
1. INFRAESTRUTURA 

 

1.1. Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso 

 

Para o desenvolvimento das atividades do curso Técnico em manutenção 

e suporte a informática do IFPB, Campus Monteiro dispõe de sala de 

professores e reunião (coordenação do curso), salas de aula e seis 

laboratórios, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

NOME QUANTIDADE ÁREA TOTAL m² 

Coordenação e sala de reunião 01 38,00 

Sala de professores 01 38,00 

Sala de aula 07 422,00 

Laboratórios 06 960,00 

Total 8.790,00 

 

Além desses ambientes, o instituto conta ainda com um auditório, uma 

biblioteca, uma área de apoio acadêmico, oito banheiros (sendo quatro 

masculinos e quatro femininos) e um conjunto poliesportivo.  

Todos esses ambientes funcionam os três períodos, porém nos turnos 

matutino e vespertino o espaço é utilizado apenas para aulas de extensão e 

aulas extras, sendo o horário noturno utilizado para aulas regulares. 

Além desses ambientes, o instituto conta ainda com um auditório, uma 

biblioteca, uma área de apoio acadêmico, oito banheiros (sendo quatro 

masculinos e quatro femininos) e um conjunto poliesportivo.  

Todos esses ambientes funcionam os três períodos, porém nos turnos 

matutino e vespertino o espaço é utilizado apenas para aulas de extensão e 

aulas extras, sendo o horário noturno utilizado para aulas regulares. 

As salas de aula contêm 64,00m² (sessenta e quatro metros quadrado) 

cada e uma delas com aproximadamente 38,00m² (trinta e oito metros 

quadrado). A capacidade delas é de 42 (quarenta e dois) alunos por sala. 

Essas salas dispõem de carteiras escolares e mesa com cadeira para uso do 

professor, além de quadro branco e ar condicionado, microcomputador e 



Datashow, possuindo excelentes condições de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades 

desenvolvidas. 

Esses laboratórios possuem excelentes condições de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias às 

atividades desenvolvidas. 

O auditório possui, atualmente, uma área de 64,00m² (sessenta e 

quatro metros quadrado) com capacidade para 50 (cinquenta) cadeiras, sendo 

um desses para PNE’s (portadores de necessidades especiais). A biblioteca 

hoje funciona numa área dedicada aproximadamente 639,00m² (seiscentos e 

trinta e nove metros quadrados) de área.  

Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser 

disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de 

acesso. 

Os mobiliários são: 18 mesas redondas, 16cadeiras, 27 mesas retas, 

04 armários alto, 02 armários alto de pasta suspensa, 04 armário baixo para 

suspensa, 05 impressoras, 01 gelágua, 01 bebedouro coletivo, 50 estantes 

dupla face, 06 estantes simples, 04 estantes expositoras para periódicos, 28 

computadores, distribuídos em: (01 para trabalhos administrativos, 03 

processos técnicos, 03 no atendimento, 01 na sala de periódicos, 16 na 

biblioteca virtual, 04 no salão para pesquisa do acervo bibliográfico) 04 

fichários, 02 desumidificadores de ar, 08 escaninhos contendo 74 portas, para 

guarda volumes de alunos, 01 antena de segurança, 01 catraca biométrica, 04 

carrinho para livros, 04 estações de pesquisas individuais com 32 assentos, 02 

armários multimeios, 02 mesas oval com 20 assentos, 06 Totens pirulitos 

(extensão de energia para facilitar o uso de computadores, aos usuários), 09 ar 

condicionados, 01 geladeira, 01 fogão. É uma Biblioteca de grande porte, onde 

funcionam os setores: Recepção, guarda-volumes, atendimento ao usuário, 

sala de leitura, biblioteca virtual, sala de periódicos, processos técnicos e 

administração A Biblioteca está organizada em ordem numérica alfabética de 

acordo com a Classificação Decimal Universal- CDU, juntamente com a Tabela 

de Cutter (que determina o número do autor) formando assim o número de 

Chamada da obra, para localização nas estantes. Uma seção de obras de 

referências, que não podem ser emprestadas, apenas para consultas em salas 



de aulas e na própria Biblioteca. Existe ainda a reserva técnica do acervo, 

reserva identificada com um sinal vermelho na lombada do primeiro exemplar 

de cada título, para facilitar o reconhecimento da obra na hora do empréstimo e 

que não sairá do acervo, apenas para pesquisa in loco. 

