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INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

A Escola Superior São Francisco de Assis – ESFA está localizada numa 

área de 300.000 m², em perímetro urbano do município de Santa Teresa – ES. 

As instalações atendem os Cursos de Graduação em Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia. 

Atendem, também, os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, que funcionam 

nos finais de semana, e a Educação Básica que funciona, prioritariamente, 

no turno matutino.  

 

1. Instalações dos setores administrativos e setores de apoio administrativo e 
acadêmico  

Sala Área (m²) 

1º piso  

Secretaria Acadêmica 72,01 

Controladoria 62,72 

Setor de Protocolo 12,00 

Setor de Compras e Almoxarifado 57,00 

Reprografia 33,00 

Apoio Psico-Pedagógico - Pastoral Universitária 16,50 

Sala para inscrições e matrículas 18,00 

Coordenação da Clínica Escola de Veterinária  18,00 

2º piso  

Superintendência/Diretor Geral 16,00 

Assessoria Acadêmico-administrativa 18,00 

Direção Acadêmica  25,00 

Coordenadoria Administrativo-Financeira 15,00 

Departamento Pessoal 26,00 

Assessoria Jurídica  09,00 

Setor de Negociação 17,50 

Coordenação do Curso de Medicina Veterinária  14,40 

Coordenação do Curso de Odontologia 14,40 

Coordenação do Curso de Educação Física e  

Coordenação de Extensão 

14,40 

Coordenações dos Cursos de Farmácia e de Biomedicina 13,50 

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/Coordenação de 

Pesquisa e Iniciação Científica/Revista Natureza On Line 

25,00 

Assessoria de Comunicação e Marketing  30,00 

Comissão Própria de Avaliação – CPA/Comissão Local do PROUNI – 

COLAP/Ouvidoria e Procuradora Institucional 

20,00 

Sala de espera 14,00 

Setor de Tecnologia de Informação  18,00 

Coordenação dos Laboratórios 29,00 

Coordenação da Clínica de Odontologia (prédio anexo) 11,00 

3º Piso  

Coordenação de Pós-graduação/Coordenação do PIBID 24,50 



 
 

Informações Complementares 

 

Internet 

Em todos as ambientes é possível o acesso à internet por cabo e sem fio.  

 

Acessibilidade 

O acesso aos ambientes de andares superiores é por escada e por elevador. 

Os corredores e portas de entrada das salas são bastante amplos sendo 

acessíveis a cadeirantes e a pessoas com mobilidade reduzida. 

O acesso aos prédios (principal e anexo) para portadores de deficiência 

física ou com mobilidade reduzida é feito pelo estacionamento interno da 

Instituição onde tem entrada ao nível do solo (1º piso) com estacionamento 

apropriado e reservado. 

 

Ventilação/Climatização/iluminação 

As salas têm iluminação natural e artificial e em todas tem ventilação 

natural, sendo que algumas são equipadas com aparelho de ar 

condicionado: Assessoria Acadêmico-administrativa, Direção Acadêmica, 

Coordenação Administrativo-financeira, Departamento Pessoal, Assessoria 

de Comunicação e Marketing e Setor de Tecnologia da Informação. 
 

Limpeza e Conservação 

A limpeza das salas é realizada diariamente pela equipe de limpeza da 

Instituição. 

 

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

 

1.1. Equipamentos para os setores administrativos e setores de apoio 

administrativo e acadêmico 

 
Equipamentos Qtde. 

Microcomputador ligado à rede Intra e Internet 48 

Impressora matricial  01 

Máquina multifuncional (Impressora, Copiadora, Scanner e 

Fax) SHARP ligada em rede para uso dos setores 

administrativos 

07 

Impressora de cheque 01 

Aparelho de Sistema de Alarme 01 

Calculadora de mesa 03 

Mesa de telefonia fixa (Sistema de telefonia com um telefone 

central e cinquenta ramais) 

01 

Monitor de circuito interno 01 

Switche de 48 portas 02 

Duplicador de Cd´s de 7 baias 01 

 



 
 

1.2. Manutenção e conservação dos equipamentos  

 

A manutenção dos equipamentos de informática, a instalação e 

ampliação da rede e o apoio técnico são feitos por colaboradores da ESFA. 

Quanto aos demais equipamentos, quando necessário, são contratados os 

serviços de empresas especializadas. 

 

2. Sala de Reuniões – 2º piso 

 

Sala com 64,40 m²; capacidade para 40 pessoas, com aparelho de Data 

Show fixo; acesso à Internet por cabo e sem fio; ar condicionado; 20 mesas 

duplas e 40 cadeiras estofadas. 

 

3. Casa de hospedagem para professores e visitantes 

 

Área de 80 m2  - Localizada em andar térreo 

Capacidade para 10 pessoas – Com 03 suítes, 01 sala de estar/copa/cozinha 

devidamente equipados e mobiliados. 

Possível o acesso à internet por cabo e  sem fio em todos os ambientes 
 

4. Cantina: Térreo 

 

Ambiente Área (m²) Equipamentos Qtde. 

Área interna 
 (de serviço) 

30,00 Balcão de vidro refrigerado e 

caixa expositora  

01 

Estufa de vidro para salgados 01 

Refrigerador expositor 02 

Forno micro-ondas 01 

Forno elétrico 02 

Freezer horizontal 02 

Fogão a gás 01 

Fritadeira elétrica 01 

Refrigerador  01 

Mixteira 02 

    

Área externa 
(aberta e coberta) 

176,40 Aparelho televisor de 20“   01 

Refletor duplo de emergência 01 

Câmera de segurança 01 

Extintor de incêndio de CO2 01 

Anexos à cantina 

a) Lavabo  

b) Três banheiros, sendo 01 masculino, 01 feminino e 01 sanitário adaptado 

para pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. 
 



 
 

Informações complementares 

 

É possível o acesso à internet sem fio.  

 

O acesso ao prédio para pessoas com deficiência física ou com mobilidade 

reduzida é feito pelo estacionamento interno da Instituição onde tem 

entrada ao nível do solo (1º piso) com estacionamento apropriado e 

reservado. 
 

5. Cozinha geral: Andar Térreo - Área: 20,0 m²  

 

Equipamentos/mobiliário  Qtde. 

Fogão industrial 01 

Freezer 01 

Geladeira 01 

Microondas 01 

Balcão com 2 portas 01 

Balcão com 4 gavetas 01 

Armário de madeira duplo com 3 portas 01 

Lâmpada de emergência na saída 01 

 

6. Lavanderia: Área: 30 m² - Andar Térreo 

 

Equipamentos  Qtde. 

Máquina de lavar 02 

Ferro elétrico 02 

Lâmpada de emergência na saída 01 

 

7. Instalações sanitárias  

 

7.1. Sanitários para uso de toda a comunidade acadêmica  

 

Masculinos: 

 

Térreo/1º Piso: 1 Cantina; 1 Piscina (com vestiário); Ginásio de Esportes - 2 

boxes e 3 mictórios; Corredor das Salas de Aulas do prédio principal - 3 boxes; 

1 Clínica de Radiologia; 1 Biblioteca (adaptado para pessoas com 

deficiência física ou com mobilidade reduzida); 1 Clínica Escola de 

Veterinária (adaptado para pessoas com deficiência física ou com 

mobilidade reduzida) – Área Total: 55,00 m²  

 

2º Piso: 1 no Centro de Estudos da Cultura Corporal; Corredor das Salas de 

Aulas do prédio principal - 3 boxes; 1 na Clínica Odontológica (inclui 

vestiário)  - Área Total: 53,00 m² 



 
 

3º Piso: Corredor das Salas de Aulas do prédio principal  - 5 boxes – Área 

Total: 20,40 m² 

 

4º Piso: Corredor dos laboratórios do prédio principal - 3 boxes – Área Total: 

8,00 m² 

 

Femininos: 

 

Térreo/1º Piso: 1 Cantina; 1 Piscina (com vestiário); Ginásio de Esportes – 3 

boxes; Corredor das Salas de Aulas do prédio principal - 3 boxes; 1 Clínica de 

Radiologia;  1 Biblioteca; 1 Clínica Escola de Veterinária - Área Total: 58,5,00 

m² 

 

2º Piso: 1 no Centro de Estudos da Cultura Corporal (adaptado para pessoas 

com deficiência física ou com mobilidade reduzida); Corredor das Salas de 

Aulas do prédio principal -  4 boxes; 1 Clínica Odontológica (inclui vestiário) - 

Área Total: 53,00 m² 

  

3º Piso: Corredor das Salas de Aulas do prédio principal  - 05 boxes) - Área 

Total: 18,00 m² 

 

4° Piso: 1 Corredor dos Laboratórios do prédio principal (adaptado para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida) – Área: 6 m². 

 

Masculinos/Femininos adaptados para pessoas com deficiência física e com 

mobilidade reduzida  

 

Térreo/1º Piso: 1 Cantina/Piscina; 1 Corredor das Salas de Aulas do prédio 

principal; 1 Biblioteca; 1 no prédio anexo (atende a Clínica de Radiologia, o 

Laboratório Multidisciplinar de Odontologia, os Laboratórios de Anatomia 

Veterinária e o Clínico Veterinário); 1 Clínica Escola de Veterinária - Área 

Total: 12,00 m²  

 

2º Piso: 1 Corredor das Salas de Aulas do prédio principal; 1 Clínica 

Odontológica; 1 Centro de Estudos da Cultura Corporal - Área Total: 7,50 m²  

 

3º Piso: 1 Corredor das Salas de Aulas do prédio principal - Área Total: 2,50 m²  

 

4° Piso: 1 Corredor dos Laboratórios: 6,00 m²  

 

Vestiário/banho adaptado para pessoas com deficiência física ou com 

mobilidade reduzida: Piscina (1,80 m²). 

 

7.2. Sanitários exclusivos para professores e funcionários técnico-

administrativos.  



 
 

1º Piso do prédio principal: 1M/F no Setor de Laboratórios (2,68 m² ) 

 

2º Piso do prédio principal: 1M/F no Setor de Laboratórios; 1M e 1F no 

Corredor da Ala Administrativa; 1M/F na Sala da Coordenação do Curso de 

Odontologia; 1M/F na Sala das Coordenações dos Cursos de Farmácia e de 

Biomedicina; 1M/F na Sala da Coordenação do Curso de Educação Física - 

Área Total: 15,41 m²  

 

3º Piso do prédio principal: 1 no Setor de Laboratórios (2,68 m² ) 

 

8. Capela: 2º Piso - Área: 198,00 m² 

 

9. Biblioteca  

 

a) Área Total: 293,25 m2 

 

b) Instalações para o acervo: Área: 99,48 m2 

 

Equipamentos e mobiliário –  Quantidade 

 

- Terminal de consulta computadorizado - 02 

- Estante dupla face com 06 prateleiras - 40 

- Estante de aço com 06 prateleiras – 17 

- Armário de aço com 02 portas - 02 

- Cabine individual para leitura de jornais - 03 

- Caixas Bibliográficas de aço - 70 

- Caixas Bibliográficas de Plástico - 85 

- Bibliocantos - 380 

- Quadro de aviso fixo - 01 

- Quadro de aviso móvel - 01 

- Caixa de autoavaliação institucional – 01 

- Câmera de segurança – 04 

- Extintor de incêndio – 02 (1 de H2O e 1 PQS) 

- Lâmpada de emergência - 01 

 

c) Instalações para estudos individuais: Área: 69,12 m2  

  

Equipamentos e mobiliário – Quantidade 

 

- Microcomputador, ligado à internet, para uso dos alunos - 08 

- Mesa para Microcomputador - 08 

- Cabine para estudo individual - 13 

- Cadeira - 25 

- Câmera de segurança – 01 



 
 

- Mesa redonda - 01  

- Lâmpada de emergência – 01 

 

d) Instalações para estudos em grupos (contínua à área do acervo): Área: 

100,60 m2 

 

Equipamentos e mobiliário – Qtde 

 

- Mesa redonda para 4 pessoas - 05 

- Mesa Retangular para 8 pessoas - 03 

- Cadeira estofada - 38 

 

e) Instalações da recepção: Área: 18,05m2 

 

Equipamentos e mobiliário - Quantidade 

 

- Micro Computador ligado à intra e internet - 02 

- Escaninho de madeira para guarda-volume - 70 

- Balcão de atendimento – 01 

- Aparelho de telefone fixo – 01 

- Antenas de alarme – 02 

- Lâmpada de emergência no hall de entrada - 01 

 

f) Sala da Bibliotecária: Área: 6,00 m2 

 

Equipamentos e mobiliário – Quantidade  

 

- Micro Computador ligado à rede intra e internet - 01 

- Máquina Copiadora multifuncional SHARP – 01 

- Escrivaninha – 01 

- Mesa para computador – 01 

- Armário de madeira – 01 

- Arquivo de aço com 4 gavetas - 01 

- Aparelho de telefone fixo – 01 

 

g) Informações Complementares 

 

A biblioteca dispõe de lupas para uso de portadores de visão subnormal 

 

A Biblioteca está localizada no 1º piso do prédio principal e o acesso pode 

ser diretamente no andar, via estacionamento interno da Instituição com 

entrada e estacionamento acessíveis a pessoas com deficiência física ou 

com mobilidade reduzida, e por escada via entrada principal. 

 



 
 

Tem anexos: 01 sanitário masculino, adaptado para pessoas com deficiência 

física ou com mobilidade reduzida, e 01 sanitário feminino. 

 

Acesso, também, à internet sem fio. 

Iluminação natural associada à artificial e ventilação natural. 

 

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira de 8h às 22h, aos sábados até as 

12h, quando há aulas dos cursos de pós-graduação.  

 

Limpeza e conservação 

A limpeza do espaço é realizada diariamente pela equipe de limpeza da 

Instituição. 

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

 

Manutenção e conservação dos equipamentos 

A manutenção dos equipamentos de informática, a instalação e ampliação 

da rede e o apoio técnico são feitos por colaboradores da ESFA. Quanto aos 

demais equipamentos, quando necessário, são contratados os serviços de 

empresas especializadas. 

 

Infraestrutura de segurança da Biblioteca 

Entradas que dão acesso à Biblioteca: 

1 Refletor duplo de emergência  

3 Extintores de incêndio: 1 de CO2 e 2 de Pó Químico Seco 

1 Câmera de segurança 

 

Interior da biblioteca: 

5 Câmeras de segurança 

2 Sistemas de alarme (Antenas na entrada)  

1 Extintor de incêndio de Água Pressurizada  

1 Extintor de incêndio de Pó Químico Seco 

2 Lâmpadas de emergência  

 

h) Política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

 

Com recursos próprios a ESFA adquire, expande e atualiza seu acervo 

obedecendo aos seguintes critérios, por ordem de prioridade: 

 

- Manutenção de assinaturas de periódicos cujos títulos já fazem parte do 

acervo, conforme indicação dos docentes; 

- Áreas deficitárias e avanço das matrizes curriculares; 

- Obras extraviadas ou mutiladas que fazem parte do acervo; 

- Obras não adquiridas em ano anterior devido à falta de oferta ou 

insuficiência orçamentária. 



 
 

- Assinatura de novos periódicos. 

 

São priorizadas as aquisições de materiais que atendam diretamente às 

necessidades dos Cursos oferecidos. 

A aquisição de novos títulos de livros e o aumento do nº de exemplares de 

títulos já existentes estão sendo feitos na medida em que se observa o não 

atendimento satisfatório com aquele que existe. A aquisição de periódicos 

também tem sido feita progressivamente para atender às disciplinas 

obrigatórias de modo mais geral e para atender às disciplinas optativas. 

 

A Biblioteca da ESFA participa de Intercâmbio entre bibliotecas federais e 

privadas no sentido de permuta de publicações científicas, o que permite 

uma troca de informações enriquecendo o acervo e o conhecimento da 

comunidade acadêmica. 

 

h.1) Seleção e desenvolvimento do acervo 

 

O acervo é composto de livros, trabalhos monográficos, publicações 

periódicas, obras de referência, revistas, fitas de vídeo e CDROM`S. A 

Seleção e o desenvolvimento do acervo obedece aos seguintes critérios:  

 

 Seleção qualitativa: fica a cargo do corpo docente, havendo 

também participação do corpo discente, as sugestões que são 

submetidas à apreciação. 

 

 Seleção quantitativa:  

 

- Livros textos: o nº de exemplares é calculado na base de 03 (três) títulos por 

disciplina para a bibliografia básica e 5(cinco) títulos para bibliografia 

complementar. Com relação à bibliografia básica, o nº de exemplares é 

calculado na base de um exemplar para cada 10(dez) alunos da(s) 

disciplina (s) e dois exemplares de cada título da bibliografia complementar.  

- Livro de língua estrangeira – Como alternativa nos casos em que não 

existem livros textos em língua portuguesa ou como bibliografia 

complementar em casos estritamente necessários.  

- Periódicos - renovados automaticamente desde que haja efetiva utilização. 

- DVDs – conforme solicitação dos docentes. 

- CDs – Como materiais adicionais de livros. 

- Doações: Fica a cargo do Bibliotecário a apreciação e seleção dos 

materiais doados. 

- Debastamento:  

 

 Descarte - são descartados livros desatualizados, em desuso, 

deteriorados ou mutilados; periódicos que não apresentam demanda, 



 
 

deteriorados ou mutilados, duplicatas ou os de interesse temporário; 

fitas de vídeo que apresentam defeito. 

 Remanejamento - Os materiais que não apresentam demanda são 

retirados das estantes, podendo ser recolocados no acervo se houver 

procura ou posteriormente permutados com outras instituições. 

 Restauração - Livros parcialmente danificados são restaurados e 

recolocados nas estantes. 

 

i) Serviços  

 

A Biblioteca Frei Eugênio de Comiso visa atender, através de seu 

acervo e ambiente físico, às necessidades informacionais dos alunos, 

docentes e colaboradores. Possui boa adequação ambiental para 

acomodação do acervo e conforto aos usuários.  

