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Infraestrutura Física destinada ao Curso de Direito 

 

 

A IES como ambiente educativo inclusivo requer condições que garantam o 

acesso e a participação autônoma de todos os alunos às suas dependências e atividades de 

formação.  

Para garantir condições de acessibilidade espacial, é importante identificar quais 

barreiras físicas aumentam o grau de dificuldade ou impossibilitam a participação, a 

realização de atividades e a interação das pessoas com deficiência. As barreiras físicas 

podem ser elementos naturais ou construídos, que dificultam ou impedem a realização de 

atividades desejadas de forma independente.  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz a ideia de que 

a limitação de uma pessoa com deficiência é determinada pelo ambiente. Desse modo, 

define que “[...] pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza 

física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas” (ONU, Art. 

1, 2006). Assim, o mais importante é sempre pensarmos como fazer para diminuir o grau 

de dificuldade que a pessoa enfrenta para realização de uma atividade devido às 

características físicas dos ambientes.  

O UniSALESIANO ao construir sua nova sede em 2005 planejou estes 

requisitos e proporciona todas condições de acessibilidade aos portadores de deficiências. 

As portas para as salas de atendimento do aluno, biblioteca e salas de aula são no tamanho 

adequado para que permita a passagem de uma cadeira de rodas; há rampas de acesso 

para todos os blocos e, no início e final da escada e rampa, há piso tátil alerta para informar 

pessoas com deficiência visual da presença de desnível; há elevadores de acesso aos pisos 

superiores, a disposição do mobiliário em todos os ambientes leva em conta a mobilidade 

espacial, ou seja, são livres de barreiras físicas e com espaço livre suficiente para o 

movimento; há letreiros que auxiliam na compreensão dos lugares, como por exemplo, a 

indicação visual dos sanitários masculino e feminino e informações em Braille nas portas 
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de sala de aula; no estacionamento há reserva de vagas, sinalizadas,  para portadores de 

deficiências. 

 

        

Elevadores de acesso aos pisos superiores 

 

Na rua em frente à instituição, há faixa de segurança para pedestres, o portal de 

entrada da escola é facilmente identificado, desde a calçada, por possuir cor contrastante; 

a calçada que contorna a instituição é plana e sua pavimentação é regular, os obstáculos 

estão sinalizados com piso tátil de alerta e localizados fora da faixa livre para circulação. 

A parada de ônibus está próxima à entrada da escola, o piso tátil direcional indica o 

percurso desde as paradas de ônibus até o portão da escola, existe uma área de embarque 

e desembarque próxima ao portão da instituição, a entrada de pedestres é separada da 

entrada de carros, o caminho de pedestres é bem pavimentado, com piso regular, 

antiderrapante e não-ofuscante, não há obstáculos ao longo da circulação, há rampa, para 

vencer desníveis, ao longo do caminho, o estacionamento possuí pavimentação regular e 

as vagas estão sinalizadas com pintura no piso e placa de identificação. 

O balcão de atendimento é visível a partir da entrada e está sinalizado, as 

circulações estão livres de obstáculos, existe espaço de espera para pessoas em cadeira de 
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rodas, todos os ambientes estão identificados por letras grandes, com contraste de cor, 

existem placas em Braille ao lado das portas e na altura das mãos, identificando os 

ambientes, placas indicam o caminho a seguir para os demais ambientes da instituição, 

existe um mapa tátil que represente o esquema da instituição. 

Os corredores possuem largura suficiente para a quantidade de pessoas que os 

utilizam, há reentrâncias nas paredes para abrigar bebedouros ou outros 

equipamentos/mobiliários, a fim de não atrapalhar a circulação, a altura do bebedouro 

permite a aproximação de uma cadeira de rodas. 

As escadas são largas, com degraus em tamanhos confortáveis e com faixas 

antiderrapantes, as escadas e as rampas possuem piso tátil de alerta em seu início e fim, 

as rampas são largas e possuem faixas antiderrapantes, com inclinação adequada para 

subir e descer em cadeira de rodas, há elevador para os pisos superiores. 

Na biblioteca, as mesas não possuem obstáculos para aproximação de uma 

cadeira de rodas e têm altura adequada ao uso de pessoas com baixa estatura, os 

corredores entre as estantes são largos, há funcionários disponíveis para alcançar os livros 

nas prateleiras de cima, o ambiente é bem ventilado e iluminado. 