Atualmente o instituto dispõe de um ginásio com aproximadamente 

1.447,00m² (mil e duzentos metros quadrados) contendo uma quadra 

poliesportiva, dois banheiros (masculino e feminino), um depósito e 

arquibancadas. A tabela abaixo demonstra sucintamente os ambientes já 

descriminados acima:  

 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA (M2) CAPACIDADE 

(usuários) 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Salas de aula       

Sala 02 Bloco B 64,00 42 X X X 

Sala 03 Bloco B 64,00 42 X X X 

Sala 04 Bloco B 64,00 42 X X X 

Sala 05 Bloco C 64,00 42 X X X 

Sala 6 Bloco C 64,00 42 X X X 

Laboratórios       

Informática Bloco B 64,00 30 X X X 

Informática Bloco C 64,00 20 X X X 

Informática Bloco D 64,00 20 X X X 

Química e Física Bloco B 64,00 24 X X X 

Auditórios e/ou Salas 

de conferência 
      

Auditório atual Bloco B 64,00 50 X X X 

       

Biblioteca       

Biblioteca nova Anexo 639,00 100 X X X 

Controle acadêmico Bloco A 30,00 05 X X X 

Quadra poliesportiva - 1.447,00 300 X X X 

Legenda: 

LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco, ala etc.). 

SALA DE AULA identificar a sala (Ex: Sala 01); 

ÁREA é a área total construída em m²;  

CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários;  

UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 



Em cada bloco de aula existem dois banheiros, sendo um masculino 

e um feminino, totalizando oito banheiros (quatro masculino e quatro feminino) 

disponíveis para os alunos atualmente. Cada banheiro contém cinco Box, 

sendo quatro deles com vasos sanitários e um chuveiro. Além disso, cada 

banheiro possui uma bancada com cinco cubas e uma área para PNE’S com 

um vaso sanitário e uma pia. A tabela abaixo discrimina sucintamente as 

instalações sanitárias atuais e as futuras expansões: 

 

Instalações Sanitárias 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO ÁREA UNITÁRIA (m2) APNE 

Masculino 04 Bloco A, B, C e D. 37,50 04 

Feminino 04 Bloco A, B, C e D. 37,50 04 

Legenda: 

APNE – Adaptado para Portadores de Necessidades Especiais 

 

1.2.  Infraestrutura de segurança 

 

A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por 

pessoal competente, com jornada de trabalho semanal de 44 horas semanais, 

dispondo de 9 (nove) funcionários trabalhando em revezamento de forma a 

manter a conservação do campus nos três períodos de funcionamento, com 

qualidade suficiente para suprir as demandas do setor.  

Os ambientes acadêmicos e administrativos possuem uma boa ventilação, 

acústica e luminosidade, em condições de salubridade. Aspectos relacionados 

à higiene, limpeza, conservação e aparência são merecedores de intervenção 

constante como forma de assegurar a toda a comunidade acadêmica as 

melhores condições de conforto físico e ambiental para o adequado 

desempenho de suas atividades.  

O instituto mantém ainda uma equipe para cuidar da recuperação dos 

defeitos na pintura, no piso, no teto, aparelhos sanitários, rede de água e parte 

elétrica, além de uma equipe para conservação e manutenção das áreas 

externas, como jardins e estacionamento. 

 



1.3. Manutenção e conservação e expansão dos equipamentos 

 

Simultaneamente ao serviço de manutenção das instalações físicas gerais, 

a IES também tem manutenção e conservação dos equipamentos de 

informática e demais equipamentos utilizados em sala de aula. Possui 

profissional técnico qualificado para o trabalho de manutenção física dos 

equipamentos e também para a manutenção lógica das redes de informação 

existentes no campus. A manutenção é efetuada em local próprio, 

especificamente destinado a essa função, o que permite o reparo dos 

equipamentos eventualmente danificados. A solicitação é feita diretamente ao 

responsável técnico e as necessidades mais complexas são encaminhadas à 

Direção, onde imediatamente são tomadas as devidas providências. São 

efetuadas revisões periódicas para manter em perfeitas condições de 

funcionamento todos os equipamentos. 


