 saídas 25 

Switch Switch de 26 portas 01 

Ar condicionado  01 

Projetor Projetor Multimídia 01 

Mesa Mesa para computador 13 

Cadeira Cadeira 27 

 
 

Laboratório de Informática - 6 

Equipamento Especificação Quantidade 

CPU HP prodesk 600, HD 1TB, Memória RAM 4GB, 
DVD-RW 

25 

Monitor Monitor HP EliteDisplay E221c  21,5” 25 

Estabilizador Bivolt 110/220, Potência 1kva, 4 saídas 25 

Switch Switch de 26 portas 01 

Ar condicionado  01 

Projetor Projetor Multimídia 01 

Mesa Mesa para computador 13 

Cadeira Cadeira 27 

 
 
 
 



4. Laboratório (Sala) de Desenho Técnico 

 
Equipamento Descrição do material Quantidade 

Banqueta Banqueta de Madeira 39 

Pranchetas Mesa para desenho técnico 50 

Ventilador Circular de Parede 4 

Ar-concidionado  1 

 
 

5. Laboratórios Específicos 

 

Laboratórios de Elétrica (2 Laboratórios) 

 

Equipamento Descrição do material Quantidade 

Fonte de 
alimentação 

Digital Simétrica 32v/3A quatro displays e três dígitos 7 

Módulo Didático 
Módulo didático de microcontroladores pic 18F 

marca Exsto modelo M118 
6 

Kit ensaio Kit ensaio CLP marca BIT9 modelo CLP1410F 4 

Kit didático 
Maleta didática de eletrônica analógica marca 

EXSTO modelo XA101 
10 

Multímetro 
analógico 

Tensão 1000VCA, transistor hfe/teste 7 

Multímetro 
digital 

Display 4 ½ 2000 contagens com luz de fundo 11 

Osciloscópio Digital colorido 60mhz display lcd marca Minipa 17 

Protoboard Matriz de contatos eletrônicos com 1680 furos 15 

Alicate 
amperímetro 

Digital display 3 ¾ faixa de indicação manual e 
automática 

2 

Alicate 
wattímetro 

Alicate wattímetro marca Minipa modelo ET4091 5 

Alicate 
amperímetro 

Alicate amperímetro digital marca Minipa modelo 
ET3860 

5 

Multímetro 
analógico 

Multímetro analógico portátil marca Instruterm 
modelo MA100 

10 

Bancada 
Bancada de montagem manual/teste dimensões 

comprimento 1500mm, altura 900mm, largura 
800mm estrutura de aço 

1 

Gerador de 
funções 

Digital de bancada, display com leds de seis dígitos 13 

Kit de ensaio 
Kit de ensaio, eletrônica digital marca bit 9 modelo 

TD90151F 
8 

Kit didático Kit didático automação residencial De Lorenzo 2 



Equipamento Descrição do material Quantidade 

Computador Computador Lenovo com monitor LCD 1 

Impressora HP Laserjet P2055dn 1 

Cadeiras 
giratórias 

Giratórias estofadas tipo escritório 17 

Carteiras Tipo escolar comum 25 

Kit inversor 
frequência 

kit inversor de frequência. marca: anzo. modelo: 
etz0060. 

10 

 

Luxìmetro 
Luxímetro digital, modelo: 1010a marca: victor, 

fornecedor: mit meastech instrumentos de teste ltda. 
Epp 

5 

Kit motor tri-
fase 

kit motor de indução trifásico. marca: anzo. modelo: 
etz0051. 

10 

Kit partida de 
motores 

Kit de partida de motores com fonte interna. Marca 
anzo 

 

1 

CLP 

Controlador de processo, clp modelo clw-02/10hr-a. 
Marca: WEG. 

 

10 

Motor de 
corrente 
contínua 

Motor de corrente contínua com 0,25cv, campo e 
rotor até 18vdc, com acoplamento elástico para 

motoredutor com 3 eixos de saída. 

 

2 

Motor elétrico 
trifásico 

Motor Elétrico 0,5 CV -220/380 V – 60HZ 10 

Terrômetro  
digital SONEL 

Medidor de resistência de terra com c-3 e n-1, 
modelo: mru-120 marca: sonel, fornecedor: mit 

meastech instrumentos de teste ltda. Epp. 
1 

Multimedidor 
Multimedidor de energia trifásico modelo ctg502r, 4 
rele de saída de controle de demanda. Marca: cca. 

10 

Kit soft start 
Soft start modelo de referência weg ssw 25 0003 t 

2246. 
10 

Cadeira com 
braço 

Giratória estofada tipo escritório 1 

Conversor Conversor usb-i485, marca novus. 2 

Ponteira para 
osciloscópio 

Ponta prova osciloscópio, ponta de corrente para 
osciloscópio modelo de referência minipa gcp-100 

2 

 

 

 

 

 

 



Laboratório de Hidráulica e Pneumática 

 

Equipamento Descrição do material Quantidade 

Bancada 
Hidráulica 

A estrutura do painel é fabricada em perfil de aço com 
tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento 
eletrostática, suportada por 4 rodízios giratórios que 
facilitam sua movimentação. O painel possui um tampo 
duplo que permite aos alunos trabalhar 
simultaneamente, tanto na parte frontal quanto na 
traseira, agilizando a montagem dos circuitos. Por fim, 
um bastidor, montado estrategicamente na parte 
superior do painel, permite a distribuição rápida dos 
componentes eletroeletrônicos de comando, além de 
separar os cabos elétricos das mangueiras hidráulicas, 
mantendo uma distância adequada entre os 
componentes hidráulicos e elétricos 