A Biblioteca dispõe de uma política de serviços especializados e 

regimento próprio, com a presença do profissional bibliotecário para 

coordenação e execução destes serviços. Possui, ainda, um sistema de 

controle informatizado que permite o acesso simultâneo do acervo através 

dos terminais de consulta e também pela internet. 

A Instituição participa de intercâmbio entre bibliotecas federais e 

privadas no sentido de permuta de publicações científicas, no qual visa à 

troca de informações a fim de enriquecer o acervo e o conhecimento da 

comunidade acadêmica.  

Sinteticamente, são os seguintes os serviços oferecidos pela biblioteca: 

Acesso disponível pela intra e internet aos serviços; Acesso disponível pela 

intra e internet ao acervo eletrônico; Acesso disponível pela intra e internet 

aos catálogos; Participação em redes bibliográficas; Comutação 

bibliográfica; Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos; Reserva da 

bibliografia usada nos cursos; Acervo aberto, possibilitando ao usuário o seu 

manuseio; Capacitação de usuários; Pesquisa bibliográfica; Página web da 

biblioteca. 

 

i.1) Consultas 

 

As consultas são facultadas aos estudantes, professores e funcionários 

da ESFA - Educação Superior e Educação Básica e a quaisquer pessoas, 

desde que se identifiquem na recepção. Todo material consultado deve ser 

devolvido no balcão de empréstimos ou deixado sobre as mesas de estudo. 

 

i.2) Empréstimos 

 

Os empréstimos são facultados aos estudantes, professores e 

funcionários da ESFA-Educação Superior e Educação Básica. Periódicos, 

dicionários, enciclopédias, farmacopéias e anais não constituem objeto de 

empréstimo, ficando restritos a consultas no próprio recinto. O prazo de 



 
 

empréstimo é de quatro dias consecutivos. Os livros tirados na sexta feira 

devem ser devolvidos na quinta feira. Só é permitida a renovação do 

empréstimo no caso de não haver procura pelo livro. A quantidade de 

exemplares destinados ao empréstimo varia segundo o número de 

exemplares existentes de cada título. Os membros do corpo docente têm 

direito à retirada de até cinco livros pelo prazo máximo de quinze dias. Fitas, 

periódicos, DVDs e CDROMs podem ser retirados pelo corpo discente 

quando forem necessários para o desenvolvimento das aulas. É permitida a 

reserva de material do acervo pelo usuário. É expressamente proibida a 

retirada de documento em nome de outro usuário. 

  

i.3) Multas 

 

O valor da multa está estipulado em R$ 3,00 por dia de atraso e deve 

ser pago no ato da devolução do material. Qualquer documento 

danificado ou extraviado deve ser reposto ou pago pelo usuário. Multas só 

são abonadas mediante apresentação de atestado médico. O usuário em 

débito com a instituição não pode solicitar empréstimo de livros. 

 

i.4) Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

 

Os colaboradores da Biblioteca são capacitados, através de Curso de 

Capacitação e Treinamento, para prestarem as devidas orientações aos 

usuários quanto aos serviços oferecidos pela Biblioteca. 

A bibliotecária da instituição colabora no desenvolvimento dos trabalhos de 

pesquisa e de conclusão de curso, orientando os alunos nas técnicas de 

levantamento bibliográfico e na aplicação das normas da ABNT. 

 

i.5) Pessoal técnico-administrativo que atende a biblioteca  

 

Nome – Função - Escolaridade 

 

Alessandra Dutra Ribeiro - Bibliotecária nível III – Graduação em 

Biblioteconomia/Pós-Graduação Lato Sensu completa em Gestão de 

Instituições de Ensino e Pós-Graduação Lato Sensu completa em Filosofia e  

Psicanálise. 

Celimeia das Graças P. Fontana – Auxiliar ADM nível III - Ensino Médio 

Completo 

Joedison Mognato Tureta - Auxiliar ADM – nível III - Ensino Médio: Técnico em 

Saúde Bucal. 

 Marcos Delai – Auxiliar ADM - Ensino Superior Completo – Administração 

 

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira de 8h às 22h, aos sábados até as 

12h, quando há aulas dos cursos de pós-graduação.  

 



 
 

j) Informatização e acesso ao acervo 

 

A Biblioteca possui um Sistema de Controle Bibliotecário PERGAMUM 

associado ao GVCOLLEGE, desenvolvido em DELPHI com banco de dados 

SOL. Divide-se em 34 formatos. O sistema permite cadastro de material 

bibliográfico; consulta por autor, título, assunto ou série; 

empréstimo/devolução, nº de livros emprestados e emissão de carta 

cobrança; emissão de etiquetas de lombada, de empréstimo e código de 

barras; emissão de relatórios por autor, título, assunto ou nº de registro, bem 

como relatórios estatísticos. É multiusuário, permite o acesso simultâneo por 

vários terminais e internet.  

  

Registro: O registro do acervo bibliográfico é sequencial gerado pela base 

de dados PERGAMUM, desenvolvido em banco de dados SQL SERVER. 

Catalogação: A descrição física do material bibliográfico é baseada na NBR 

6023. Utiliza-se para o controle de indexação uma linguagem pós-

coordenada. 

Classificação: Utiliza-se a Classificação Decimal de Dewey e a Tabela de 

Cutter-Sanborn. 

 

A Biblioteca está integrada ao SISTEMA COMUT - PROGRAMA DE 

COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

A Biblioteca também integra a REDE BRASILEIRA DE INFORMAÇÃO EM 

SAÚDE, coordenada pela BIREME – Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde, na categoria de participante.  

 

A reserva de material bibliográfico pode ser feita “in loco” e “via 

Internet”. 

 

A busca pode ser realizada por assunto, autor e título por tipo de material 

através de pesquisa "in loco", através do terminal computadorizado ou via 

internet. A biblioteca disponibiliza aos seus usuários acesso ininterrupto à 

internet e pesquisa em base de dados da BIREME e COMUT.  

 

10. Equipamentos de Informática para os Discentes e Docentes 

   

Os estudantes podem ter acesso a 38 microcomputadores, nos seguintes 

setores: Biblioteca (08), nos Laboratórios de Informática (30). Todos os 

computadores são ligados à rede internet. 

 

a) Biblioteca: Área de estudos individuais – 69,12 m2 

 

Estão instalados 08 microcomputadores completos, ligados à rede 

internet, disponibilizados para uso dos alunos para a realização de atividades 



 
 

acadêmicas e consulta ao acervo. No ambiente da biblioteca é possível o 

acesso, também, à internet sem fio. Uso livre, não necessita de 

agendamento. 

 

Equipamentos: características - Hardware: DUAL CORE, 1GB, HD 80 ou 160GB/ 

Monitor LCD 17’’. Softwares: Windows XP, Office 2007, WinRar, Adobe Reader 

v.10, doPDF, Nero, Kaspersky 2012, Internet Explorer 8.0, Google Chrome, K Lite 

Kodec.  

 

b) Laboratório de Informática 2 (1º piso): Área – 90m2 – Capacidade 

para 40 pessoas 

 

Estão instalados 20 microcomputadores completos, ligados à rede 

internet, disponibilizados para a realização de aulas práticas de informática 

e digitação de trabalhos acadêmicos e científicos. No ambiente do 

laboratório é possível o acesso, também, à internet sem fio. Uso sob 

agendamento.  

 

Equipamentos: características - Hardware: CORE 2 DUO, 1GB,HD 160GB, 

Monitor LCD 17”, leitor e gravador de CD. Softwares: Windows 7, Office 2010, 

Adobe Reader v.10, Nero, Kaspersky 2012, Internet Explorer 8.0, Google 

Chrome, WinRar, Adobe Flash Player, J2SE Runtime 6.31, Net framework 4.0, 

Autocad Educacional 2011, Corel Drawn 15. 

 

Softwares específicos são instalados quando solicitados pelas Coordenações 

dos Cursos. 

 

Em todos os microcomputadores tem o Sistema Operacional DOSVOX 

instalado para deficientes visuais.  

 

Ambiente climatizado com aparelho de ar condicionado. Tem, também, 

ventilação natural. Iluminação natural e artificial. 

 

Tem instalado, também: 1 aparelho Datashow, 2 câmeras de segurança e 1 

extintor de incêndio de CO2. 

 

O laboratório é acessível a pessoas com deficiência física e com mobilidade 

reduzida pelo estacionamento interno da Instituição.  

 

c. Laboratório de Informática 1 (3º piso): Área – 55m2 – Capacidade 

para 20 pessoas 

 
   Estão instalados 10 microcomputadores completos, ligados à rede 

internet, disponibilizados para a realização de aulas práticas de informática 

e digitação de trabalhos acadêmicos e científicos. No ambiente do 



 
 

laboratório é possível o acesso, também, à internet sem fio. Uso livre, não 

necessita de agendamento. 

  

Equipamentos: características - Hardware: CORE 2 DUO, 1GB, Monitor 17”, HD 

160GB, leitor e gravador de CD. Software: Windows 7, Office 2010, Adobe 

Reader v.10, Nero, Kaspersky 2012, Internet Explorer 8.0, Google Chrome, 

WinRar, Adobe Flash Player, J2SE Runtime 6.31, Net framework 4.0. Autocad 

Educacional 2011, Corel Drawn 15.  

 

Softwares específicos são instalados quando solicitados pelas Coordenações 

dos Cursos. 

 

Tem ventilação natural, Iluminação natural e artificial. 

 

O laboratório é acessível a pessoas com deficiência física e com mobilidade 

reduzida por elevador. 

 

Informações complementares 

 

Acessibilidade aos ambientes 

O acesso ao prédio principal para pessoas com deficiência física e 

com mobilidade reduzida é possível pelo estacionamento interno da 

Instituição onde tem entrada ao nível do solo (1º piso) com estacionamento 

apropriado e reservado. 

Os ambientes em pisos superiores são acessíveis a pessoas com 

deficiência física e com mobilidade reduzida por escada e por elevador. 

Os corredores e portas de entrada dos ambientes são bastante amplos 

sendo acessíveis a pessoas com deficiência física ou com mobilidade 

reduzida.  

  

Acessibilidade a pessoas com visão subnormal e a deficientes visuais 

Tem o Sistema Operacional DOSVOX, para deficientes visuais, instalado em 

todos os microcomputadores do Laboratório de Informática 2. 

 

Política de atualização dos equipamentos de informática 

Atualizar os Equipamentos, Hardwares e Softwares, na medida dos avanços 

da tecnologia, substituir os equipamentos sem condições de uso e aumentar 

o número de equipamentos na medida da necessidade. 

 

Manutenção e conservação dos equipamentos 

A manutenção dos equipamentos de informática, a instalação e ampliação 

da rede e o apoio técnico são feitos permanentemente pela equipe do 

setor de tecnologia de informação da ESFA.  

 

 



 
 

Limpeza e Conservação dos ambientes 

A limpeza das salas é realizada diariamente pela equipe de limpeza da 

Instituição. 

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

É proibido qualquer tipo de alimento no interior da Biblioteca e dos 

Laboratórios de Informática. 

 

11.  Equipamentos de Informática exclusivos para Docentes 

 

Os professores, além do acesso aos ambientes/equipamentos citados 

no item 10, têm 3 microcomputadores para uso exclusivo na sala de 

professores, totalizando 41 equipamentos disponíveis. 

 

12. Estrutura de Servidores e Internet 

 

1. Estrutura de Servidores com sistema operacional Linux e Windows Server 

2008: 

 

  Servidor de sistema em EAD 

 Servidor de Internet e Firewall 

 Servidor de sistemas para internet 

 Servidor de sistema acadêmico 

 Servidores de câmeras de segurança 

 Servidor de arquivos 

 Servidor de backup 

 Servidor de impressão 

 Servidor de sistema de antivírus 

 Servidor de sistema de banco de dados 

 

2. Internet: 

 

A ESFA possui um link de acesso à internet de 10 megas Full Dedicado 

fornecido pela Embratel. A gerência da internet é feita de forma individual, 

cada aluno em específico possui um usuário e uma senha para acesso. 

Dessa forma é possível controlar o acesso para evitar o uso indevido. 

 

É possível o acesso à internet sem fio em todos os ambientes do prédio 

principal e do prédio anexo da Instituição. 

 O acesso à internet por cabo, além de sem fio, é possível na maioria 

dos ambientes do prédio principal e do prédio anexo da Instituição: 

laboratórios de informática, biblioteca, sala de professores, gabinetes de 

professores, algumas salas de aulas, sala de reuniões, cerimonial, auditório, 

salas dos setores administrativos, bem como na Clínica Odontológica, na 



 
 

Clínica de Radiologia, na Clínica Escola de Veterinária e na casa de 

hospedagem disponível aos docentes e visitantes. 

 

13. Infraestrutura de Segurança 

 

 13.1. Hall dos laboratórios de ensino do prédio principal 

 

Em cada Hall (em cada um dos 4 pisos) 

 

1 Chuveiro de emergência com lava-olhos  

1 Extintor de incêndio CO2  

1 Mangueira de incêndio CO2  

1 Câmera de segurança 

 

13.2. Corredores do Prédio Principal 

 

1º Piso  

Entrada principal  

1 Refletor duplo de emergência  

3 Extintores de incêndio: 1 de CO2 e 2 de Pó Químico Seco 

1 Câmera de segurança 

 

Corredor das salas de aula 

4 Extintores de incêndio: 2 de Pó Químico Seco e 2 de Água Pressurizada 

3 Lâmpadas de emergência 

2 Câmeras de segurança 

 

2º Piso 

Corredor da ala administrativa 

4 Extintores de incêndio: 2 de Pó Químico Seco, 1 de CO2 e 1 de Água 

Pressurizada 

3 Lâmpadas de emergência 

2 Câmeras de segurança 

Corredor das salas de aula 

5 Extintores de incêndio: 3 de Pó Químico Seco e 2 de Água Pressurizada 

2 Lâmpadas de emergência 

1 Câmera de segurança 

 

3º Piso 

Corredor das salas de aula 

5 extintores de incêndio: 4 de Pó Químico Seco e 1 de Água Pressurizada 

3 lâmpadas de emergência 

1 Câmera de segurança 

 

 



 
 

4º Piso 

Corredor dos laboratórios  

2 Extintores de incêndio de Pó Químico Seco  

2 lâmpadas de emergências  

 

13.3. Secretaria 

1 Extintor de incêndio de Água Pressurizada 

 

13.4. Biblioteca 

2 Extintores de incêndio: 1 de Pó Químico Seco e 1 de Água Pressurizada 

5 Câmeras de segurança 

2 Sistemas de alarme (Antenas na entrada)  

2 Lâmpadas de emergência 

 

13.5. Laboratório de Informática 2 (1º Piso do Prédio Principal) 

1 Extintor de incêndio de CO2 

2 Câmeras de segurança 

 

 13.6. Controladoria 

1 Sistema de alarme 

1 Câmera de segurança 

 

13.7. Auditório 

3 Extintores de incêndio: 2 de Pó Químico Seco e  1 de Água Pressurizada 

1 Saída de emergência para a área externa ao nível de solo 

Degraus das escadas, de acesso interno, com fitas antiderrapantes 

 

13.8. Cerimonial  

4 Extintores de incêndio: 2 de Pó Químico Seco e 2 de Água Pressurizada. 

4 Lâmpadas de emergência 

1 Saída de emergência para a área externa 

Degraus das escadas são antiderrapantes 

 

13.9. Clínica Escola Veterinária 

2 Lâmpadas de emergência 

1 Câmera de segurança 

 

13.10. Laboratório de Anatomia e Fisiologia Veterinária e Laboratório 

Clínico-Veterinário 

1 Extintor de incêndio de Pó Químico Seco 

  

13.11. Clínica de Odontologia 

1 Extintor de incêndio de Pó Químico Seco  

5 Lâmpadas de emergências 

 



 
 

13.12. Ginásio Poliesportivo 

Área do público 

4 Extintores de incêndio: 2 de Pó Químico Seco e 2 de Água Pressurizada 

2 Mangueiras de incêndio 

3 Lâmpadas de emergências  

4 Saídas, sendo 2 de emergência 

 

Palco 

4 Extintores de incêndio: 1 de Pó Químico Seco, 1 de Gás Carbônico e 2 de 

Água Pressurizada 

2 Saídas, sendo 1 de emergência 

 

Camarim 

1 Extintor de incêndio de Pó Químico Seco  

1 Mangueira de incêndio 

 

 13.13. Centro de Estudos da Cultura Corporal 

3 Lâmpadas de emergência  

2 Extintores de incêndio: 1 de Gás Carbônico e 1 de Água Pressurizada  

 

13.14. Cantina 

1 Refletor duplo de emergência 

1 Câmera de segurança 

1 Extintor de incêndio de Gás Carbônico 

 

13.15. Cozinha Geral/Lavanderia 

1 Lâmpada de emergência na saída 

 

13.16. Escadas e rampas  

Fitas antiderrapantes 

Corrimão 

 

13.17. Estacionamento 

Câmeras de segurança  

 

13.18. Outras medidas de segurança:  

 

a) Resumo do Regulamento de Uso dos Laboratórios 

 

É obrigatório: uso de calçados e vestuários adequados; de equipamentos de 

proteção individual tais como luvas, óculos, máscaras, dentre outros, de 

acordo com a disciplina e a aula; atender a todas as regras de segurança 

no uso de equipamentos, vidrarias, materiais químicos e biológicos.  

 

Não é permitido se alimentar, fumar e usar celular no interior dos laboratórios. 



 
 

b) Vigilantes: As dependências da Escola são vigiadas por funcionários 

contratados para esse fim. 

 

c) Há uma Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes (CIPA).  

 

14. Laboratórios Especializados e outros Ambientes para Atividades Práticas  

 

14.1. Aspetos Gerais 

 

Os laboratórios/ambientes são bem iluminados - com Iluminação 

natural associada à artificial - e bem ventilados - com ventilação natural.    

 

Os laboratórios/ambientes localizados no primeiro piso têm acesso 

diretamente no andar e por escada.  

 

Os laboratórios localizados nos pisos superiores têm acesso por escada 

e por elevador. 

 

Corredores e portas são amplos dando acessibilidade a pessoas com 

deficiência física e com mobilidade reduzida.  

