
 
 

9. INFRAESTRUTURA 

 

O IFPB - Campus Patos, disponibilizará salas de aula, auditório, sala para 

professores, sala para a secretaria do curso e ambiente para o "intervalo do café". E ainda 

disponibiliza o acervo bibliográfico e equipamentos para medição dos riscos nos ambientes 

laborais. 

 

1.1 Instalações 

 

 A tabela a seguir apresenta a estrutura física necessária ao funcionamento do Curso de 

Pós-graduação em Higiene Ocupacional (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Quantificação e descrição das instalações necessárias ao funcionamento do curso 

Quant. Espaço Físico Descrição 

01 
Sala de aula para cada grupo de 40 

alunos para as atividades presenciais. 

Com 40 carteiras, condicionador de ar, 

disponibilidade para utilização de 

computador e projetor multimídia. 

01 Sala de Audiovisual ou Projeções 
Com 40 cadeiras, projetor multimídia, 

computador, televisor e DVD player. 

01 

Auditório Com 80 lugares, projetor multimídia, 

computador, sistema de caixas acústicas e 

microfones. 

01 Laboratório de Higiene do Trabalho Munido dos equipamentos específicos. 

01 

Biblioteca Com espaço de estudos individual e em 

grupo, e acervo bibliográfico e de 

multimídia específicos. 

 

 

1.2 Laboratório de Higiene e Segurança do Trabalho 

 

 A tabela a seguir apresenta os equipamentos que muni o laboratório de Higiene e 

Segurança do Trabalho do Curso de Pós-graduação em Higiene Ocupacional (Tabela 2): 

 

Tabela 2 – Laboratório de Higiene e Segurança do Trabalho 

Equipamentos 

Abafador Agena modelo TR- atenuação 18 dB 

Abafador PVC concha 16 dB 

Avental de Raspa COM EMENDA 100 x 60 cm 

Avental em Borracha alta e baixa tensão 

Avental de chumbo 

Avental Frontal PVC - Tira soldada 

Avental KP 500 - Tira com ILHÓS ou SOLDADA 

Avental térmico 

Bomba de Amostragem de Poeira + certificado de calibração para Bomba de Amostragem de 

Poeira e gás 

Calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos 

Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica 

Calçado para proteção dos pés contra agentes térmicos 

Calçado para proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos químicos 

Calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de 



 
 

água 

Calibrador para decibelímetro e dosímetro 

Capacete para proteção contra choques elétricos 

Capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio 

Capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes 

Capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica 

Cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em 

altura 

Cone 750 mm Borracha Refletivo NBR 15071 

Creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos 
Decibelímetro MOD.DEC-5010 DIGITAL INTEGRADOR C/RS-232 E 
SPL,LEQ,MAXL,MINL Fornecidos: Estojo, 4 pilhas, software, cabo RS-232, protetor de 
vento + Certificado de Calibração 

Detector de Fuga de Gás combustível. Modelo: Gaslert- quatro Detector de 4 gases 

Dosímetro de Ruído Digital Simpson. Referência: 897 + certificado de calibração 
LUXIMETRO MOD.LDR-225 DIGITAL ESCALA 0 A 999.900 LUX COM RS-232 E 
DATALOGGER Acessórios Fornecidos: Estojo, 6 pilhas AAA, Adaptador AC, Software, 
Cabo RS-232 e manual de instruções. Com Certificado de aprovação 

Termômetro de Globo Digital MOD.TGD-400 DIGITAL C/DATALOGGER 

Termômetro de Glogo Digital MOD.TGD-200 

Termo-higro-decibelímetro-luxímetro + certificado de calibração 

 

1.3 Biblioteca 

 

A biblioteca deverá operar com um sistema informatizado, possibilitando fácil acesso 

via terminal ao acervo da biblioteca. 

O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a 

procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos, contemplando todas as 

áreas de abrangência do curso. Deve oferecer serviços de empréstimo, renovação, reserva de 

material, consultas informatizadas a bases de dados e ao acervo, orientação na normalização 

de trabalhos acadêmicos, orientação bibliográfica e visitas orientadas (Tabela 3). 

 
 