Nos auditórios, o piso, as paredes e os móveis possuem cores contrastantes, 

existe um espaço reservado e integrado aos demais assentos, destinado à pessoa em 

cadeira de rodas, os assentos possuem braço articulado para que possam ser usados por 

pessoas com mobilidade reduzida, os assentos preferenciais estão próximos aos 

corredores de acesso, existe um local destinado ao intérprete de Libras bem visível e 

iluminado. 
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Rampa de acesso ao piso superior 

 

Nos banheiros, há um sanitário exclusivo para pessoa com deficiência, feminino 

e masculino, a porta de entrada é larga, o piso é regular e está em boas condições. Todos 

os acessórios, como toalheiro, descarga, cesto de lixo, espelho, saboneteira, etc., 

permitem que todas as pessoas os alcancem. O lavatório está em altura confortável e 

possui espaço inferior livre para a aproximação de uma cadeira de rodas.  A torneira é de 

fácil manuseio, de pressionar.  

O pátio possui áreas bem definidas para as diferentes atividades, como locais 

pavimentados, gramados, jardins, e tem piso tátil direcional para guiar as pessoas com 

deficiência visual da porta da instituição até as principais atividades. 

Além disso, o UniSALESIANO conta com programas computacionais para 

portadores de deficiência auditiva e visual. 

 

Área administrativa  

Sala de Tutoria do curso de Medicina, Bloco C, com 24,93m2, sala equipada 

com mesa, cadeiras, computadores, armários e condicionador de ar.  
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Sala de Tutoria 

 

Gabinetes/ estações de trabalho para professores 

Os docentes em TI (Tempo Integral) do UniSALESIANO, dispõe de uma 

sala, localizada no bloco C - Sala 02, andar térreo, equipada com computador e impressora 

para uso geral, 12 salas para atendimento individual de alunos, com mesa, cadeiras e 

tomadas. A sala tem acesso à internet (wi-fi) e ambiente com ar-condicionado e 

iluminação adequada.  

 

Sala de professores/sala de reuniões 

Sala de Professores com 30,32m2 e sala de para reunião contigua de 24,93m2. 

As salas são climatizadas, possuem iluminação adequada, banheiros feminino e 

masculino, bancada para café, acesso à internet wi-fi.  
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Sala dos Professores - Bloco B 

 

Sala de aula para grandes grupos e pequenos grupos 

Cada sala é equipada com condicionador de ar, lousa e cadeiras. Também 

serão utilizadas para uso de metodologia TBL e conferências, as salas com projetores, 

num total de 3 salas com capacidade para 60 alunos cada. As salas de aula são equipadas 

com projetor multimídia e ar-condicionado. 
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Sala de Aula para pequenos grupos 

 

Sala de Aula para grandes grupos 

 

 

Sala de Videoconferência 

 Aparelho de Videoconferência 

 Sala 34, bloco C. 

 Tribunal do Júri (sala 18 do bloco A, 1º andar-para os alunos) 

 

Auditórios 

Conteúdo do auditório: 

 250 cadeiras estofadas com braço dobrável 

 Condicionador de ar 

 Computador 

 Sistema de som 

 Equipamento de multimídia 
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Sala de aula para grandes grupos 

 

 

 

Laboratórios Específicos do Curso de Direito: 

 

 Como apoio às suas atividades didáticas, o curso de Direito conta com uma 

excelente infraestrutura de laboratórios.  

 

 

 

a) ESCRITÓRIO MODELO -  Assistência Judiciária Gratuita 

O UniSALESIANO presta assistência jurídica gratuita à população de baixa 

renda, a Assistência Jurídica está localizada em região central da cidade para 

facilitar o acesso da população.  
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b) Tribunal do Júri e Sala de Audiência 

O UniSALESIANO conta com um laboratório de simulação de júris e audiências, 

onde o aluno tem contato com profissionais da área convidados a participar das 

simulações. 
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Laboratórios de Ensino – Gerais: 

 

Laboratórios de Informática 

 

Visão de um laboratório de informática – Bloco B 

 

Ao total temos 09 laboratórios de informática disponíveis  

Laboratório 01  

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

qtde. Especificações 

20 Processador Pentium i3; 3.4ghz, 8gb de RAM, 320 go de disco rígido, 

Placa mãe  Intel “dg31pr”, Placa de vídeo geforce xfx 9400gt 1gb ddr2, 

20 monitores lcd 20. Pol 
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Laboratório 02 

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

40 Processador Core I7; 8 Gb de RAM; 500 Gb de disco rígido; monitor de 

LED de 20 polegadas. 

 

 

Laboratório 03 

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

40 Processador Core I7; 8 Gb de RAM; 500 Gb de disco rígido; monitor de 

LED de 20 polegadas. 

 

Laboratório 04 

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

30 Processador Core I5; 8 Gb de RAM; 500 Gb de disco rígido; monitor de LED de 

20 polegadas. 

 

Laboratório 05 (Oficina de Criação)  

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

10 Processador Intel Core I3 3.07 Ghz; 4 Gb de RAM; 500 Gb de disco 

rígido, monitor LCD de 20 pol. 