 

Em todos os laboratórios/ambientes é possível o acesso à internet sem 

fio.  

 

A atualização dos equipamentos é feita, principalmente, na medida 

em que novas aquisições se fazem necessárias, seja para substituição dos já 

existentes ou para atender novas demandas dos cursos.  

 

Os insumos necessários para as aulas são adquiridos de acordo com as 

solicitações dos docentes e das Coordenações dos Cursos, sendo que o 

controle de uso e do estoque é feito pelas Coordenações dos laboratórios e 

das Clínicas.  

 

Em cada piso, no hall dos setores de laboratórios do prédio principal, tem: 

 

2 Armários de aço com 16 escaninhos para os estudantes guardarem os 

pertences pessoais 

1 Câmera de segurança 

1  Chuveiro de emergência com lava-olhos   

1  Extintor de incêndio de gás carbônico  

1  Mangueira de incêndio de gás carbônico   

 

 

 



 
 

14.2. Estrutura Física dos Laboratórios e de outros Ambientes para 

Atividades Práticas  

 

A. PRÉDIO PRINCIPAL 

 

1.  Anatomia e Fisiologia Humana: 1° piso (lab.103) 

Espaço para aulas com 8 Mesas em inox.  

Sala de manutenção e conservação de cadáver com 1 Cuba para 5 

cadáveres e 1 Tanque em  inox.  

Sala de armazenamento de peças anatômicas com 13 Cubas plásticas, 1 

Cuba de alvenaria, 10 Caixas de madeira e 3 Estantes.  

 

2. Anatomia e Fisiologia Humana: 1° piso (lab. 101) 

Espaço para aulas com 4 Mesas em inox móveis. 

1 tanque 

 

3. Clínica Escola de Veterinária: 1º piso  

Área total de 242 m2  

Entrada exclusiva, independente, e acessível a pessoas com deficiência 

física e com mobilidade reduzida. 

 

Recepção: 15,00m2 

Ambiente de espera: 15,00m2 

Sala da Direção da Clínica/Professor/reuniões: 18,00m2  

Consultório 1: 9,20m2  

Consultório 2: 12,80m2  

Sala de Emergência: 8,40m2 

Sala de preparo do animal: 7,30m2 

Sala de Diagnóstico por imagem: 17,60m2 

Sala de internação para doenças infecciosas: 6,20m2 

Sala de internação: 9,00m2 

Sala de medicamentos: 4,20m2  

 

Bloco cirúrgico com: 

Centro cirúrgico 01: 18,00m2 

Centro cirúrgico 02: 16,80m2 

Vestiário feminino: 4,20m2 

Vestiário masculino: 3,80m2 

Sala de paramentação: 6,00m2 

Escaninhos para guardar material (2) 

Pia de lavagem de mãos com torneira acionada por pedal 

Bancada 

 

Em área externa contínua à Clínica 



 
 

Sanitário Feminino (adaptado para pessoas com deficiência física e com 

mobilidade reduzida) 

Sanitário Masculino 

Lavabos 

 

44..  Galpão de Artes: Espaço anexo - 11ºº  PPiissoo 

Sala com 83 m2  

Sala de apoio anexa 

  

5. Microscopia (Lab. 201): 2° piso  

3 Bancadas: 1 c/ 2 pias; 1 c/ 8 saídas de gás e 1 c/ 2 saídas de gás 

 

6. Microbiologia/Bioquímica (Lab. 203): 2° piso  

Ambiente para aulas 

7 Bancadas: 5 c/ 2 saídas de gás, 6 tomadas e 1 pia; 1 c/ 1 saída de gás; 1 

sem nada.  

 

Sala anexa: cultivo, preparação, lavagem e esterilização de materiais 

3 Bancadas: 1 com 8 saídas de gás, 1 tanque e 2 pias; 2 c/ 1 pia.  

 

7. Centro de Estudos da Cultura Corporal: 2º piso 

Estrutura:  

Salão - 143 m2 

Sala - 25 m2 

Depósito - 13 m2 

Lavabo -7 m2 

Banheiro M – 3 m2 e F 3m2 

Varanda – 12 m2 

 

8. Química Inorgânica (Lab. 301): 3° piso  

10 Bancadas: 6 c/ 1 saída de gás e 2 tomadas; 1 c/ 4 pias e 3 saídas de gás; 

1 c/ 8 tomadas e 6  saídas de gás; 1 c/ 2 tanques e 10 tomadas e 1 c/ 2 

tomadas, 1 saída de gás e 1 pia. 

 

9. Química Orgânica (Lab. 302): 3° piso  

3 Bancadas: 1 c/ 3 pias, 7 saídas de gás e 6 tomadas; 1 c/ 18 tomadas, 1 

saída de gás e 4 tanques; 1 c/ 1 pia, 2 tomadas e 1 saída de gás. 

 

10. Fisiologia/Botânica/Física (Lab. 401): 4° piso  

3 Bancadas: 1 c/ 6 tomadas e 1 saída de gás; 1 c/ 26 tomadas, 3 saídas de 

gás e 4 pias; 1 c/ 2 tomadas 

 

11. Zoologia/Botânica/Parasitologia/Microscopia (Lab. 402): 4° piso  

3 Bancadas: 1 c/ 19 tomadas e saídas de gás; 1 c/4 pias, 18 tomadas e 2 

saídas de gás; 1 sem nada. 



 
 

 

Sala Anexa: Sala da Coleção Didática de Animais Úmidos: Bancadas laterais 

 

12. Ecologia Geral/Zoologia: 4° piso  

4 Bancadas com 3 cabines de estudo cada uma; 2 Pias em inox e 1 Extintor 

de incêndio 

 

13. Geologia e Paleontologia: 4° piso  

1 Mesa de madeira grande e móveis mostruários de peças fósseis, de 

minerais e rochas. 

 

Informações Complementares 

Iluminação natural e artificial e ventilação natural. 

É possível o acesso à internet sem fio.  

O acesso é por escada e por elevador. 

Portas de entrada amplas sendo acessíveis a pessoas com deficiência física 

e com mobilidade reduzida. 

O acesso ao prédio para pessoas com deficiência física ou com mobilidade 

reduzida é feito pelo estacionamento interno da Instituição onde tem 

entrada ao nível do solo (1º piso) com estacionamento apropriado e 

reservado. 

Escadas e rampa de acesso com fitas antiderrapantes. 

 

Laboratórios de Informática 

 

14. Laboratório de Informática 2: 1° piso  

Sala climatizada; 20 Mesas para microcomputador; 40 Cadeiras.  
 

15. Laboratório de Informática 1: 3° piso  

10 Mesas para microcomputador; 20 Cadeiras. 

 

B. PRÉDIO ANEXO 

 

16. Anatomia e Fisiologia Veterinária: 1º piso  

Sala para aulas práticas com 2 bancadas centrais de trabalho e 1 lateral 

com pia 

Duas Salas para armazenamento de peças  

Almoxarifado 

Banheiro Adaptado 

 

17. Laboratório Clínico Veterinário: 1º piso - junto ao Laboratório de Anatomia 

e Fisiologia Veterinária   

Sala com 1 bancada lateral com pia - 6 m2  

Sala com1 bancada lateral - 6 m2 

 



 
 

Ala anexa: Setor de lavagem e esterilização de materiais de uso veterinário: 

1º piso  – junto aos Laboratórios de Anatomia e Clínico Veterinário   

1 mesa de mármore 

 

18. Laboratório Multidisciplinar p/ Odontologia: 1º piso  

Bancadas em granito com e sem cubas. 

 

19. Clínica de Radiologia Odontológica: 1º piso 

Recepção - 22,50 m2  

Sala para Raio X Panorâmico - 12,25 m2 

Quatro salas para Raio X Periapical – 5,7 m2 cada sala 

Sala para exames de fotografia e para armazenar materiais -  8,76 m2 

Sala para vazamento e recorte de gesso - 10,15 m2 

Sala de Interpretação - 27,66 m2 - Bancadas em madeira  

Câmara Escura - 16,06 m2 

Tanque de Processamento Manual  

Bancadas em granito c/ pia inox e torneira automática  

Banheiro Masculino 

Banheiro Feminino 

Banheiro Adaptado 

Ambiente climatizado 

As salas de Raio X têm paredes baritadas e portas com lâmina de chumbo e 

acionamento externo. 

 

20. Laboratório de Biologia Molecular: 2° piso 

Espaço para aulas teórico-práticas – 42 m2: espaço para aulas teóricas para 

20 alunos e bancada em L, em granito, com pia. 

Espaço para manipulação de material – 8 m2: bancada em L, em granito, 

com pia. 

Sala para eletroforese – 16 m²: 1 bancada seca e 1 bancada com pia. 

Sala para PCR – 4 m²: 1 bancada com pia. 

Sala de apoio - 25 m²: 1 bancada sem pia. 

Sala escura para leitura de gel (com transluminador) - 9 m²: 1 bancada com 

pia. 

Almoxarifado: 4 m². 

 

21.  Clínica Odontológica: 2º piso  

Instalações Gerais - 162,55 - m2 

Recepção 

Sala de espera  

Sala p/ arquivamento de prontuários   

Sala p/a Coordenação da Clínica/professores 

Dois Escovódromos, sendo duas cubas adaptadas para crianças e PNE 

Almoxarifado – 5,74 m2  

Sala p/ material de limpeza 



 
 

Banheiro e vestiário feminino para alunas/docentes/funcionárias 

Banheiro e vestiário masculino para alunos/docentes/funcionários 

Banheiro feminino para pacientes  

Banheiro masculino para pacientes 

Banheiro adaptado para pessoas com deficiência física e mobilidade 

reduzida 

 

Área de Consultórios Odontológicos - 372 m2 

Com 38 Boxes separados com placas de granito; 

Quatro salas para Raios X. Paredes baritadas e portas com lâmina de 

chumbo e acionamento externo. 

Sala Multifuncional: revelação de radiografias, vazamento, recorte e 

polimento de modelos gesso  

Área climatizada com 03 aparelhos de ar condicionado 

 

Centro Cirúrgico – 32 m2 

Com 2 Salas de cirurgia 

 

Central de Esterilização – Anexa à Clínica Odontológica e exclusiva da  

Clínica – 24,87 m2  

Sala para esterilização – 6,60 m2 

Sala de acondicionamento e distribuição - 7,74 m2 

Área para descontaminação, limpeza, secagem e empacotamento dos 

instrumentais e equipamentos - 10,53 m2 

 

22. Cerimonial ESFA: 2º piso  

Salão/Auditório = 580 m2  

Camarim com 01 sala mobiliada, 01 copa e 02 banheiros = 37,5 m2 

Banheiro feminino = 21 m2     

Banheiro masculino = 21 m2     

Banheiro adaptado = 3 m2  

Tem Data Show fixo e equipamentos de som instalados. Outros recursos 

audiovisuais que sejam necessários são instalados pelo pessoal de apoio de 

acordo com a atividade programada.  
 

Possível o acesso à internet por cabo. 

 

Iluminação natural e artificial. 

 

Ventilação natural e por ventiladores de pé. 

 

Situado no 2º pavimento do prédio anexo, tem acesso por escada externa, 

interna e por elevador. Tem, ainda, uma porta, de emergência, com acesso 

para a área externa com rampa. 

 



 
 

Infraestrutura de segurança: 

4 extintores de incêndio, sendo 2 de Pó Químico Seco, e 2 de Água 

Pressurizada. 

3 lâmpadas de emergência 

Saída de emergência para a área externa 

Degraus das escadas são antiderrapantes 
 

C. CASA ANEXA 

 

23. Laboratório de Reprodução e Clínica de Grandes Animais – Térreo  

Sala de procedimentos: 12 m2  

Espaço p/ coleta de material: 6 m2 

Sala de apoio: 4,5 m2 

Baias para contenção de animais de grande porte: 4 baias – área com 48 m2 

Área para a circulação de animais de grande porte: 120 m2 

 

24. Laboratório de Patologia Animal – Térreo  

Sala de Necrópsia com Pia: 1: 27 m2  

Sala de Manutenção de peças: 12 m2 

Sala de Apoio: 6 m2 

Sala de Professor: 8 m2 

Banheiro: 4,5 m2  

 

D. ÁREA EXTERNA 

 

25. Ginásio Poliesportivo 

Edificação coberta, com capacidade para 500 pessoas sentadas em 

arquibancada. 

Integra o ginásio os seguintes ambientes: 

Quadra poliesportiva: 1040,6 m², com dois vestiários (1 masculino e 1 

feminino) 

Vestiário feminino: com 18,76 m², com 03 bancadas em alvenaria, 01 

banheiro com 04 boxes com chuveiros, 02 vasos sanitários e 02 pias; 

Vestiário Masculino: com 18,76 m²,com 03 bancadas em alvenaria, 01 

banheiro com 04 boxes com chuveiros, 02 vasos e 02 pias;  

Salão de apoio/camarote: 55,00 m², com um vestiário de 8,84 m² e 01 sala 

para depósito de materiais, com 5,10 m²;  

Bar: 36,72 m² 

Sanitário masculino (2 boxes e 3 mictórios): 14,70 m² 

Sanitário feminino (3 boxes): 14,70 m² 

Palco: 112,53 m², com um camarim de 20,40 m², com banheiro de 1,80 m², e 

um camarim com 16,50 m², com um banheiro de 3,60 m² 

Sala para depósito de material esportivo: 44,62 m² 

Arquibancada: 165,00 m², com 06 bancos com 33 m de comprimento por 

0,60 m de largura, em uma das laterais. 



 
 

Tem instalados bebedouros e equipamentos de segurança. 

 

26. Campo de Futebol e de Atletismo 

Área total: 4.823 m² 

Campo de Futebol: 1825,00 m2 (50,00 m X 36,50 m) 

Gaiola de arremessos: 7.50 m x 5.70 m x 6.0 m (altura) 

Setor de salto em altura: Semicírculo com  raio de 9.50 m 

Setor de lançamento de dardo: 15,00 m x  4,00 m 

Corredor de salto em distância: 30,00 m x 1,22 m 

Caixa de areia (salto em distância): 6.50 m x 3.50 m 

Pista de Atletismo: 207,00 m x 4 raias 1.22m (reta de 100m) 

 

27. Campo de Areia 

Área de 11 m x 12 m = 132 m²  

 

28. Piscina da ESFA  

Área interna: 250 m²  

Área total: 350 m²  

Capacidade: 350.000 L 

Vestiário masculino: 16,45 m²  

Vestiário Feminino: 16,45 m²  

Sala de banho/vestiário para pessoas com deficiência física e mobilidade 

reduzida: 1,68 m2  

 

29. Estruturas para Esportes de Aventura 

 

a. Escalada 

Parede de Escalada: parede de 2,20 m x 6,4 m de altura – material 

compensado Naval 21mm com 04 jogos de agarras de resina (vários 

tamanhos).  

 

b. Arvorismo/Tirolesa 

Arvorismo: percurso com 8 estações elevadas, totalizando 98m. Estrutura 

construída em madeira tratada com sal hidrossolúvel CCA tipo C sob Normas 

NBR 8456. Acabamento de cabo de aço 5/16 alma de fibra 6x19 

galvanizado e cabo de aço de 3/8 alma de aço 7x7 galvanizado + 

acabamento corda de poliamia trançada, 9mm ruptura 23 Kn com UV + 

rede 9x2. Plataforma mais alta 8 metros. 

 

Tirolesa: 95 metros - Sistema cabo duplo de aço – Cabo de aço 3/8 6x19 

alma de fibra de zinco. 

 

Área de Treinamento: plataforma de simulação – Estrutura construída em 

madeira tratada com sal hidrossolúvel CCA tipo C sob Normas NBR 8456. 

Acabamento de cabo de aço 5/16 alma de fibra 6x19 galvanizado e cabo 



 
 

de aço de 3/8 alma de aço 7x7 galvanizado + acabamento corda de 

poliamia trançada, 9mm ruptura 23 Kn com UV + rede 9x2 – cerca de 08 

metros de comprimento.  

 

c. Rapel 

Estrutura em madeira com 6,5 metros de altura e 2,3 metros de comprimento, 

compreendendo duas plataformas para experimentação de rapel positivo e 

negativo. 

 

E. Parcerias com a ESFA para a realização de aulas práticas do Curso de 

Veterinária 

 

30. Clinica Veterinária de Equinos Rancho Bela Vista - Bairro Belvedere, Serra, 

ES -  km 249 da BR 101 

Sala de anestesia almofadada 

Centro cirúrgico 

Três baias 

Dois ambulatórios 

Laboratório clínico 

Sala esterilização 

Farmácia 

Lavanderia 

Banheiro masculino 

Banheiro feminino 

Escritório 

Dois dormitórios 

  

31. Fazenda do IFES – Sta Teresa, ES  

 

- Unidade educativa de produção – Zootecnia I (UEP-ZOOI):1.632,15 m2  

Sala de aula 

Anexo para apicultura com 1 sala de aula 

Abatedouro 

Dois galpões para criação de coelhos 

Dois galpões para criação de aves de postura 

Quatro galpões para criação de frangos de corte 

Galpão para criação de codornas 

Galpão para aves caipiras 

Dois galpões de cria 

Armazém 

Sala de ração  

 

- Unidade educativa de produção – Zootecnia II (UEP-ZOOII): 1.736,00 m2  

Sala de aula  



 
 

Galpões para suinocultura: maternidade, creche, acabamento, 

abatedouro, reprodução, gestação e depósito para ração. 

Galpões para caprinocultura: geral, reprodução, crescimento e engorda. 

 

- Unidade educativa de produção – Zootecnia III (UEP-ZOOIII): 3.089,84 m2  

Sala de aula 

Depósitos, silos trincheira, silos aéreo, cocheiras, sala para ensiladeira, 

esterqueira, bezerreiro, curral, sala de ordenha, abatedouro, balança, tronco 

de contenção de animais. 