1 

Bancada 
Pneumática 

Possibilita a simulação de circuitos pneumáticos dos 
mais simples até os mais complexos. Permite, 
inclusive, a utilização de componentes elétricos em 
conjunto com os componentes pneumáticos. O painel 
possui um tampo duplo que permite aos alunos 
trabalhar simultaneamente, tanto na parte frontal 
quanto na traseira, agilizando a montagem dos 
circuitos. Os componentes são montados em módulos 
individuais que se encaixam no painel da bancada, sem 
a utilização de ferramentas, para a realização das 
experiências.  

3 

Cadeira Giratórias estofadas tipo escritório 2 

CPU Lenovo, HD 3210GB, Memória RAM2GB, DVD-RW 8 

Estabilizador Bivolt 110/220, Potência 1kVA, 4 saídas 8 

Monitor Lenovo,19”, Tela plana antirreflexo 8 

Banquetas Banquetas 20 

 

 

Laboratório de Usinagem 

 

Equipamento Descrição do material Quantidade 

Torno 

Basicamente é composto de uma unidade em forma 
de caixa que sustenta uma estrutura chamada 

cabeçote fixo. A composição da máquina contém 
ainda duas superfícies orientadoras chamadas 

barramento, que, por exigências de durabilidade e 
precisão, são temperadas e retificadas. O barramento 
é a base de um torno, pois sustenta a maioria de seus 
acessórios, como lunetas, cabeçote fixo e móvel, etc. 

4 

Paquímetro Aço inoxidável, capacidade 150mm-6 22 



Micrômetro 
Externo, aço forjado, capacidade 0 a 25mm, leitura 

0,001 mm 
10 

Relógio 
comparador 

Comparador de diâmetro interno 10-18mm, marca: 
Digimess, modelo: 130.556 

5 

Relógio 
comparador 

Comparador de diâmetro interno 18-35mm, marca: 
Digimess, modelo: 130.558 

5 

Relógio 
comparador 

Comparador diâmetro interno com relógio, marca: 
Insize, modelo: 2322-160a, 

5 

Rugosímetro 
portátil 

Rugosímetro portátil, marca: insize, modelo: isr-16, 1 

Transferidor de 
ângulo 

Transferidor tipo meia lua, marca: insize, modelo: 
4799-1150 

10 

Forno mufla 
Forno mufla, marca: lucadema, modelo: luca-2000f-

Dmrp 
1 

Nível de precisão 
Nível de precisão quadrangular, marca: insize, 

modelo: 4902 
5 

Parafusadeira 
Furadeira / parafusadeira elétrica sem fio a bateria 

14,4 v.de impacto 3/8" c/mandril de aperto rápido que 
dispensa uso da chave. maleta c/acessórios 

2 

Morsa Morsa profissional nº 5, motomil / tb-500p, 4 

Compressor de ar Compressor de ar, 25 apv – 300 lts, marca: chiaperini 1 

Centro de 
usinagem 

Centro de usinagem, com controle numérico 
Siemens802d sl, motor 5,5/7,5 kw - 220v, 60hz, 3ph, 

8000rpm, mesa de 1050x410mm, magazine para 
troca de 16 ferramentas, sistema de resfrigem e 

lubrificação Completa, carenagem completa, cx.e 
ferramenta de Serviço, manual de instrução, skimmer, 
morsa Mecânica abf 150, kit ferramentas, 1 unidade 

de Ensaios de ruídos e vibração. 

1 

Armário de aço Armário de aço 2 portas 17  

Estação de trabalho 
Estação de trabalho simples, formato l, gaveteiro, 

Medidas 140x60x140 cm, cor marfim. 
1 

Mesa de trabalho Mesa de trabalho simples 1 

Cadeira giratória Cadeira giratória estofada 2 

Paquímetro Digital em aço inoxidável, capacidade 150mm-6 14 

Paquímetro De profundidade, aço inoxidável capacidade 150mm-6 20 

Micrometro Aço inoxidável, capacidade 0 – 25mm 21 

Relógio 
comparador 

Digital em aço inoxidável, capacidade de 10mm 
0,01mm 

5 

Relógio 
comparador 

Digital em aço inoxidável, capacidade de 30mm 
0,01mm 

5 

Simulador de Solda 
Simulador de solda - soldador virtual com tocha e 

alicate de soldagem 
1 
 

Moto esmeril 
 

Moto esmeril, motor de 1cv, rebolo de 8” 2 

Furadeira Furadeira de coluna 2 

Serra disco Serra circular sem fio disco de 6” 1 

Esmerilhadeira Esmerilhadeira angular, com velocidade regulável 1 



Torno cnc 
Torno cnc, barramento de 800mm com suporte de 8 

ferramentas, com comando siemens 802 
1 

Armário de aço Armário de aço 1 porta 8  

Tacômetro 
Tacômetro digital, e mecânico , sistema de leitura 

ótica, para leitura de 2,5 até 99.999 rpm 
10 

Serra Serra de Esquadria  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