01 TV 

01 Impressora 3D 
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10 Mesas digitalizadoras 

 

Laboratório 06 

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

33 Processador Core I5; 8 Gb de RAM; 500 Gb de disco rígido; monitor de 

LED de 20 “ 

 

Laboratório 07 

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

20 Processador Intel Core I3 3.07 Ghz; 4 Gb de RAM; 500 Gb de disco 

rígido, monitor LCD de 20” 

 

Laboratório 08 

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

30 Processador Core I7; 8 Gb de RAM; 500 Gb de disco rígido; monitor de 

LED de 20 polegadas. 

 

Laboratório 09 

Equipamentos (Hardwares Instalados e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

20 Processador Core I5; 8 Gb de RAM; 500 Gb de disco rígido; monitor de 

LED de 20 polegadas. 
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Biblioteca 

 

Apresentação 

Infraestrutura existente 

A Biblioteca “Papa João Paulo II”, que atende ao Centro Universitário Católico Salesiano 

Auxilium está instalada dentro do Campus , com 732,97 m2 . 

Instalações para o acervo 

O acervo bibliográfico está disposto no sistema de estantes, para o melhor aproveitamento 

do espaço físico, possuindo os seguintes setores: Setor de Referência, Setor de 

Processamento Técnico, Setor de Circulação, Setor de Seleção e Aquisição. 

A altura das estantes não excede a 2 metros, as prateleiras são ajustáveis e com altura 

média de 35cm de espaço entre elas.  As divisórias são de 2 faces para melhor 

aproveitamento.  

Os periódicos e revistas técnicas estão armazenados em estantes específicas para este tipo 

de publicação.  Atualmente está sendo realizada uma avaliação nas obras especiais (raras) 

para o desenvolvimento de uma política de armazenamento e conservação das mesmas. 

Além dos periódicos eletrônicos sugeridos para cada curso, disponíveis na página oficial 

da instituição.  

Instalações para estudos individuais 

O salão de leitura possui 39 mesas com cinco cadeiras cada uma. Possui ainda 8 estações 

de trabalho individual. 

Instalações para estudos em grupo 

 A biblioteca possui 5 salas para estudos em grupo com acesso a Internet sem fio 

 

Plano de expansão das instalações físicas 
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O espaço físico que está disponível é adequado ao quantitativo do acervo e para o usuário. 

Porém, existe um plano de expansão, para construção de salas de estudo em grupo e 

ampliação do espaço físico da biblioteca, visando o melhor atendimento e disponibilidade 

de espaço para seus usuários. 

Acervo 

A Biblioteca acumula acervo de conhecimento geral, composto por livros, periódicos, cds 

e DVDS e Teses e Dissertações.  

A Biblioteca Papa João Paulo II de Araçatuba possui devidamente tombados, cerca de 

31.430  volumes, abrangendo diversas áreas do conhecimento humano. 

 

Formas de atualização e expansão do acervo 

As metas estabelecidas pela administração estão voltadas para os seguintes aspectos: 

 o Informatização dos procedimentos técnicos e administrativos; 

 o Capacitação e o aprimoramento dos funcionários; 

 o Melhoria da qualidade de serviços e produtos; 

 o Intercâmbio entre bibliotecas; 

 o Atualização das coleções especializadas e centradas nas áreas de graduação do 

Ensino Superior; 

As aquisições serão feitas nas obras de sustentação curricular, gradativamente, na medida 

em que as disciplinas forem sendo instaladas, iniciando atividades, sempre com vistas às 

obras veiculares indicadas nos planos de ensino aprovados pela Coordenadoria de Curso 

e com aquisições em número suficiente e de acordo com as exigências do MEC com o 

objetivo de atender às necessidades dos alunos e do corpo docente em seus estudos e 

pesquisas. 

Os recursos para a expansão em todos os seus aspectos encontram-se identificados no 

planejamento econômico-financeiro. 
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No Plano de Expansão, os recursos previstos destinam-se não apenas à qualificação dos 

serviços prestados e à aquisição de livros e periódicos, mas também, à possibilidade do 

uso de vídeos, mapas, recursos de interligação teleinformatizada, e tudo o mais que 

caracterize um moderno e eficiente processo informativo disponível para os usuários. 

Funcionamento 

Perfil da equipe técnico-administrativa 

A administração da Biblioteca “Papa João Paulo II” está sob a responsabilidade de 1 

bibliotecária legalmente habilitada Meiri Dalva Veríssima de Morais – CRB-6574/0-2  

que têm como funções a direção e orientação qualificadas, identificar a composição do 

acervo bibliográfico e sua expansão, a partir dos planos de ensino das disciplinas, com os 

títulos e volumes suficientes para oferecer aos alunos condições plenas de sustentação aos 

estudos, segundo as indicações docentes, e, ainda, supervisionar a aquisição do acervo 

referencial básico, na orientação bibliográfica e de pesquisa  e o estabelecimento dos 

convênios viáveis, no campo dos estudos ofertados pela Faculdade.  Contamos também 

com 4  auxiliares no desenvolvimento dos trabalhos. 