 

- Unidade educativa de produção Agroindústria: 381,76 m2  

Sala de produção  

Sala ambiente 

 

- Prédio de atividades pedagógicas:1.396,78 m2  

Oito salas de aulas 

Consultório médico – odontológico 

Auditório  

Sala de professores 

 

F. Parcerias com a ESFA para a realização de aulas práticas do Curso de 

Educação Física 

 

32. Academias parceiras  

 

a. Academia Alfa Fitness 

Salão com 400 m2 

 

b. Academia Inovare 

Três andares com área total de 324 m2   

1 Sala de Avaliação Física  

1 Sala de Nutricionista 

6 Banheiros (3F e 3M) 

2 Chuveiros 
 

c. Academia Hidroforma com Piscina Aquecida (Alugada pela ESFA) 

Piscina: Dimensão interna: 7m x 3m – 21 m2  

Profundidade:1,5m 

Capacidade: 40 mil litros  

  

14.3. Área, Capacidade (N° de alunos) e Equipamentos/Materiais dos 

Laboratórios e demais ambientes para atividades práticas 

 

Área – Capacidade (N° de alunos) 

Equipamentos/Materiais - Quantidade 



 
 

 

A. PRÉDIO PRINCIPAL 

 

1. Anatomia e Fisiologia Humana (lab. 103): 64 m2 – 30 alunos 

Mesas fixas de inox - 8 

Foco de luz clínica - 1 

Esqueleto sintético - 1 

Esqueleto natural  - 2 

Cadáver humano - 5 

Esqueleto desarticulado - 10 

Peças anatômicas diversas 

Freezer – 1 

Aparelho de telefone fixo - 1 

 

2. Anatomia e Fisiologia Humana (lab. 101): 45 m2 – 25 alunos 

Mesa inox móvel – 4 

Armário de madeira com vidro para armazenamento de peças secas - 1 

 

3. Clínica Escola de Veterinária: 202,7 m2 - 20 alunos distribuídos nos diversos 
ambientes 

Recepção 

Microcomputador ligado à rede intra e internet - 1 

Balcão – 1 

Aparelho de telefone fixo – 1 

Arquivo de aço 4 gavetas – 1 

Cadeira dupla – 1 

Ventilador - 1 

Consultório1 

Mesa de consulta - 1 

Mesa de anamnese – 1 

Negatoscópio – 1 

Termômetro – 1 

Pia - 1 

Porta sabonete líquido - 1 

Porta papel - 1 

Ventilador - 1 

Armário de vidro - 1 

 

Consultório2 

Mesa de consulta - 1 

Mesa de anamnese – 1 

Termômetro – 1 

Pia - 1 

Porta sabonete líquido - 1 

Porta papel - 1 



 
 

Ventilador - 1 

Armário de vidro - 1 

 

Para os dois consultórios 

 

Aparelho para medir glicemia - 1 

Oto-oftalmoscópio - 1 

Jogo de focinheiras para cães - 1 

Jogo de focinheiras para gato – 1 

Ambu - 1 

Lâmpada de wood - 1 

Zarabatana com dardos para anestesia de silvestres - 1 

Puçás - 2 

Par de luvas de couro - 1 

Maca c/ carrinho totalmente em aço inox - 1 

Aplicador de injeção a distancia - 1 

Cambão – 1 

Centro Cirúrgico 1 - Infraestrutura p/ cirurgias de pequenos animais 

Mesa pantográfica - 1 

Mesa instrumental - 1 

Aquecedor de Soro - 1 

Colchonete térmico - 1 

Banqueta de aço inox - 1 

Suporte para soro - 1 

Caixas para cirurgia geral com 32 itens - 2 

Negatoscópio - 1 

Foco cirúrgico – 1 

Bisturi eletrônico - 1 

Caixa de instrumental para cirurgia ortopédica - 1 

Caixa de implantes ortopédicos 2/2,7 mm - 1 

Aparelho de anestesia inalatória - 1 

Cortador de pino - 1 

Furadeira ortopédica - 1 

Serra de gigle - 2 

Par grande de Afastador de Wolkman - 1  

Par pequeno de Afastador de Wolkman  - 1 

Afastador Finochietto de 8cm  - 1 

Afastador Gosset  abdominal  - 2 

Kit para oftalmologia - 1 

Cilindro de oxigênio - 1 

Aparelho de ar condicionado – 1 

Bomba de infusão – 1 

Carrinho de metal – 1 

Carrinho Mayo – 1 

Armário de aço - 1 



 
 

Centro Cirúrgico 2 - Infraestrutura p/ cirurgias de pequenos animais 

Mesa de cirurgia com suporte para odontologia - 1 

Aquecedor de Soro - 1 

Colchonete térmico - 1 

Banqueta de aço inox - 1 

Suporte para soro - 1 

Caixas para cirurgia geral com 32 itens - 2 

Circuito baraka para anestesia - 1 

Ultrassom dentário veterinário - 1 

Kit básico de odontologia - 1 

Abre Boca para cães e gatos. Tamanho: 5cm - 1 

Abre Boca para cães e gatos. Tamanho: 12cm  - 1 

Aparelho de ar condicionado – 1 

Carrinho de metal – 1 

Balde de chute - 1 

Sala de paramentação 

Tanque de aço com pedal - 1 

 

Vestiários 

Armário de aço – 2 

Sala de preparo do animal 

Máquina de tosa - 1 

Mesa com suporte para soro - 1 

Pia – 1 

Porta sabonete líquido – 1 

Porta papel - 1 

Material diverso como algodão, esparadrapo, cateter, equipo, etc.  

Sala de emergência 

Mesa com suporte para soro - 2 

Kit para retirada de pontos – 1 

Cilindro de Oxigênio – 1 

Bomba de infusão celm - 1 

Armário de aço - 1 

Pia – 1 

Porta sabonete líquido – 1 

Porta papel - 1 

Material diverso como algodão, esparadrapo, cateter, equipo, etc. 

 

Sala de Internação 

Mesa com suporte para soro - 1 

Kit gaiolas - 1 

Pia - 1 

Armário de aço - 1 

Material diverso como algodão, esparadrapo, cateter, equipo, etc. 

 



 
 

Sala de Internação para doenças Infecciosas 

Mesa com suporte para soro - 1 

Kit gaiolas - 1 

Pia – 1 

Material diverso como algodão, esparadrapo, cateter, equipo, etc 

 

Sala de Diagnóstico por Imagem 

Mesa - 1 

Aparelho de Raio X  - 1 

Aparelho de Ultrasom - 1 

Negatoscópio - 2 

Kit alfabeto de chumbo - 1 

Tanque revelador - 1 

Pia - 1 

Cabite para avental – 1 

Ventilador – 1 

Carrinho de metal - 1 

Material diverso como protetores de tireoide, luvas, avental de chumbo e 

colgaduras. 

  

Sala de Medicamentos 

Geladeira - 1 

Termômetro de máxima e mínima – 1 

Armário e estante embutidos 

Balcão para distribuição de medicamentos - 1 

 

Sala da Direção da Clínica/Professor/reuniões 

Microcomputador ligado à rede intra e internet - 1 

Mesa para computador – 1 

Mesa suporte para impressora - 1 

Mesa para reuniões - 1 

Armários de aço – 2 

Câmera de segurança – 1 

Lâmpada de emergência na Clínica – 2  

 

4. Galpão de Artes:  8833,,0000  m²  --  25 alunos  

 

Atividades de Ginástica de Academia e Atividade Física na Terceira Idade 

Halter de borracha 1 kg - 18 

Halter de borracha 2 kg - 24 

Halter de aço 1 kg - 24  

Halter de aço 2 kg - 17 

Halter de aço 3 kg - 6  

Colchonete - 15 

Caneleira isp 0,5 kg - 38  



 
 

Caneleira isp1 kg - 24  

Caneleira isp 2 kg - 26 

Caneleira mc esportiva 1 kg - 28  

Caneleira mc esportiva 2 kg - 20  

Caneleira mc esportiva 3 kg - 16 

Step - 22   

Bastão de madeira - 17 

Aparelho para abdominal - 2 

      

Atividades de Lutas 

Tatame - 40 placas 

Saco de pancada - 1  

Protetor de tórax - 4 

Capacete boxe - 4 

Caneleira - 3 pares 

Luva p/ treinamento - 01 par + 1 

Luva de boxe - 3 pares 

 

Primeiros Socorros e Urgências  

Bolsa de primeiros socorros - 1  

Luvas - 27  

Caixa de algodão - 1 

Rolo de algodão - 1  

Água oxigenada - 02 litros 

Gel Antisséptico para mãos - 1 

Gazes - 1 

Esparadrapo - 1 

Tesoura - 1  

Tabua de resgate infantil  - 1 

Maca de resgate adulto - 2  

Colete Cervical - 6 

Bolsa de primeiros socorros grande - 1 

Talas de imobilização de madeira - 6  

Talas de imobilização acochadas - 5  

Talas de imobilização armada em E.V.A - 3 (1 pequena) 

Colete imobilizador - 1  

 

5. Microscopia (Lab. 201):  44 m2 –  21 alunos 

Microscópio binocular - 21 

Microscópio com câmera acoplada a TV - 1 

Televisão 29” - 1 

Turbidímetro – 1 

Aparelho Jar Test – 1 

 

 



 
 

6. Microbiologia/Bioquímica (Lab. 203): 64 m2 –  12/24 alunos 

Microscópio binocular  - 12 

Banho Maria  - 1 

Balança semi-analítica  - 1 

Balança analítica - 1 

Aparelho de ponto de fusão  - 4 

Agitador mecânico  - 3 

Agitador magnético  - 1 

Balança pesadora e contadora - 1 

Encapsuladoras   - 10 

Bico de Bunsen  - 8 

Tripé com tela de amianto  - 5 

Centrífuga  - 1 

Aparelho de friabilidade – 1 

Dessecador – 3 

Câmara com ultravioleta - 1 

Bomba de vácuo – 1 

Suporte para pipetas – 1 

pHmetro - 2 

 

Sala anexa: Sala de cultivo, preparação, lavagem e esterilização de 

materiais: 44,82 m2  

Estufa bacteriológica - 2 

Geladeira - 3 

Autoclave vertical 120 L - 1 

Deionizador de água - 1 

Capela de exaustão - 1 

Estufa com circulação de ar forçado - 1 

Balança analítica - 1 

Estufa de esterilização e secagem 300°C - 1 

Suporte para secagem de balões - 1 

Barrilhete de 20 L - 1 

Destilador de água - 1 

Suportes de pipetas - 1 

Evaporador rotativo - 1 

Porta papel - 1 

Tripé com tela de amianto – 3 

Moinho analítico - 2 

 

7. Centro de Estudos da Cultura Corporal: 206 m2 – 20 

Microcomputador - 1 

Software de avaliação física - 1 

Datashow - 1 

Bicicleta ergométricas - 4 

Esteira  - 3 



 
 

Mesa postural - 1 

Estadiômetro – 1 fixo e 5 portáteis - 6 

Balança digital - 5 

Balança c/ estadiômetro - 2 

Simetrógrafo (1 portátil) - 2 

Step - 14 

Jump - 20 

Halteres de vários pesos – 1 a 10 Kg - 70 

Pesos de mão de vários pesos – 6 a 24 Kg - 12 

Anilhas de vários pesos – 1 a 20 Kg - 16 

1 Esfera de ferro - 1 

5 Medicine Ball - 5 

Caneleiras de vários pesos – 1 a 3 Kg - 65 

Adipômetro – 14  

Dinamômetros – 1 de chão - 2 

Goniômetros - 3 

Biopedância - 1 

Metrônomos - 4 

Medidor de lactato - 1 

Medidor de glicose - 3 

Cronômetro - 4 

Esfigmomanômetro - 1 

Frequencímetro - 8 

Estetoscópio - 5 

Martelo emborrachado - 6 

Banco de Well - 3 

Colchonete - 16 

Cones  - 6 

Paquímetros de diferentes especificações - 5 

Superband de diferentes tamanhos - 3 

Corda de pular de couro -1 

Extensor elástico - 3 

Faixa elástica Mercur - 5 

Faixa elástica de látex Band - 4 

Jogo de mini faixas - 2 

Cinta de treinamento suspenso - 1 

Lápis demográfico - 19 

Trenas antropométrica - 9 

Adesivo dielétrico - 1 

Bolsas térmicas - 2 

Fitas métricas - 2 

Ventiladores de parede  - 2 

Ventiladores de teto - 2 

Extintor de incêndio de CO2  - 1 

Extintor de incêndio de água  - 1 



 
 

8. Química Inorgânica (Lab. 301): 78 m2 –  25 alunos 

Banho Maria  - 2 

Bomba de vácuo  - 1 

Agitador magnético - 1 

Aparelho de ponto de fusão  - 1 

Manta aquecedora - 2 

Agitador mecânico - 4 

Balança de precisão - 1 

Forno mufla - 1 

Tripé c/ tela amianto - 6 

Barrilhete de 20 lt - 1 

Conj. destilação Kjeldahl - 1 

Conj. digestão Kjeldahl  - 1 

Dessecador - 2 

Balança analítica  -  2 

Balança semi-analítica - 1 

Estufa de esterilização e secagem  - 1 

Deionizador  - 1 

Capela de exaustão - 1 

Espectrofotômetro - 1 

 

9. Química Orgânica (Lab. 302): 64 m2 –  25 alunos 

Capela de exaustão - 1 

Suporte para pipetas - 2 

Manta aquecedora de 1000 ml - 1;  500 ml - 1;  250 ml - 2; 125 ml - 1 

Placa aquecedora - 1 

Agitador magnético c/ aquecimento - 1 

Agitador de hélice eletrônico - 2 

Banho Maria com 08 bocas - 1 

Lavadora de Elisa - 1 

Barrilhete de 20 L  - 1 

Balança semi-analítica - 1 

Dessecador - 1 

Balança analítica - 1 

Evaporador rotativo - 2 

Estufa de esterilização e secagem - 1 

Percolador - 5 

Geladeira - 1 

Bloco digestor – 1 

Barrilhete de 10 L – 1 

Bomba de vácuo – 2 

 

10. Fisiologia/Botânica/Física (Lab. 401): 56,30 m2 – 25 alunos 

Tripé com tela amianto - 4 

Câmara de germinação - 1 



 
 

Geladeira - 1 

Estéreo microscópio (lupa) binocular - 7  

 

11. Zoologia/Botânica/Parasitologia/Microscopia (Lab. 402): 70 m2 – 25 alunos 

Microscópio binocular - 22 

Microscópio binocular com câmera acoplada -1 

Televisão 29”  - 1 

Freezer 120 lt - 1 

Estéreo microscópio (lupa) binocular - 5  

 

Sala Anexa: Sala da Coleção Didática de Animais Úmidos: 24 m2 

Estante de aço – 4 

Armário de aço – 2 

 

12. Ecologia Geral e Zoologia – 52 m2 – 25 alunos 

Estéreo microscópio (lupa) binocular – 13  

Microscópio monocular - 3 

Desumidificador - 1 

Aquário - 2 

Terrário - 3 

Insetário (viveiro) – 1 

Estufa de secagem de plantas – 2 

Armário para esqueletos de animais – 1 

Estante para animais empalhados - 1 

 

13.  Geologia e Paleontologia – 28m2 – 20 alunos 

Mostruário - 4 

 

Laboratórios de Informática 

 

14. Laboratório de informática 2 (1º piso): 90 m2 – 40 alunos 

Microcomputadores ligados à rede internet por cabo - 20  

Aparelho Datashow - 1 

Aparelho de ar condicionado – 3 

Extintor de incêndio – 1 de CO2 

Câmera de segurança – 2 

Acesso, também, à internet sem fio 

 

Características dos microcomputadores: Hardware: CORE 2 DUO, 1GB,HD 

160GB, Monitor LCD 17”, leitor e gravador de CD. Softwares: Windows 7, 

Office 2010, Adobe Reader v.10, Nero, Kaspersky 2012, Internet Explorer 8.0, 

Google Chrome, WinRar, Adobe Flash Player, J2SE Runtime 6.31, Net 

framework 4.0, Autocad Educacional 2011, Corel Drawn 15.  

 



 
 

Softwares específicos são instalados quando solicitados pelas Coordenações 

dos Cursos. 

Em todos os microcomputadores tem o Sistema Operacional DOSVOX 

instalado para deficientes visuais.  

 

15. Laboratório de informática 1 (3º piso): 55 m2 – 20 - alunos 

Microcomputdores ligados à rede internet por cabo - 10  

Acesso, também, à internet sem fio  

 

Características dos microcomputadores: Hardware: CORE 2 DUO, 1GB, 

Monitor 17”, HD 160GB, leitor e gravador de CD. Software: Windows 7, Office 

2010, Adobe Reader v.10, Nero, Kaspersky 2012, Internet Explorer 8.0, Google 

Chrome, WinRar, Adobe Flash Player, J2SE Runtime 6.31, Net framework 4.0. 

Autocad Educacional 2011, Corel Drawn 15.  

Softwares específicos são instalados quando solicitados pelas Coordenações 

dos Cursos. 

 

B. PRÉDIO ANEXO 

 

16. Laboratório de Anatomia e Fisiologia Veterinária: 82 m2 – 20 alunos 

Mesas em aço inox - 5 

Estante de aço - 8 

Caixa d’água para formol - 2 

Desumidificador - 2 

Bandejas diversas 

Cabos de bisturi 

Quadro branco - 1 

Banco para alunos - 20 

 

17. Laboratório Clínico Veterinário: 12 m2 – 05 alunos 

Aparelho de Hematologia - 1 

Aparelho para exames Bioquímicos - 1 

Centrífuga para Microhematócrito - 1  

Centrífuga Sorológica - 1 

Microscópio binocular - 1 

Banho Maria - 1 

Homogeneizador de tubos - 1 

Contador de células sanguíneas - 1 

 

Sala anexa: Setor de lavagem e esterilização de materiais de uso veterinário 

– junto aos Laboratórios de Anatomia e Clínico Veterinário  

Autoclave - 2 

Ferro de passar - 1 

Tábua de passar - 1 

Seladora - 1 



 
 

Máquina de lavar - 1 

Mesa em mármore – 1 

Extintor de incêndio de Pó Químico Seco – 1 

 

18. Laboratório Multidisciplinar para Odontologia: 108 m2  –  32 alunos 

Equipo odontológico - 32 

Mocho  - 32 

Foco - 32 

Manequim Bob - 32 

Compressor de ar - 2 

Massarico - 1 

Soldador  - 1 

Amalgamadora – 2 

Ventilador – 2 

 

19. Clínica de Radiologia Odontológica: 97 m2 – 16 alunos distribuídos em 

diferentes atividades 

Raio X Panorâmico Sirona - 1 

Aparelho para Raio X Periapical - 4 

Cadeira Odontológica para tomada de Raio X - 4 

Avental de Chumbo com protetor para Tireóide - 4 

Suporte para Avental - 4 

Polidor e Cortador - 1 

Negatoscópio - 20 

Processadora automática - 1 

Recuperador de Prata – 1 

Tanque para revelação - 1 

Aparelho de ar condicionado – 1 

  

20. Laboratório de Biologia Molecular: Área de 108 m2 – 20 alunos 

Termociclador - 1 

Microcentrífuga refrigerada - 1 

Vibrador de tubos - 1 

Banho maria -1 

Geladeira - 1 

Transluminador - 1 

Microndas  - 1 

Conjunto de eletroforese horizontal - 1 

 

21. Clínica Odontológica: 631,60 m2 – 64 alunos 

Recepção 

Microcomputador ligado à rede intra e internet – 1 

Mesa para computador – 1 

Armário de aço – 1 

Armário de madeira - 2 



 
 

Sala de espera 

Cadeiras estofadas – 32 

Sala para arquivamento de prontuários 

Armário de aço com 2 portas - 4 

 

Sala da Coordenação da Clínica/Professores 

Microcomputador ligado à rede intra e internet – 1 

Máquina multifuncional (Impressora, Copiadora, Scanner e Fax) SHARP 

ligada em rede – 1 

Mesa para computador - 1  

Armário de madeira – 1 

 

Almoxarifado 

Estante de aço – 1 

Área dos consultórios  

Cadeira odontológica com equipo - 37 

Mocho - 73 

Foco para iluminação - 37 

Aparelho de ultrasom - 6 

Filtro de ar ½ x ½ NORGREN - 1 

Filtro de ar – 29 

Aparelho de RX periapical - 4 

Cadeira para tomada radiográfica - 4 

Avental com protetor p/ tireóide - 3 

Cortador e Polidor - 1 

Vibrador - 4 

Câmara escura - 4 

Amalgamador - 1 

Fotopolimerizador - 22 

Incubadora p/ teste biológico - 2 

Plastificadora a vácuo - 1 

Microjato - 1 

Radiometro foto LD – 1 

Negatoscópio – 1 

Estetoscópio – 12 

Esfigmo – 12 

Delineador – 4 

Balança – 1 

Carrinho de madeira - 38 

Aparelho de ar condicionado - 3 

 

Sala de distribuição 

Armário de madeira – 3 

 

 



 
 

Centro cirúrgico com 2 salas de cirurgia:  

Cadeira odontológica com equipo - 2  

Mocho – 4 

Foco de luz – 2 

Consultório móvel – 1 

Compressor de ar – 1 

Bomba de vácuo – 1 

Carrinho de madeira - 2 

 

Central de Esterilização : Anexa à Clínica Odontológica 

Autoclave - 2 

Lavadora ultrasônica - 2 

Seladora bioart – 2 

Armário de madeira - 3  

 

22. Cerimonial ESFA: Salão/Auditório com 580 m2 - 30 alunos 

 

Africanidades 

Berimbau - 5 

Cabaças - 4 

Chocalhos - 2  

Pedras - 2  

Varetas berimbau - 4 

Pandeiro - 1 

Reco Reco - 1  

Atabaques - 2 

Tambores - 3 (2 pequenos + 1 grande) 

Bate bate - 1  

Bastões de maculelê - 100 

Caixa de Giz - 1  

 

C. CASA ANEXA 

 

23. Laboratório de Reprodução e Clínica de Grandes Animais: 22,5 m2 – 20 

alunos 

Abre Boca de Bovino em Aço Inox - 1 

Grosa de casco p/ equinos c/ cabo - 1 

Grosa de dente p/ incisivos inferiores - 1 

Grosa de dente p/ molares inferiores e ponta de esmalte dentário - 1 

Grosa p/ casco - 2 

Limpa casco em aço inox - 2 

Mochador p/ descórnea - 2 

Pinça p/ casco - 1 

Rineta conjunto c/ 6 peças - 2 

Sonda esofágica - 2 



 
 

Sonda Nasogástrica Nacional - 2 

Sonda Nasogástrica Nacional p/ potros - 2 

Torquês para cascos bovinos e equinos - 1 

Agulha p/ sutura de Buhner - 2 

Aplicador de Brincos p/ ruminantes - 1 

Aplicador Universal (para inseminação artificial vacas) - 4 

Bainha francesa inseminação artificial vaca (pct 25) - 2 

Bisturi de teta c/ lâminas - 4 

Bisturi de Teta s/ lâmina - 2 

Burdizo (castração bovinos) - 1 

Carboximetilcelulose (CMC) 500 gramas - 1 

Corrente obstétrica - 1 

Cortador de palheta - 2 

Dilatador de Teto - 1 

Kit exame andrológico para bovinos (eletroejaculador) - 1 

Emasculador - 1 

Espéculo vaginal p/ éguas tipo Polansk - 1 

Espéculo Vaginal p/ ovelha - 1 

Fetótomo embriótomo - 1 

Formiga - 1 

Lâminas para microscopia (cx 100) - 2 

Lamínulas (15mmx10mm) ou similar cx 100  - 2 

Luva de palpação especial (cx com 100 unidades) - 3 

Mesa aquecedora p/ transferência de embriões - 1 

Microscópio Binocular - 1 

Mucosa de latex para vagina Bovino - 2 

Mucosa de látex para vagina ovino - 1 

Muleta obstétrica - 1 

Pipeta inseminação equina (pct 25 um) - 2 

Platina aquecedora - 1 

Recarga botijão de nitrogênio liquido (25 Litros /recarga) - 3 

Termômetro de máxima / mínima digital - 3 

Vagina Artificial para ovino - 1 

Vagina artificial para bovino - 1 

Vaginoscópio (espéculo) para vacas - 1 

Dilatador cervical (reprodução bovina) - 1 

Camara de Neubauer espelhada melhorada - 2 

Fita escrotal - 2 

Termômetro digital cartão – 2 

Termômetro de máxima e mínima - 1 

Ultrassom para reprodução grandes animais (mindray DP 2200VET) – 1 

Geladeira - 1 
 

24. Laboratório de Patologia Animal: 57,5 m2 – 20 alunos 

Mesa de necrópsia  - 3 



 
 

Caixa de instrumental para necrópsia  - 2 

Estante de aço - 2 

Bandejas diversas 
 

D. ÁREA EXTERNA 

 

25. Ginásio Poliesportivo/Galpão de Artes: 1040,6 m² / 83 m² - 30 / 25 alunos   

As atividades descritas abaixo são realizadas nestes dois ambientes 

 

Ginástica Geral 

Fitas Completas - 22 

Par de massas de madeira - 2 

Par de massas de acrílico - 8 

Par de Madeira para fita de GR - 2 

Rolo - 20 

Bola GR - 4 

Corda de GR (03 vermelhas, 02 verdes e 02 pretas) - 7 

Colchão sarneige - 10 

Colchão de chegada - 2 

Colchonete pequeno - 2 

Bambolê - 11 

Bambolê - 17 

Mini Tramp - 1 

Plinton (Com 6 peças,) - 1 

Tecidos de fita - 2 

Peças de tatames - 60  

Colchonete grande - 44 

 

Estrutura de Segurança do Ginásio 

Área do público 

Extintor de incêndio - 4  (2 de Pó Químico Seco e 2 de Água Pressurizada) 

Mangueira de incêndio - 2 

Lâmpada de emergência - 3  

 

Palco 

Extintor de incêndio 4 (1 de Pó Químico Seco, 1 de Gás Carbônico e 2 de 

Água Pressurizada) 

 

Camarim 

Extintor de incêndio de Pó Químico Seco - 1 

Mangueira de incêndio - 1 

 

26. Campo de Futebol e de Atletismo: 30 alunos 

Campo – 1825 m2 

Gaiola de arremessos: 7.50 m x 5.70 m x 6.0 m (altura) 



 
 

Setor de salto em altura: Semicírculo com  raio de 9.50 m 

Setor de lançamento de dardo: 15,00 m x  4,00 m 

Corredor de salto em distância: 30,00 m x 1,22 m 

Caixa de areia (salto em distância): 6.50 m x 3.50 m 

Pista de Atletismo: 207,00 m x 4 raias 1.22m (reta de 100m) 

 

Atletismo 

Colchão gordo de amortecimento  - 2 

Dardo de bambu - 7 

Dardo grande de alumínio - 9 

Dardo médio alumínio - 6 

Dardo Oficial - 3 

Disco oficial de 1 kg - 1 

Disco oficial de 1,5 kg - 1 

Disco oficial de 2 kg - 1 

Disco de ferro grande - 5 

Disco de ferro pequeno - 4 

Disco de 2 kg de madeira - 1 

Disco de 750 g emborrachado - 1 

Disco de 1 kg emborrachado - 1 

Disco de 1,5 kg emborrachado - 1 

Disco de 2 kg emborrachado - 1 

Martelo de 2 kg emborrachado - 2 

Peso de 2 kg - 1 

Peso de 3 kg - 1 

Peso de 4 kg - 1 

Peso de 7,26 kg - 1 

Peso de vários kg - 17 

Bastão de alumínio - 2 

Bastão oficial de alumínio (Coloridos) - 8 

Bastão de plástico (Coloridos) - 8 

Bambolê preto - 6 

Bloco de Partida de corrida oficial - 5 

Bloco de Partida de corrida de madeira - 10 

Barreira de Madeira da corrida com barreiras - 9 

Barreiras Ferro da corrida com barreiras - 4 

Trena de 50 m laranja - 1 

Medidor e totalizador de distância com roda – 1  

Carpete  - 1 

Travinhas - 2  

  

2277..  Piscina da ESFA: Área interna: 250 m² - 20 alunos 

Natação, Hidroginástica e Atividade Física e Envelhecimento 

Macarrão – 83 

Pranchinha – grande: 26; médias: 8; pequenas: 8 



 
 

Flutuador – grande redondo:15; médio curvos:8; quadrado médio:1; 

pequeno:7 

Flutuador de perna – azul: 27; rosa: 8 

Pé de pato – par azul: 1; par preto: 1 

Colete – 7 

Hidro halter – 58 

Peneira de limpar piscina – 1 

Bóia de pneu de caminhão - 2  

Halter pequeno espuma - 24 pares 

Halter de plástico - 32 pares 

Halter grande - 6 pares 

Pé de pato – azul: 8 pares 

Hidro raquete – 12 pares 

Barra de espuma – 5 

Espalmador rodinha - 1 par  

 

28. Ginásio/Campo de Futebol/Campo de Areia/Piscina: Quadra do Ginásio 

- 1040,6 m² / 1825 m2 / 242 m2 / 250 m² - 30 / 30 / 20 / 20 alunos 

As atividades abaixo citadas podem ser desenvolvidas em mais de um 

destes espaços 

Esportes Individuais e Coletivos 

Colete laranja - 17 

Colete branco - 15 

Colete azul claro - 4 

Colete azul marinho - 2  

Colete verde - 5 

Colete vinho - 4 

Colete preto - 6 

Colete vermelho - 3 

Colete amarelo - 5  

Camisa de time vermelha ESFA - 12  

Camisa de time azul ESFA - 9  

Camisa de time vermelho e branca - 22 

Camisa de time toda branca com logo da ESFA grande - 15  

Camisa de time branca - 3  

Camisa de goleiro - 3  

Short feminino - 3 

Calção colorido - 5  

Calção vermelho e branco - 5  

Calção branco - 6  

Calção azul - 3   

Meias azuis - 13 

Meias vermelhas - 20 

Meias pretas - 6  

Meias brancas - 6  



 
 

Esportes de Raquete e de Salão 

Mesa de tênis de mesa - 2  

Mesa de pebolim - 1  

Raquete de badminton - 4 pares 

Raquete de frescobol - 5 pares  

Raquete de tênis - 5 pares + 1  

Raquete de tênis de mesa - 5 pares  

Petecas - 5  

Petecas de badminton - 8  

Rede de vôlei - 4  

Rede de vôlei de areia - 1  

Rede de tênis - 01  

Rede de badminton - 1 

Rede de Tênis de mesa - 3 

Antenas da rede de vôlei - 4  

Bola de Squash - 11 

Bola de Tênis - 12  

Bola Pebolim (totó) - 13 

Bola de Frescobol - 4  

Bola de Tênis de mesa - 3 

 

Voleibol, Basquetebol, Handebol, Futsal, Educação Física Adaptada, Futebol 

de Campo, Futevôlei, Handebol de Areia, Voleibol de Areia, Futebol de Areia 

 

BOLAS: 

Basquete - 18  

Basquete baby - 4 

Handebol - 24  

Handebol de areia - 4  

Futsal - 10  

Vôlei - 14 

Vôlei de areia - 5 

Futevôlei - 5  

Futebol de Campo - 5  

Futebol 7 paraolímpico - 2  

Futebol de areia - 2 

Iniciação - 19 

Rúgbi - 1 

Polo Aquático - 4  

Medicine Ball 1kg - 1  

Medicine Ball 2kg - 2 

Medicine Ball 3kg - 2 

Medicine Ball 4kg - 2 

Medicine Ball 5kg – 1 

 



 
 

OUTROS MATERIAIS 

Fita de contenção - 5 

Cone pequeno - 12 

Cone grande - 10 

Lençol - 15 

Spiribol normal - 1 

Spiribol duplo - 1  

Giz - 1 caixa  

Carpete - 3  

Bandeiras - 5  

 

29. Estruturas para Esportes de Aventura: Rapel, Escalada, Pistas de Corda, 

Trekking, Corrida de Orientação e Arvorismo/Tirolesa – 20 alunos 

 

Mosquetão Oval  25 Kn  Aço  - 34   

Mosquetão D simétrico  24 Kn  Aço - 4   

Mosquetão D simétrico  23 Kn  AlpenPass  Alumínio - 6   

Mosquetão D simétrico  20 Kn  AlpenPass  Alumínio - 4   

Mosquetão Pêra  29 Kn  Black Diamond  Alumínio - 7   

Mosquetão  Pêra  22 Kn  Kailash  Alumínio - 6   

Mosquetão  Pêra  24 Kn  Black Diamond  Alumínio - 9   

Mosquetão  Pêra  24 Kn  AlpenPass  Alumínio - 2   

Mosquetão Pêra  30 Kn  Kailash Alumínio - 2   

Freio em oito 30 Kn  Kailash  Alumínio - 4   

Freio em oito  35 Kn  AlpenPass  Alumínio - 2   

Freio em oito  35 Kn  Kailash Alumínio - 7 

Freio em oito  25 Kn  CampItaly  Alumínio - 5 

Freio em oito 35 kn  Conquista  Alumínio - 1 

Mosquetão D assimétrico 65 Kn Conquista Aço - 4 

Mosquetão Pêra 26 Kn Conquista  - 5 

Mosquetão D assimétrico 65 Kn Alpen Pass Alumínio - 4 

Mosquetão D assimétrico 30 Kn Conquista Alumínio - 4 

Roldana simples homologada  22 Kn  Alpen Pass  Alumínio - 1 

Chapeleta Alumínio –8 

Polia track 25 Kn Petzl  Alumínio – 2 

Peitoral Conquista  - 2 

Maylon  22 Kn  AlpenPass  Aço - 2 

Maylon  25 Kn  Aço - 2 

ATC  Kailash  Alumínio - 3 

ATC  AlpenPass  Alumínio - 3 

Jumar   Petzl  Alumínio - 2  

Costura  22 Kn  Faders  Alumínio - 4 

Costura  22 Kn Frendo Alumínio - 4 

Roldana simples homologada  22 Kn  Petzl  Alumínio - 1 

Roldana dupla homologada para corda  24 Kn  Petzl  Alumínio - 1 



 
 

Roldana dupla homologada para cabo de aço  24 Kn  Petzl  Alumínio - 2 

Polia Track  25 Kn  Petzl  Alumínio - 4 

Polia oscilante simples para tirolesa  Aço - 2 

Rold clip  Aço - 10 

Fita Kailash  Vermelha  1,20 m - 4 

Fita AlpenPass Coral  1,20 m - 4 

Fita AlpenPass Coral  1,00 m - 3 

Fita AlpenPass Coral  0,80 cm - 4 

Fita Kailash Laranja  1,50 m - 5 

Fita Kailash Azul  0,80 cm - 8 

Fita  Kailash Preta  0,60 cm - 4 

Prussick Verde e vermelho Tendon - 6 

Prussick Preto - 12 (menor)  

Prussick Roxo Lennon - 2 

Prussick Preto  Plasmódio - 30 (maior) 

Solteiras Preto Plasmódio - 19  

Solteiras Vermelha e verde - 10  

Solteiras Verde e amarela - 6  

Cadeirinha (ajuste rápido 2010) Preto Conquista UIAA - 8 

Cadeirinhas (ajuste rápido 2009) Preto Conquista UIAA - 5  

Cadeirinhas (ajuste normal) Preto Conquista UIAA - 14 

Cadeirinhas (ajuste normal) Preto Conquista (sem homologação) - 14 

Cadeirinha acolchoada Preto Singing Rock - 2 

Cadeirinha acolchoada Preto  Kailash - 1 

Capacetes Vermelhos Montana -  13 

Capacetes  Brancos Montana - 3 

Capacetes Amarelos Montana - 3 

Capacetes Laranjas Montana – 3 

Prisma – 8 

Picotador - 8 

Bússola – 16 

Slackline - 1 

 

Corda  -  Qde de cordas  -  Qde de fitas  -  Função 

Corda k2  -  1  -  5 fitas  - rapel 

Corda k2 -  2  -  4 fitas  -  rapel 

Corda k2  -  3  -  3 fitas  -  rapel 

Corda k2  -  1  -  2 fitas  -  rapel 

Corda k2  -  2  -  1 fita  -  rapel 

Corda k2  -  1  -  0 fita  -  rapel 

Corda laranja (coral) – 2  -  5 fitas  -  pista de corda 

Corda branca (listra azul) – 1  -  3 fitas  -  pista de corda 

Corda branca (listra vermelha ) – 2  -  3 fitas  -  pista de corda 

Corda branca (coral - verde + amarelo) – 2  -  2 fitas  -  solteiras  

Corda solteira (branca + verde e amarelo) – 6  -  0 fita  -  solteiras  



 
 

Corda solteira (branca + vermelho) – 10  -  0 fita  -  solteiras  

Corda solteira (pretas) – 18  -  0 fita  -  solteiras 

Corda amarela (coral) – 2  -  2 fitas  -  arvorismo 

Corda amarela (coral) – 1  -  3 fitas  - arvorismo 

Cordas amarela (coral) – 1  -  1 fita  -  arvorismo 

Corda dinâmica (verde coral) – 3  -  0 fita  -  escalada 

Corda dinâmica (vermelha coral) – 1  -  0 fita  - escalada 

Corda branca (coral - vermelha + preto) - 4 - 0 fita  -  freio tirolesa 

Corda branca (coral - vermelha + preto) – 2  -  1 fita -  freio tirolesa 

Corda branca (coral - vermelha + preto) - 1  -  freio tirolesa 

 

E. Parcerias com a ESFA para a realização de aulas práticas do Curso de 

Veterinária  

 

30. Clinica Veterinária de Equinos Rancho Vela Vista: 20 alunos - 

Infraestrutura para cirurgias de grandes animais 

Mesa cirúrgica hidráulica - 1 

Focos cirúrgicos - 2 

Aparelho de ar condicionado - 1 

Bomba de infusão - 1 

Aparelho de anestesia inalatória - 1 

Bomba de infusão - 1 

Bisturi eletrônico - 1 

Aspirador de líquidos - 1 

Instrumental cirúrgico diverso 

 

31. Fazenda do IFES de Santa Teresa: Infraestrutura para aulas práticas in loco 

 

- Unidade educativa de produção – Zootecnia I (UEP-ZOOI): 1.632,15 m2 – 40 

alunos 

Sala de aula com: 43 carteiras, 1 mesa, 1 cadeira, 2 armários de aço, 1 

circulador de ar.  