-Nível de informatização da biblioteca 

A Biblioteca funciona com o SISTEMA INTEGRADO SALESIANO. Atualmente 

contamos com 13.193   títulos de obras cadastradas, o que possibilita a análise do sistema. 

A Biblioteca está informatizada e operando em rede para melhor atender às necessidades 

dos seus usuários.  Contamos atualmente com 20 computadores todos ligados à Internet 

para uso interno e externo da comunidade acadêmica, na realização de trabalhos 

acadêmicos e pesquisas científicas. Os computadores deverão ser agendados pelos 

usuários com antecedência, cada aluno tem direito a 1(uma) hora, sendo que o prazo de 

tolerância para atraso é de 5 (cinco) minutos.  Caso não compareça no horário marcado, 

poderá marcar novo horário, respeitando a ordem da agenda, podendo de acordo com sua 

necessidade e utilização da sala ser ampliado o tempo de utilização. 

Além disto a instituição ainda dispõe da assinatura da base de dados Medline Complete 

composta por Artigos Científicos Internacionais para consulta dos  Docentes e 

Discentes da IES, tanto nos laboratórios e biblioteca da faculdade bem como no âmbito 
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domiciliar. A biblioteca tem ainda uma parceria com a Plataforma de Livros Digitais 

“Minha Biblioteca” que dispõe de cerca de 6700 títulos abrangendo as diversas áreas 

do conhecimento e ainda a Base de Dados Evolution da Elsevier, composta por cerca 

de 320 livros na área de saúde. 

Facilidades para recuperação da informação 

O acesso e recuperação da informação estão disponibilizados aos usuários por meio da 

utilização e distribuição do manual de uso da biblioteca e através da informação verbal, 

por meio de treinamento aos usuários, e acesso ao sistema e ao catálogo disponível para 

consulta e pesquisa. 

Caso o usuário não encontre a informação de que necessita, pode solicitar aos 

funcionários e bibliotecários o auxílio na recuperação da mesma.  O sistema utilizado, 

disponibiliza a consulta por autor, título e assunto. 

Ao realizar a consulta no sistema e/ou catálogo, o usuário solicita junto ao balcão de 

empréstimo o item bibliográfico de que necessita e o mesmo é recuperado por nossos 

funcionários. 

Também é possível acessar o acervo das Bibliotecas do UniSalesiano via internet através 

do site: www.unisalesiano.com.br 

Condições de acesso ao material bibliográfico 

O acervo da Biblioteca Papa João Paulo II é aberto.  O empréstimo domiciliar é restrito à 

comunidade acadêmica, no entanto, a consulta e pesquisa são abertas a toda a 

comunidade. 

 

Formas de consulta e empréstimo 

O prazo normal de empréstimo é de uma semana, podendo ser renovado por mais uma 

semana de acordo com as necessidades do aluno e/ou a disponibilidade do item 

documentário.  A cada retirada, o aluno pode emprestar dois exemplares de títulos 

diferentes por sete dias cada. O material bibliográfico após ser consultado deve ser 
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deixado sobre as mesas para serem armazenados pelos funcionários da biblioteca. 

Havendo necessidade de reservar material bibliográfico, o usuário deve solicitar o mesmo 

junto ao balcão de empréstimo. Ressaltamos que os professores possuem maior número 

de empréstimo e maior disponibilidade de tempo para a retirada do material. 

Facilidades de reserva 

Professores e alunos têm prioridade nas reservas, sendo que professores poderão retirar 

até quatro obras em seu nome e permanecer com as mesmas por 15 dias, enquanto que 

aos alunos poderão retirar duas publicações de cada vez, incluindo livros, CDs e DVDs. 

O usuário tem direito de fazer reserva de publicação que já esteja emprestada, bastando 

solicitar no balcão de empréstimo. A reserva será feita direto no próprio sistema da 

biblioteca. 

 

Tipo de catalogação 

Sua classificação será a CDU, pois esta é a classificação que mais se coaduna à automação 

de Bibliotecas e Tabela Cutter para classificação de autores. A catalogação será 

descritiva, de acordo com o AACR, que emite regras internacionais para padronização de 

Bibliotecas. 

 

Horário de funcionamento 

A biblioteca funciona de segunda a sexta, de 7:30h às 22:30min e aos sábados de 8h às 

17h. 

 

 