Anexo para apicultura com: 1 sala de aula com: 8 conjuntos de três cadeiras 

com pranchas, 1 mesa, 1 cadeira, 1 TV, 1 vídeo cassete, 1 tela de projeção, 1 

balança de precisão eletrônica, 1 aparelho de ar condicionado, 

 

- Unidade educativa de produção – Zootecnia II (UEP-ZOOII): 1.736,00 m2 – 40 

alunos 

Sala de aula com 23 carteiras, 1 mesa, 1 cadeira, 2 armários de aço, 1 

ventilador de teto. 

 

- Unidade educativa de produção – Zootecnia III (UEP-ZOOIII): 3.089,84 m2 – 

40 alunos 

Sala de aula com: 23 carteiras, 1 mesa, 1 cadeira, 1 armário de aço, 1 

circulador de ar;  



 
 

 

- Unidade educativa de produção “Agroindústria”: 381,76 m2  - 20 alunos 

 

- Prédio de atividades pedagógicas:1.396,78 m2 – 207 alunos 

207 conjuntos de mesas e cadeiras para estudantes, 8 mesas e cadeiras para 

professor. 

F. Parcerias com a ESFA para a realização de aulas práticas do Curso de 

Educação Física 

 

32. Academias parceiras  

 

a) Academia Alfa Fitness – Santa Teresa, ES: 400 m2 – 25 alunos 

Esteira - 5 

Eliptico - 4 

Bicicleta - 1 

Bicicleta de spinning - 1 

Bicicleta vertical - 3  

Graviton - 1 

Remada articulada - 1 

Peck deck - 1 

Extensora - 1 

Flexora alternada - 1 

Remada baixa - 1 

Pulley frente costas - 1 

Flexora - 1 

Máquina de glúteo - 1 

Adutora e abdutora - 2 

Remada cavalo - 1 

Máquina tricps "mergulo" - 1 

Hack machine - 1 

Máquina de desenvolvimento Articulado - 1 

Cross over - 1 

Leg press 45º - 1 

Leg press horizontal - 1 

Máquina de "panturrilha" - 1 

Supino declinado - 1 

Supino inclinado - 1 

Supino reto - 2 

Supino articulado - 1  

Banco scoot - 1 

Banco inclinado - 1 

Banco regulavél - 1  

Surporte para abdominal obliquo e lombar - 1 

Cinto lonbar - 8 



 
 

Suporte para aganhamento - 1 

Banco reto - 2 

Suporte para abdominal infra - 1 

Gaiola de aganhamento livre - 1 

Gaiola de aganhamento guiado smith - 1 

Barra w - 3  

Barra médias - 2  

Barra pequenas - 2 

Barra grandes - 5 

Halter de 1kg - 1 

Halter de 2kg - 4 

Halter de 3kg - 7 

Halter de 5kg - 4 

Suporte para dumbell - 1 

Dumbell de 3kg - 1 par 

Dumbell de 4kg - 1 par 

Dumbell de 5kg - 1 par 

Dumbell de 6kg - 1 par 

Dumbell de 7kg- 1 par 

Dumbell de 8kg - 1 par 

Dumbell de 10kg - 1 par 

Dumbell de 15kg - 1 par 

Anilha de 1kg - 22 

Anilha de 2kg - 20 

Anilha de 3kg -16 

Anilha de 4kg - 6 

Anilha de 5kg - 26 

Anilha de 10kg - 30 

Anilha de 15kg -10 

Anilha de 20kg - 6 

Cochonete – 30  

Caneleira 20kg - 2 

Caneleira 10kg - 6 

Caneleira 12kg - 1 

Caneleira 5kg - 8 

Caneleira 4kg - 6 

Caneleira 3kg - 8 

Caneleira 2kg - 4 

Step de madeira - 18 

Step de plástico - 20 

Tatâmes - 40  

Jump - 10 

Saco de pancada - 2 

Bola suiça - 4 

Peso emborrachado 1kg - 32 



 
 

Peso emborrachado 2kg - 32 

Peso emborrachado 5kg - 32 

Barra média - 16 

 

b) Academia Inovare  –  Santa Teresa, ES: 324 m2 - 25 alunos 

Esteiras rolantes - 7 

Bicicletas - 8 

Agachamento livre - 1 

Leg press - 2 

Extensoras - 2 

Smith - 1 

Mesa Flexora - 1 

Flexora Sentada - 1 

Hack Machine - 1 

Banco Panturrilha - 1 

Adutora - 2 

Maquina Agachamento - 1 

Sissy - 1 

Anilhas de 1kg a 5 Kg – 128 

Anilhas de 10 kg – 42 

Anilhas de 15 kg – 34 

Anilhas de 20 kg - 30 

Bancos - 4 

Barra - 1 

Ventiladores de parede - 9 

Aparelho de ar condicionado - 3 

Extintor de incêndio de água – 1 

Extintor de incêndio de PQS - 2 

Steps - 5 

Balança analógica - 1 

Maquina Deltoide - 1 

Banco Scoth - 1 

Remada Articulada - 1 

Voador Articulado - 1 

Graviton - 1 

Flexora em Pé - 1 

Remada Cavalo - 1 

Supinos Inclinados - 2 

Cross Over - 2 

Pulley Frente e Costas - 1 

1Colchonetes - 14 

Maquina Glúteo - 1 

Remada Baixa - 1 

Supino Reto - 2 

Pulley Costas Articulado - 1 



 
 

Supino Vertical -1 

Maquina Ombro - 1 

Bolas Pilates - 2 

Armários com chaves - 30 

Mini Tatames 97 

Tatames - 32 

Pesos de mão de 2kg a 6Kg - 21 

Equipamentos Alternativos do Cross Over - 8 

Televisão - 2 

Bebedouros – 2 

Maquina de Pull  Over - 1 

Abdominal Morcego - 1 

Maquina de Biceps - 1 

Banco Inclinado - 1 

Supino Declinado - 1 

Cordas de Pular - 2 

Balança digital - 1 

Ventilador de Chão - 1 

Caneleiras de 1kg a 10Kg - 40 

Estadiometro Portátil - 1 

Medidor de Pressão - 1 

Estetoscópio - 1 

Adipômetro - 1 

Fita Métrica - 1 

Antenas digitais (Oi tv) - 2 

Livro Tabela de Alimentos - 1 

Alteres de 2kg a 100Kg - 42 

 

c) Academia Hidroforma com Piscina Aquecida Alugada pela ESFA – 

Santa Teresa, ES: Piscina com 21 m2 – 15 alunos 

Macarrão - 27  

Flutuador de pernas - 12  

Halter - 18  

Prancha - 8  

Bola de plástico -  5  

Espalmador - 13  

Boia de braço - 16  

Aparelho de som - 1  

Balança - 1  

Tatâme - 28  

Rodo de limpeza da piscina - 1  

Peneira de limpeza da piscina - 1  

Aspirador - 1  
 
 



 
 

  14.4. Cursos atendidos em cada ambiente e Serviços 

 

14.4.1.Cursos atendidos nos espaços   

 

A. PRÉDIO PRINCIPAL 

 

1. Anatomia e Fisiologia Humana: 1° piso (lab.103) – 64 m2 – 30 alunos 

Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Odontologia 

 

2. Anatomia e Fisiologia Humana: 1° piso (lab. 101) - 45 m2  - 25 alunos 

Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Odontologia 

 

3. Clínica Escola de Veterinária: 1º piso – 242 m2 – 20 alunos 

Medicina Veterinária 

 

4. Galpão de Artes: 1º piso – 83 m2 – 25 alunos 

Educação Física 

 

5. Microscopia (lab. 201): 2° piso – 44 m2 – 20 alunos 

Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Medicina Veterinária e 

Odontologia 

 

6. Microbiologia/Bioquímica (lab. 203): 2° piso – 64 m2 + Sala anexa - 44,82 

m2 – 20 alunos 

Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Medicina Veterinária e 

Odontologia 

 

7. Centro de Estudos da Cultura Corporal: 2º piso - 206 m2 – 20 alunos 

Educação Física 

 

8. Química Inorgânica (lab. 301): 3° piso – 78 m2 – 25 alunos 

Biologia, Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia 

 

9. Química Orgânica (lab. 302): 3° piso – 64 m2 – 25 alunos 

Biologia, Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia 

  

10. Fisiologia/Botânica/Física (lab. 401): 4° piso – 56,30 m2 – 30 alunos 

Biologia, Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia 

  

11. Zoologia/Botânica/Parasitologia/Microscopia (lab. 402): 4° piso – 70 m2 – 

25 alunos 

Biologia, Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia 

 

12. Ecologia Geral/Zoologia: 4° piso – 52 m2 – 25 alunos 

Biologia 



 
 

13. Geologia e Paleontologia: 4° piso – 28 m2 – 20 alunos 

Biologia 

 

Laboratórios de Informática 

 

14. Laboratório de Informática 2: 1° piso – 90 m2 – 40 alunos 

Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Medicina Veterinária e 

Odontologia 

 

15. Laboratório de Informática 1: 3° piso – 55 m2 – 20 alunos 

Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Medicina Veterinária e 

Odontologia 

 

B. PRÉDIO ANEXO 

 

16. Anatomia Veterinária: 1º piso – 68 m2 - 20 alunos 

Medicina Veterinária 

 

17. Laboratório Clínico Veterinário: 1º piso – 12 m2 - 05 alunos 

Medicina Veterinária 

 

18. Laboratório Multidisciplinar p/ Odontologia: 1º piso – 108 m2 – 32 alunos 

Odontologia 

 

19. Clínica de Radiologia Odontológica: 1º piso – 97 m2 – 16 alunos 

Odontologia 

 

20. Laboratório de Biologia Molecular: 2º piso – Área de 108 m2 – 20 alunos 

Biologia, Biomedicina, Educação Física, Farmácia, Medicina Veterinária e 

Odontologia  

 

21. Clínica Odontológica: 2º piso – 631,60 m2 – 64 alunos 

Odontologia 

 

22. Cerimonial ESFA: 2º piso - Salão/Auditório com 580 m2  - 30 alunos 

Aulas práticas de Educação Física  

 

C. CASA ANEXA 

 

23. Laboratório de Reprodução e Clínica de Gdes Animais: Térreo – 22,5 m2 – 

10 alunos 

Medicina Veterinária 

 

24. Laboratório de Patologia Animal: Térreo – 57,5 m2 – 20 alunos 

Medicina Veterinária 



 
 

 D. AMBIENTES PARA AULAS DE ESPORTES E ATIVIDADES DE LAZER 

 

25. Ginásio Poliesportivo: quadra com 1040,6 m² e arquibancada para 500 

pessoas -  30 alunos 

Aulas práticas do Curso de Educação Física  

Atende a todos os cursos para competições e atividades de lazer 

Aberto à comunidade externa para competições e atividades de lazer  

 

26. Campo de Futebol e de Atletismo: 30 alunos 

Campo – 1825 m2 

Gaiola de arremessos: 7.50 m x 5.70 m x 6.0 m (altura) 

Setor de salto em altura: Semicírculo com  raio de 9.50 m 

Setor de lançamento de dardo: 15,00 m x  4,00 m 

Corredor de salto em distância: 30,00 m x 1,22 m 

Caixa de areia (salto em distância): 6.50 m x 3.50 m 

Pista de Atletismo: 207,00 m x 4 raias 1.22m (reta de 100m) 

  

Aulas práticas do Curso de Educação Física  

Aberto a todos os cursos para competições e atividades de lazer 

Aberto à comunidade externa para competições e atividades de lazer  

 

27. Campo de Areia: 132 m² - 20 alunos 

Aulas práticas do Curso de Educação Física  

Aberto a todos os cursos para competições e atividades de lazer 

Aberto à comunidade externa para competições e atividades de lazer  

  

28. Piscina da ESFA: Área interna: 250 m² - 20 alunos  

Aulas práticas do Curso de Educação Física  

Aberto a todos os cursos para competições e atividades de lazer 

Aberto à comunidade externa para competições e atividades de lazer  

 

29. Estruturas para Esportes de Aventura: 20 alunos 

Aulas práticas do Curso de Educação Física  

Aberto a todos os cursos para atividades de lazer 

Aberto à comunidade externa para atividades de lazer  

 

E. Parcerias com a ESFA para a realização de aulas práticas do Curso de 

Veterinária 

 

30. Clinica Veterinária de Equinos Rancho Bela Vista – 20 alunos 

Medicina Veterinária 

 

31. Fazenda do IFES de Santa Teresa, ES: 8236,53 m2 – 40 alunos  

Medicina Veterinária 

 



 
 

F. Parcerias com a ESFA para a realização de aulas práticas do Curso de 

Educação Física 

 

32. Academias parceiras – Santa Teresa, ES 

Educação Física  

 

14.4.2. Serviços e Informações complementares 

   

Os Laboratórios do prédio principal são atendidos por quatro 

colaboradores, sendo dois Biólogos e dois com Ensino Médio completo. Uma 

docente Bióloga/Especialista exerce a função de Coordenadora dos 

Laboratórios. Eles organizam e controlam todas as atividades dos laboratórios 

e auxiliam os docentes na preparação dos materiais e condução das aulas 

práticas.  

 

Relação dos colaboradores dos laboratórios do Prédio Principal 

 

Nome / Função / Escolaridade 

 

Eliana Mendes da Silva /Auxiliar ADM – nível III / Ensino Médio Completo 

Joaquim Francisco Marcelino Alves /Auxiliar ADM – nível III /Ensino Médio 

Completo 

Roberta Pretti / docente Encarregada ADM / Graduação em C. 

Biológicas/Pós- Lato Sensu Completa  

Admilson Barcelos Bolonha /Auxiliar ADM – nível III / Graduação em Ciências 

Biológicas 

 

As Clínicas de Odontologia e de Radiologia contam com uma 

Odontóloga/mestre como responsável técnica e com uma equipe de 6 

colaboradores que organizam e controlam todas as atividades da Clínica e 

auxiliam os docentes na preparação dos materiais e condução das aulas. Um 

dos colaboradores exerce a função de Encarregado que coordena os 

trabalhos. 

 

Colaboradores das Clínicas de Odontologia e de Radiologia 

 

Nome / Função / Escolaridade 

 

Patricia de Souza Filgueiras / docente Responsável Técnica pelas Clínicas de 

Odontologia e de Radiologia / Especialista em Radiologia, Odontologia e 

Imagenologia. 

Micheli de Lima Angeli / Auxiliar ADM – nível III / Graduação em Ciências 

Biológicas 

Prisila de Souza Fernandes Iastro / Auxiliar ADM – nível III / Ensino Médio 

Completo 



 
 

Veralucia Peres da Silva / Auxiliar ADM – nível III / Ensino Médio Completo 

Rosangela Maria Dossi / Auxiliar ADM – nível III / Ensino Médio Completo 

Josciléia Pereira / Encarregada ADM / Ensino Médio Completo – Supletivo 

Carla Alessandra de Souza Malavasi / Auxiliar ADM – nível III / Ensino Médio 

Completo  

 

A Clínica Escola de Veterinária conta com um Médico 

Veterinário/mestre que exerce a função de Diretor da Clínica. Esta Clínica é 

atendida, também, por mais três Médicas e dois Médicos Veterinárias(os), que 

fazem os atendimentos aos animais pacientes e orientando os(as) alunos(as), 

e por dois colaboradores com formação superior em Ciências Biológicas.  

 

Colaboradores da Clínica Escola de Veterinária 

 

Nome / Função / Escolaridade 

 

Nelio Cunha Gonçalves  / Médico Veterinário / Mestrado em Zootecnia – 

Diretor da Clínica 

Elisa Bourguignon Dias da Silva / Médica Veterinária / Mestrado em Medicina 

Veterinária 

Renata Conti Ramos Teixeira / Medica Veterinária / Mestrado em Ciências 

Animal 

Antonio Marcos Guimaraes Ginelli / Medico Veterinário /Mestrado em 

Ciências Animal 

Thaiz de Deco Souza / Medica Veterinária / Mestrado em Ciências Animal 

Tatiane de Mello do Carmo / Auxiliar ADM/Ensino Superior Completo – 

Ciências Biológicas 

Aurélio Castro Schmittel / Auxiliar ADM / Ensino Superior Completo – Ciências 

Biológicas 

Daniel Cometti Borlini / Médico Veterinário /Mestre em Ciências Veterinárias 

 

Os Laboratórios de informática são atendidos por três colaboradores do 

Setor de TI, com formação superior na área, sendo que um exerce a função 

de Encarregado do Setor que coordena os trabalhos. 

 

Manutenção e Conservação dos equipamentos 

              A manutenção e conservação dos equipamentos de informática, 

bem como a instalação e ampliação da rede, são, permanentemente, 

feitas por colaborador especializado da Escola. Quando se faz necessário, 

são contratados os serviços de empresas especializadas.   

Os microscópios e estéreomicroscópios passam por revisão preventiva 

semestral feita por empresa especializada. Os demais equipamentos de 

laboratório passam por revisões feitas por empresas especializadas sempre 

que se fazem necessárias.  

 



 
 

Atendimento à Comunidade 

Por meio do Projeto “ESFA Portas Abertas” a ESFA recebe, com 

agendamento, estudantes de Escolas de Educação Básica, seja para 

visitação ou para a realização de aulas práticas, desenvolvidas por seus 

professores e sob a supervisão dos colaboradores da ESFA responsáveis pelos 

laboratórios. Por meio deste Projeto ou de parcerias firmadas em convênios 

recebe, também, estudantes do Ensino Superior de outras IES. 

É feito o atendimento odontológico gratuitamente à comunidade 

externa, inclusive a pacientes portadores de necessidades especiais das 

Associações Pestalozzi e da comunidade em geral. A comunidade interna 

da ESFA também é atendida pela Clínica. 

 

Resumo do Regulamento de Uso dos Laboratórios 

 

É obrigatório: uso de calçados e vestuários adequados; de equipamentos de 

proteção individual tais como luvas, óculos, máscaras, dentre outros, de 

acordo com a disciplina e a aula; atender a todas as regras de segurança 

no uso de equipamentos, vidrarias, materiais químicos e biológicos.  

 

Não é permitido se alimentar, fumar e usar celular no interior dos laboratórios. 

Para o uso para fins de estudos, pesquisa, trabalhos individuais e de 

atividades de extensão fora dos horários das aulas deve ser feito o 

agendamento. 

 

Funcionam regularmente de 2ª a 6ª feira, das 7h às 22h50’. Fora destes dias e 

horários, funcionam extraordinariamente quando necessário para turmas 

especiais, pós-graduação ou atendimento de demandas da comunidade 

externa. 

 

15. Salas de Aulas, Cerimonial e Auditório  

 

15.1. Salas de Aulas  

  

a) Primeiro Pavimento (térreo):  

Nº de salas: 05 – Duas com data show fixo e acesso à internet por cabo  

Área total: 294,23 m²  

Capacidade: 194 estudantes/turno 

 

Nº da SALA - ÁREA - Capacidade (nº de alunos) 

101- 65,10 m² - 40 

103 - 64,89 m² - 44 

105 - 54,59 m² - 35 

107- 55,65 m² - 40 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo 

108 - 54,00 m² - 35 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo/cadeiras 

estofadas com braços 



 
 

b) Segundo Pavimento: 

Nº de salas: 08 - duas com data show fixo e acesso à internet por cabo 

Área total: 453,67 m²  

Capacidade: 294 estudantes/turno 

  

Nº da SALA - ÁREA - Capacidade (nº de alunos) 

 

202 - 48,00 m² - 40 - Data Show fixo/Acesso à internet p/cabo e ar 

condicionado / cadeiras estofadas com braços 

203 - 63,86 m² - 38 

204 - 55,62 m² - 38 

205 - 65,52 m² - 38 

206 - 57,75 m²- 38 

207- 63,52 m² - 38 

208 - 64,40 m² - 44 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo  

209 - 35,00 m² -20 - cadeiras estofadas com braços 

 

c) Terceiro Pavimento 

Nº de salas: 09 – Seis com data show fixo e acesso à internet por cabo 

Área total: 625,51 m²  

Capacidade: 436 estudantes/turno 

 

Nº  da SALA – ÁREA - Capacidade (nº de alunos) 

 

302 - 82,00 m² - 50 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo  

304 - 59,52 m² - 40 - Data Show fixo/ Acesso à internet p/cabo e ar 

condicionado  

305 - 75,60 m² - 62 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo  

307 - 37,26 m² - 23 

308 - 94,00 m² - 66 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo  

309 - 45,36 m² - 30 

310 - 47,52 m² - 35 

311 - 85,25 m² - 60 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo  

312 - 99,00 m² - 70 - Data Show fixo e acesso à internet p/cabo/cadeiras 

estofadas com braços 

 

TOTAL DE SALAS DE AULAS: 22 = 1373,4 m²  

CAPACIDADE TOTAL: 924 alunos/turno 

 

Informações complementares  

 

Internet 

Em todas as salas é possível o acesso à internet sem fio, e, algumas, 

conforme já destacado, tem acesso à internet por cabo. 

 



 
 

Recursos Audiovisuais Disponíveis 

16 Microcomputadores para uso em Datashow (11 fixos e 5 notebooks)   

15 Retroprojetores  

05 Telas para projeção  

02 Aparelhos de som com rádio, gravador e CD 

03 Televisores de 29’  

01 Televisor de 42’ 

03 Aparelhos para DVD 

01 Máquina fotográfica 

13 Aparelhos datashow. 

02 Mesas de som com amplificador  

01 Caixa de som amplificada 

02 Microfones sem fio 

02 Microfones com fio 

 

Os Recursos Audiovisuais são levados, para as salas que não os possui fixos, 

pelo pessoal de apoio, de acordo com a aula programada.   

A manutenção dos equipamentos de informática, a instalação e ampliação 

da rede e o apoio técnico são feitos por colaboradores da ESFA. Quanto aos 

demais equipamentos, quando necessário, são contratados os serviços de 

empresas especializadas. 

Ventilação/Climatização/Iluminação 

Três salas podem ser climatizadas por terem aparelho de ar condicionado 

instalado e as demais a ventilação é natural e artificial, com ventiladores de 

teto em quantidade de acordo com o tamanho da sala.  

 

A iluminação é natural e artificial, com lâmpadas fluorescentes.  

Em todas as salas há cortinas para facilitar as aulas com aparelhos 

projetores. 

 

Acessibilidade 

As salas de aula são equipadas com mesinhas e cadeiras para estudantes, 

de forma que são acessíveis tanto aos destros como aos sinistros. 

 

O acesso às salas de andares superiores é por escada e por elevador. 

 

Os corredores e portas de entrada das salas são bastante amplos sendo 

acessíveis a cadeirantes. 

 

O acesso aos prédios (principal e anexo) para portadores de deficiência 

física ou com mobilidade reduzida é feito pelo estacionamento interno da 

Instituição, onde tem entrada ao nível do solo com estacionamento 

apropriado e reservado. 

 



 
 

Limpeza e Conservação 

A limpeza das salas é realizada diariamente pela equipe de limpeza da 

Instituição. 

 

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

 

15.2. Auditório e Cerimonial 

 

a) Cerimonial ESFA 

Utilizado para eventos e aulas. Funciona com agendamento.  

 

Área total de 877 m2 dividida em: 

Salão/Auditório = 580 m2 - capacidade para 700 pessoas 

Sala de recepção = 154 m2   

Camarim com 01 sala mobiliada, 01 copa e 02 banheiros = 37,5 m2 

Cozinha Industrial equipada = 60,50 m2   

Banheiro feminino = 21 m2     

Banheiro masculino = 21 m2     

Banheiro adaptado = 3 m2  

 

Tem Data Show fixo e equipamentos de som instalados. Outros recursos 

audiovisuais que sejam necessários são instalados pelo pessoal de apoio de 

acordo com a atividade programada.  
 

Possível o acesso à internet por cabo. 

 

Iluminação natural e artificial. 

 

Ventilação natural e por ventiladores de pé. 

 

Situado no 2º pavimento do prédio anexo, tem acesso por escada externa, 

interna e por elevador. Tem, ainda, uma porta, de emergência, com acesso 

para a área externa com rampa. 

 

Infraestrutura de segurança: 

4 extintores de incêndio, sendo 2 de Pó Químico Seco, e 2 de Água 

Pressurizada. 

3 lâmpadas de emergência 

Saída de emergência para a área externa 

Degraus das escadas são antiderrapantes 

 

b) Auditório com palco e galeria  

Utilizado para aulas e eventos. Funciona com agendamento.  

 



 
 

Área de 198 m²  

Palco: 35,50 m²  

Galeria: 27,95 m² 

Capacidade para 250 pessoas 

 

Tem equipamentos de som instalados. Outros recursos audiovisuais que sejam 

necessários são instalados pelo pessoal de apoio de acordo com a atividade 

programada. 

 

Possível o acesso à internet por cabo 

 

Situado em andar térreo c/ acesso por porta externa independente, a nível 

do solo, e por porta interna 

 

Iluminação natural e artificial. Ventilação natural 

Infraestrutura de segurança: 

3 extintores de incêndio, sendo 2 de Pó Químico Seco, e 1 de Água 

Pressurizada. 

Saída de emergência para a área externa ao nível de solo. 

Degraus das escadas, de acesso interno, com fitas antiderrapantes. 

 

Manutenção e conservação  

A limpeza das salas é realizada diariamente pela equipe de limpeza da 

Instituição.  

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

 

A manutenção dos equipamentos de informática, a instalação e ampliação 

da rede e o apoio técnico são feitos por colaboradores da ESFA. Quando 

necessário, são contratados os serviços de empresas especializadas. 

 

16. Sala e Gabinetes de Professores 

 

16.1. Sala de Professores 

  

Espaço reservado aos docentes para estudo, desenvolvimento de atividades 

diversas relacionadas ao trabalho e descanso.  

 

Sala com 42,30 m2  e ampla varanda anexa. 

 

Equipamentos e Mobiliários – Quantidade 

Microcomputador ligado à rede internet por cabo, em cabines individuais-03 

Televisão - 01 

Aparelho de telefone - 01 

Sofá com 3 lugares - 01 



 
 

Sofá com 4 lugares - 01 

Sofá com 1 lugar - 02 

Cadeira estofada - 16 

Mesa redonda - 03 

Bebedouro de garrafão - 01 

Prateleira em granito - 01 

Quadro de avisos - 01 

Escaninhos individuais - 48 

 

Informações Complementares 

 

Internet 

É possível o acesso à internet por cabo e à internet sem fio. 

 

Iluminação/Ventilação 

A iluminação é natural e artificial. Ventilação natural. 

 

Acessibilidade 

Localizada no 2º piso do prédio principal tem acesso por escada e por 

elevador 

Os corredores e portas de acesso são bastante amplos sendo acessíveis a 

cadeirantes. 

O acesso aos prédios (principal e anexo) para portadores de deficiência 

física ou com mobilidade reduzida é possível pelo estacionamento interno 

da Instituição, onde tem entrada ao nível do solo com estacionamento 

apropriado e reservado. 

 

Limpeza e Conservação 

A limpeza das salas é realizada diariamente pela equipe de limpeza da 

Instituição. 

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

 

Manutenção e conservação dos equipamentos 

A manutenção dos equipamentos de informática, a instalação e ampliação 

da rede e o apoio técnico são feitos por colaboradores da ESFA. Quanto aos 

demais equipamentos, quando necessário, são contratados os serviços de 

empresas especializadas. 

  

Os docentes podem, ainda, ter acesso a 38 microcomputadores, ligados à 

internet por cabo, nos seguintes setores:  

 

Biblioteca: 08  

Lab. de Informática I (3º piso): 10 

Lab. de Informática II (1º piso): 20  



 
 

Dispõem de serviços de impressão no Pronto Atendimento, na Biblioteca, na 

Secretaria e na Coordenação do Curso.   

 

Os docentes têm à disposição uma casa de hospedagem onde podem se 

alojar gratuitamente. 

Área de 80 m2  -  andar térreo do prédio principal 

Capacidade para 10 pessoas: Tem 03 suítes, 01 sala de estar/copa/cozinha 

equipadas e mobiliadas. 

Roupa de cama e banho. 

Acesso à internet sem fio em todos os ambientes. 

 

16.2. Gabinetes de trabalho para professores  

 

Salas no 2º piso do prédio principal: 

 

a) Gabinete para a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas/ 

Coordenação de Pesquisa e PIC e Coordenação da Revista Natureza On 

Line: 25,00 m²   

 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intra e internet por cabo – 02 

Escrivaninha – 02 

Mesa para computador – 02 

Aparelho de telefone fixo – 02 

Armário de aço - 02 

Arquivo de aço – 01 

 

Acesso, também, à internet sem fio. 

Acesso por escada e por elevador. 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 

 

b) Gabinete para a Coordenação do Curso de Educação Física e de 

Extensão: 14,40 m² e com banheiro anexo 

 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intra e internet por cabo – 01 

Escrivaninha – 01 

Mesa para computador – 01 

Aparelho de telefone fixo – 01 

Armário de aço - 01 

Arquivo de aço – 01 

 

Acesso, também, à internet sem fio. 

Acesso por escada e por elevador. 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 



 
 

c) Gabinete da Coordenação do Curso de Odontologia: 14,40 m² e com 

banheiro anexo 

 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intra e internet por cabo – 01 

Escrivaninha – 01 

Mesa para computador – 02 

Aparelho de telefone fixo – 01 

Armário de aço - 01 

Arquivo de aço – 01 

 

Acesso, também, à internet sem fio. 

Acesso por escada e por elevador. 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 

 

d) Gabinete para a Coordenação dos Cursos de Biomedicina e Farmácia: 

13,50 m² e com banheiro anexo 

 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intra e internet por cabo – 01 

Escrivaninha – 02 

Mesa para computador – 02 

Aparelho de telefone fixo – 01 

Arquivo de aço – 01 

Armário de madeira - 01 

 

Acesso, também, à internet sem fio. 

Acesso por escada e por elevador. 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 

 

e) Gabinete para a Coordenação do Curso de Medicina Veterinária: 14,40 

m² e com banheiro anexo 

 

Equipamentos e Mobiliários – Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intra e internet por cabo - 01 

Escrivaninha – 01 

Mesa para computador – 01 

Mesa redonda - 01 

Aparelho de telefone fixo – 01 

Armário de aço – 01 

Arquivo de aço - 01 

 

Acesso, também, à internet sem fio. 

Acesso por escada e por elevador. 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 



 
 

Sala no 3º Piso 

 

f) Gabinete para a Coordenação da Pós-Graduação e do PIBID: 24,5 m² 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intra e internet por cabo – 03 

Escrivaninha – 01 

Mesa para computador – 01 

Mesa de computador/escrivaninha - 02 

Mesa retangular para reuniões - 01 

Aparelho de telefone fixo – 01 

Armário de aço – 01 

Arquivo de aço - 01 

Armário de escaninhos – 02 com 4 escaninhos cada um 

Escaninho para estudo - 02 

 

Acesso, também, à internet sem fio. 

Acesso por escada e por elevador. 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural 

 

Sala na Clínica Escola de Veterinária 

 

g) Gabinete para docente/Diretor(a) da Clínica Escola de Veterinária: 18 m² 

 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intra e internet por cabo – 01 

Escrivaninha – 01 

Mesa para computador – 01 

Mesa redonda para reuniões - 01 

Aparelho de telefone fixo – 01 

Armário de aço – 02 

 

Sala com iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 

Localizada na Clínica Escola Veterinária, no 1º piso do prédio principal, com 

acesso pelo estacionamento interno da ESFA. Entrada acessível para 

deficientes e com mobilidade reduzida. 

 

Há, também, gabinetes disponíveis para apoio aos docentes que ministram 

aulas nos laboratórios de aulas práticas e na Clínica de Odontologia, bem 

como às Coordenações destes espaços, conforme apresentados abaixo: 

 

1) Um gabinete junto ao Setor de Laboratórios Leonardo da Vinci - 1º piso: 29 

m² e banheiro anexo 

 

Equipamentos e Mobiliários – Quantidade 

Escrivaninha - 02 



 
 

Aparelho de telefone - 01 

Armário de aço - 03 

Armário de madeira – 02 

Armário com escaninho – 1 com 4 escaninhos 

 

Acesso à internet por cabo e sem fio. 

Iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 

Localizada no 1º piso do prédio principal com entrada acessível a portadores 

de deficiência física e mobilidade reduzida. 

 

2) Um gabinete junto ao Setor de Laboratórios Luiz Pasteur  - 2º piso: 29 m² e 

banheiro anexo 

 

Sala utilizada, também, pela Coordenação dos laboratórios. 

 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede intranet e Internet por cabo – 01 

Mesa para computador - 01 

Escrivaninha – 01 

Mesa redonda - 01 

Aparelho de telefone - 01 

Armário de aço – 04 

Armário de escaninhos – 02 com 4 escaninhos cada um 

 

Acesso à internet por cabo e sem fio. 

Localizada no 2º piso do prédio principal, acesso por escada e por elevador.  

Iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 

 

3) Um gabinete junto ao Setor de Laboratórios Linnus Pauling – 3º piso: 12 m² 

 

Equipamentos e Mobiliários -  Quantidade 

Escrivaninha - 01 

Aparelho de telefone - 01 

Armário de aço - 01 

Estante de madeira - 01 

Armário com escaninho – 1 com 4 escaninhos 

  

Acesso à internet por cabo e sem fio. 

Localizada no 3º piso do prédio principal, acesso por escada e por elevador.  

Iluminação natural e artificial. Ventilação natural. 

 

4. Um Gabinete junto à Clínica Odontológica para apoio aos docentes que 

atuam na Clínica: 11,00 m²  

Sala utilizada, também, pela Coordenação da Clínica. 
 



 
 

Equipamentos e Mobiliários - Quantidade 

Microcomputador ligado à rede Intranet e Internet por cabo – 01  

Mesa de computador/Escrivaninha – 01  

Máquina multifuncional SHARP ligada em rede – 01 

Armário de madeira/aço - 01 

localizada no 2º piso do prédio anexo, acesso por escada e por elevador. 

Iluminação natural associada à artificial e ventilação natural. 

 

Informações complementares 

 

A manutenção dos equipamentos de informática, a instalação e ampliação 

da rede e o apoio técnico são feitos permanentemente pela equipe do 

setor de tecnologia de informação da ESFA.  

A limpeza de todos os ambientes é realizada diariamente pela equipe de 

limpeza da Instituição 

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

O acesso aos prédios (principal e anexo) para pessoas com deficiência é 

possível pelo estacionamento interno da Instituição onde tem entrada 

acessível, ao nível de solo, com estacionamento apropriado e reservado. 

 

17. Ambientes de Apoio Acadêmico e Administrativo  

  

PRÉDIO PRINCIPAL 

 

1º Piso: ambientes com acesso direto no andar pelo estacionamento interno 

e por escada na entrada principal.   

 

a. Secretaria Acadêmica: 72,00 m2  

 

A Secretaria Acadêmica é responsável por todo o registro e controle da vida 

acadêmica dos estudantes, matrícula e renovação da matrícula, emissão, 

recebimento e controle de pautas (impressas e on line), emissão de 

documentos para os estudantes, organização da cerimônia de colação de 

grau e entrega de documentos em geral. 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet 05 

Máquina multifuncional (Impressora, Copiadora, Scanner e Fax) SHARP 

ligada em rede  

01 

Arquivo de aço com 04 gavetas 07 

Armário de aço com 02 portas 04 

Estante de aço  05 

Estante de madeira com armário embaixo 01 

Balcão para atendimento ao público 01 



 
 

Balcão de madeira e granito 01 

Mesa para computador/escrivaninha 05 

Escrivaninha  02 

Aparelho de telefone 03 

Frigobar 01 

Extintor de incêndio de pó químico seco 01 

Extintor de incêndio de água pressurizada 01 

 

b. Setor de Protocolo:12,00 m2  

 

O setor de Protocolo atende a toda comunidade acadêmica bem como o 

público em geral desempenhando as seguintes atividades: recebimento e 

entrega de documentos, recebimento de solicitações de documentos a 

serem fornecidos pela Secretaria, abertura e ciência de processos,  

recebimento de mensalidades e de taxas e serviços de recepção, incluindo 

telefonia. 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Micro computador ligado à rede intra e Internet  02 

Escrivaninha  01 

Balcão de atendimento / com parte rebaixada para atendimento a 

cadeirantes 

01 

Arquivo de aço com quatro gavetas 03 

Aparelho de telefone fixo 02 

Armário de aço com 2 portas 01 

  

c. Sala para Matrículas e Inscrições: 18,00 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet 01 

Mesa para computador/escrivaninha 03 

Impressora jato de tinta 01 

Mesa de apoio 01 

 

d. Reprografia: 33,00 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Máquinas copiadoras 03 

Micro computador ligado à rede intra e Internet  01 

Impressora a laser colorida 01 

Aparelho de telefone fixo 01 

Mesa de madeira retangular grande 01 

Estante de madeira com 4 prateleiras 01 

Balcão de atendimento  01 

Encadernadora elétrica 01 

 



 
 

e. Sala de Apoio Psicopedagógico Pastoral: 16,50 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet  01 

Escrivaninha 01 

Mesa para computador 01 

Arquivo de aço com 4 gavetas 01 

Mesa redonda 01 

Armário de aço com 02 portas  02 

Aparelho de telefone fixo 01 

Prateleira de madeira 02 

 

f. Controladoria: 62,72 m2  

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede Intra e Internet    04 

Máquina multifuncional (Impressora, Copiadora, Scanner e Fax) SHARP 

ligada em rede. 

01 

Impressora de cheque 01 

Calculadora de mesa  02 

Escrivaninha  02 

Mesa para computador 04 

Armário de aço com 02 portas 02 

Prateleira metálica com 05 repartições 04 

Arquivo de aço com 04 gavetas 07 

Aparelho de Sistema de Alarme 01 

Balcão para atendimento 01 

Aparelho de telefone fixo 03 

Câmera de segurança 01 

Mesa de apoio 06 

 

g. Setor de Compras e Almoxarifado: 57 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Micro computador ligado à rede intra e Internet  01 

Máquina multifuncional (Impressora, Copiadora, Scanner e Fax) SHARP 

ligada em rede. 

01 

Aparelho de telefone fixo 01 

Estante de aço com 5 prateleiras 16 

Armário com 16 portas 01 

Mesa para computador 01 

Balcão de atendimento 01 

Ventilador de parede 01 

 

2º Piso: ambientes com acesso por escada na entrada principal e por 

elevador, via entrada pelo estacionamento interno.    

  



 
 

h. Superintendência/Diretor Geral: 16,00 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede Intra e Internet   02 

Aparelho de telefone fixo 01 

Aparelho de televisão/monitor 01 

Impressora jato de tinta 01 

Mesa para computador 01 

Escrivaninha 02 

Armário de madeira com 2 portas  01 

Arquivo de aço com 4 gavetas 01 

 

i. Assessoria Acadêmico-administrativa:18,00 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede Intra e Internet  01 

Mesa para computador 01 

Escrivaninha 01 

Mesa para reuniões 01 

Armário de aço com 02 portas 01 

Balcão com armário de 02 portas e estante  01 

Aparelho de ar condicionado 01 

 

j. Assessoria de Comunicação e Marketing: 30,00 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet  03 

Laptop 01 

Escrivaninha 01 

Mesa para computador 03 

Armário de aço com 02 portas  02 

Aparelho de telefone fixo 03 

Aparelho de ar condicionado 01 

Balcão com vitrine 01 

Balcão de madeira com 2 portas 01 

  

k. Setor de Tecnologia de Informação: 18,00 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Micro computador ligado à rede intra e internet  03 

Equipamento monitor de circuito interno 01 

Switche de 48 portas 02 

Duplicador de Cd´s de 7 baias 01 

Aparelho de ar condicionado 02 

Cabine individual de trabalho 06 

Armário de aço com duas portas 02 

Aparelho de telefone fixo 03 



 
 

Estante de aço 04 

Máquina multifuncional (Impressora, Copiadora, Scanner e Fax) SHARP – 

ligada em rede para uso dos setores administrativos. 

01 

Servidores físicos 04 

 

l.  Departamento Pessoal: 26,00 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede Intra e Internet    03 

Impressora matricial  01 

Aparelho de telefone fixo 02 

Calculadora de mesa 01 

Mesa para computador 03 

Escrivaninha 02 

Armário de aço com 02 portas 01 

Arquivos de aço com 04 gavetas 04 

Estante de aço com 05 prateleiras  04 

 

m. Direção Acadêmica: 25,00 m2 
 

EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede Intra e Internet  01 

Aparelho de telefone fixo 01 

Aparelho de ar condicionado 01 

Arquivo de aço com 4 gavetas 02 

Armário de aço com 2 portas 01 

Armário de madeira com 2 portas  01 

Estante com armário embaixo 01 

Balcão com armário de 2 portas e estante 01 

Escrivaninha 01 

Mesa para computador 01 

 

n. Coordenadoria Administrativo-financeira: 15,00 m2 
 

EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede Intra e Internet    01 

Aparelho de telefone fixo 01 

Aparelho de ar condicionado 01 

Escrivaninha 01 

Mesa para computador 01 

Arquivo de aço com 4 gavetas 01 

Armário de aço com 2 portas 01 

Estante com armário embaixo 01 

 

 
 

 



 
 

o. Setor jurídico: 09,00 m2 
 

EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet  01 

Mesa para computador  01 

Escrivaninha 01 

Armário de aço com 02 portas 01 

Arquivo de aço com 04 gavetas 01 

Aparelho de telefone fixo 01 

 

p. Setor de negociação: 17,5 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet  01 

Mesa para computador  01 

Escrivaninha 01 

Arquivo de aço com 04 gavetas 04 

Aparelho de telefone fixo 01 

Armário de aço com 4 escaninhos 01 

 

q. Sala da Comissão Própria de Avaliação, Ouvidoria, Comissão Local do 

Prouni e Procuradoria Institucional 

 

Sala c/ 20,00 m2 localizada na ala administrativa e de fácil acesso a toda 

comunidade acadêmica e comunidade externa.  

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet  02 

Mesa para computador 02 

Escrivaninha 02 

Armário de aço com 2 portas 01 

Armário de madeira com 2 portas 01 

Balcão de madeira com 2 portas 01 

Aparelho de telefone fixo 01 

 

A CPA dispõe de um sistema informatizado por meio do qual a comunidade 

acadêmica realiza as avaliações institucionais internas via internet de 

qualquer lugar que tenha acesso à internet.  

 

A CPA é assessorada pelos colaboradores do Setor de Informática da ESFA 

em todos os procedimentos necessários do processo de autoavaliação. 

 

A CPA dispõe, também, de um link na página eletrônica da ESFA 

www.esfa.edu.br onde são disponibilizadas todas as informações referentes à 

CPA, inclusive os resultados das autoavaliações.  

 

http://www.esfa.edu.br/


 
 

Também por meio da página eletrônica da ESFA, via o link Fale Conosco, é 

possível enviar mensagens para a CPA. 

 

O contato com a ouvidoria pode ser, também, por meio da página 

eletrônica da ESFA, via link próprio. 

 

3º Piso: ambientes com acesso por escada na entrada principal e por 

elevador, via entrada pelo estacionamento interno.    

 

r. Coordenação do PIBID e Coordenação da Pós-graduação: 24,50 m2 

 
EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO QTDE 

Microcomputador ligado à rede intra e internet  03 

Escrivaninha 01 

Mesa para computador 03 

Arquivo de aço com 4 gavetas 01 

Mesa para reuniões 01 

Armário de aço com 02 portas  01 

Aparelho de telefone fixo 02 

Armário de aço com 4 escaninhos 02 

Mesa de apoio 01 

 

Informações complementares 

 

Acesso à internet sem fio em todos os ambientes. 

 

Todos os ambientes têm iluminação natural e artificial e ventilação natural.  

 

Algumas salas têm aparelho de ar condicionado, conforme destacado nas 

suas descrições. 

 

A limpeza de todos os ambientes é realizada diariamente pela equipe de 

limpeza da Instituição. 

 

A conservação é realizada pela equipe que a ESFA mantém para a 

conservação das instalações físicas. 

 

O acesso aos prédios (principal e anexo) para pessoas com deficiência física 

e mobilidade reduzida é possível pelo estacionamento interno da Instituição 

onde tem entrada acessível, ao nível de solo, com estacionamento 

apropriado e reservado. 

 

Os corredores e portas de todos os ambientes são amplos, sendo acessíveis a 

pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. 

 



 
 

18. Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

A ESFA, acompanhando o desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação, tem incorporado os seguintes avanços 

tecnológicos: 

 

I. Estrutura de Servidores e Internet 

 

1. Estrutura de Servidores com sistema operacional Linux e Windows Server 

2008: 

 

  Servidor de sistema em EAD 

 Servidor de Internet e Firewall 

 Servidor de sistemas para internet 

 Servidor de sistema acadêmico 

 Servidores de câmeras de segurança 

 Servidor de arquivos 

 Servidor de backup 

 Servidor de impressão 

 Servidor de sistema de antivírus 

 Servidor de sistema de banco de dados 

 

2. Internet: 

 

A ESFA possui um link de acesso à internet de 10 megas Full Dedicado 

fornecido pela Embratel. A gerência da internet é feita de forma individual. 

Cada aluno possui um usuário e uma senha para acesso. Dessa forma é 

possível controlar o acesso para evitar o uso indevido. 

 

É possível o acesso à internet sem fio em todos os ambientes dos 

prédios principal e anexo da Instituição.  

 

O acesso à internet por cabo, além de sem fio, é possível na maioria 

dos ambientes do prédio principal e do prédio anexo da Instituição: 

laboratórios de informática, biblioteca, sala de professores, gabinetes de 

professores, algumas salas de aulas, sala de reuniões, cerimonial, auditório, 

salas dos setores administrativos, bem como na Clínica Odontológica, na 

Clínica de Radiologia, na Clínica Escola de Veterinária e na casa de 

hospedagem disponível aos docentes e visitantes. 

 

 II. Página Eletrônica  

 

A Instituição mantém uma página eletrônica, www.esfa.edu.br, por 

meio da qual disponibiliza todas as informações sobre a Instituição 

necessárias à comunidade acadêmica e ao público em geral.   



 
 

 III. Diários de Classe e Pautas de Notas  

 

São disponibilizados aos docentes, via sistema acadêmico, os Diários 

de Classe e Pautas de Notas eletrônicos. Por ser um ambiente web, o acesso 

pode ser feito de qualquer lugar que permita o acesso à internet. 

 

IV. Processo Seletivo 

   

Com os recursos do sistema acadêmico implementado é possível 

realizar todas as ações necessárias para o Processo Seletivo, desde a 

inscrição dos candidatos on line até a emissão de diferentes tipos de 

relatórios tais como a relação geral de candidatos inscritos, a relação de 

candidatos inscritos por curso e por turno, a relação de candidatos por sala 

para a realização de prova, listas de frequência por sala, a relação dos 

candidatos classificados por curso/turno, a relação de candidatos por 

curso/turno com a taxa de inscrição paga, relação de 

candidatos/curso/turno com todas as informações solicitadas na ficha de 

inscrição, etc.  

 

V. Biblioteca 

 

A Biblioteca possui um Sistema de Controle Bibliotecário PERGAMUM 

associado ao GVCOLLEGE, desenvolvido em DELPHI com banco de dados 

SOL. Divide-se em 34 formatos. O sistema permite cadastro de material 

bibliográfico; consulta por autor, título, assunto ou série; 

empréstimo/devolução, nº de livros emprestados e emissão de carta 

cobrança; emissão de etiquetas de lombada, de empréstimo e código de 

barras; emissão de relatórios por autor, título, assunto ou nº de registro, bem 

como relatórios estatísticos.  

 O Sistema permite o acesso ao acervo eletrônico e aos catálogos pela 

intra e internet; é multiusuário, permite o acesso simultâneo por vários 

terminais e internet.  

 

VI. Sistema Acadêmico 

 

A ESFA tem instalado um Sistema Acadêmico que se constitui em um 

pacote de soluções para gestão educacional. A flexibilidade do 

sistema permite a administração de cursos desde a educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação até cursos livres 

ou de curta duração, de cursos técnicos profissionalizantes, e cursos de 

informática, dentre outros recursos. 

 

VII. Tecnologia para a Educação à Distância 

 



 
 

A Instituição tem implantada, e as está aperfeiçoando, as tecnologias 

de informação e comunicação para a oferta de Cursos de Graduação, Pós-

Graduação e de Extensão na modalidade à distância – EAD e de disciplinas 

na modalidade semipresencial. 

 

VIII. Facilidades oferecidas à comunidade acadêmica na página 

eletrônica da ESFA www.esfa.edu.br  

 

Por meio da sua página eletrônica a ESFA oferece as seguintes 

facilidades à comunidade acadêmica: 

 

Central do Aluno  

 

A central do aluno, com os recursos do Sistema Acadêmico, oferece 

um ambiente escolar onde o estudante obtém informações acadêmicas e 

financeiras tais como: boletim de notas, faltas e mensalidades, envio de 

arquivos e de ocorrências disciplinares. O estudante, também, pode 

compartilhar a sua agenda pessoal com colegas de sala e ler  recados de 

seus professores. É um ambiente que permite a Instituição disponibilizar 

documentos de interesse dos estudantes tais como: o Guia do Estudante, 

Portarias e Resoluções Internas. Por ser um ambiente web, o acesso pode ser 

feito, com o uso de senha, de qualquer lugar que permita o acesso à 

internet. 

 

Central do Docente   

 

Na central do docente, com os recursos do Sistema Acadêmico, o 

professor acessa e alimenta os diários de classe e as pautas de notas 

eletrônicos, que são disponibilizados na central dos alunos. É um ambiente 

que permite a Instituição disponibilizar documentos de interesse dos 

docentes tais como: o Manual do Docente, Portarias e Resoluções Internas e 

o Regimento Interno. Por ser um ambiente web, o acesso pode ser feito, com 

o uso de senha, de qualquer lugar que permita o acesso à internet. 

 

Central do Colaborador  

 

O usuário visualiza uma mensagem inicial de boas vindas, acessa o 

formulário de dados pessoais podendo atualizá-lo, visualiza horários de 

trabalho de cada setor, calendários e Aniversariantes do mês. 

 

Central do Egresso  

 

O usuário acessa formulários para atualização dos dados pessoais bem 

como para prestar informações sobre cursos de pós-graduação que realizou 

e sobre a sua vida profissional. O sistema permite realizar pesquisa de opinião 

http://www.esfa.edu.br/


 
 

e divulgar oportunidades de empregos na área de formação. É possível 

acessar, também, um formulário para mensagens e sugestões.  

 

Central para a CPA  

 

Por esta Central, é possível ter controle de acesso ao sistema, realizar a 

Avaliação Institucional Interna e acessar os resultados desta avaliação. 

 

Revista Científica 

 

A revista científica da ESFA, intitulada “NATUREZA ON LINE”, possui em 

seu sítio um sistema de busca para facilitar a localização de publicações. 

 

Acesso remoto ao acervo da Biblioteca 

 

É possível realizar consultas sobre o acervo da Biblioteca por meio da 

página eletrônica da ESFA de qualquer lugar com acesso à internet.  

 




