1.1

BASES DE DADOS
A UNIARA dispõe das bases de dados descritas a seguir.

BIREME: Bibliotecas Regionais de Medicina (Site: www.bireme.br)
A BIREME tem como objetivo, além daqueles que lhe são atribuídos através da resolução dos
Corpos Diretivos da Organização Pan-Americana da Saúde (denominada OPAS), a promoção da
cooperação técnica em informação científico-técnica em saúde com os países e entre os países da América
Latina e do Caribe, com o intuito de desenvolver os meios e as capacidades para proporcionar acesso à
informação em saúde relevante e atualizado e de forma rápida, eficiente e com custos adequados.

BASES DE DADOS EM:
- Ciências da Saúde:
LILACS – Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.
MEDLINE – Literatura Internacional em Ciências da Saúde.

- Áreas Especializadas
ADOLEC – Saúde na adolescência.
ADSAÚDE – Administração de Serviços de Saúde.
BBO – Bibliografia Brasileira de Odontologia.
BDENF – Base de dados em Enfermagem.
HISA – História da Saúde Pública na América Latina e Caribe.
HOMEOIDEX – Homeopatia.
LEYES – Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe.
MEDCARIBE – Literatura do Caribe em Ciências da Saúde.
REPIDISCA – Literatura em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente.
OPAS/OMS
PAHO – Acervo da Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde.
WHOLIS – Sistema de Informação de Biblioteca OMS.
DESASTRES – Acervo do Centro de Documentação de Desastres.
SciELO – modelo de publicação eletrônica para países em desenvolvimento

O acesso adequado e atualizado à informação técnico-científica é essencial para o
desenvolvimento econômico e social, especialmente para apoiar os processos de tomada de decisão na

planificação, formulação e aplicação de políticas públicas ou para apoiar o desenvolvimento e a prática
profissional. O resultado da pesquisa científica é comunicado e validado principalmente através da
publicação em periódicos científicos. Esse processo é válido para os países desenvolvidos ou em
desenvolvimento. Ainda assim, os periódicos científicos dos países em desenvolvimento enfrentam graves
barreiras de distribuição e disseminação, o que limita o acesso e o uso da informação científica gerada
localmente.
SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica em Linha) é
um modelo para a publicação eletrônica cooperativa de periódicos científicos na Internet. Especialmente
desenvolvido para responder às necessidades da comunicação científica nos países em desenvolvimento
e particularmente na América Latina e Caribe, o modelo proporciona uma solução eficiente para assegurar
a visibilidade e o acesso universal a sua literatura científica, contribuindo para a superação do fenômeno
conhecido como “ciência perdida”. O Modelo SciELO contém ainda procedimentos integrados para medir
o uso e o impacto dos periódicos científicos.

CCN: CATÁLOGO COLETIVO NACIONAL DE PUBLICAÇÕES SERIADAS
(Site: www.ibict.br)
Este catálogo reúne as informações sobre as publicações periódicas técnico-científicas de
catálogos distribuídos nas diversas bibliotecas do país, possibilitando a otimização dos recursos
disponíveis nas bibliotecas que compõem a rede.

UNIBIBLI: (Site: www.cruesp.bc.unicamp.br/search.html)
Esta base de dados abrange o acervo de livros, teses e periódicos existentes nas três Universidades
Estaduais Paulistas: USP, UNICAMP e UNESP.
CAPES – acesso a base de dados Sciênce Direct e Scopus
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BIBLIOTECA: SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO
a) Horário de funcionamento
Os horários de funcionamento são:
* Unidade 1 – segunda à sexta das 8h às 22:30 e aos sábados das 8h às 16:00
- Unidade 3 - de segunda à sexta das 8h às 11h e das 14h às 22h.
* Unidade 4 – de segunda à sexta das 8h às 12h e das 13h às 22:00h. e aos
Sábados das 8h às12 h

- Unidade 8 – de segunda a sexta das 18h às 22:00h.

b) Serviços Oferecidos
- Orientação e treinamento aos usuários quanto ao uso da Biblioteca (visitas monitoradas).
- Empréstimos domiciliar e consulta para o corpo docente e discente da Instituição.
- Consulta local com livre acesso à comunidade em geral.
- Internet – pesquisa direta para docente e discente, com disponibilidade de 11 micros alocados na
Biblioteca.
- Comutação bibliográfica – COMUT/IBICT e BIREME.
- Levantamento bibliográfico – UNIBIBLI, BIREME.
- Normalização de trabalhos científicos como teses, monografias, artigos de periódicos e da
Revista UNIARA.
- Elaboração de fichas catalográficas para os trabalhos de conclusão de curso.
- Acesso aos periódicos da CAPES.
A qualidade dos serviços de consulta e empréstimo do acervo destinado aos cursos está
comprovada através da grande procura de empréstimo domiciliar sem restrições. Há, também, serviço de
cópias de documentos na própria Instituição. A oferta do serviço de comutação bibliográfica no país e no
exterior é realizada pelo sistema COMUT, existindo ainda serviço de consulta a bases de dados, quer de
forma impressa ou em CD-ROOM, realizados no próprio centro ou por acesso remoto a recursos de outras
instituições.
Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos – As fichas catalográficas e normatização
bibliográfica constituem forte apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos, pois seguem normas de
padrão de pesquisa. Além do apoio da biblioteca ao usuário, há também disciplina própria para treinar os
alunos a normatizarem os trabalhos monográficos e a efetuarem pesquisas na biblioteca, que é a disciplina
de Metodologia Cientifica. Como há exigências específicas para a apresentação de trabalhos técnicos e
científicos, bem como trabalhos de conclusão de curso, de projetos de iniciação científica e publicações
de trabalhos, estão disponibilizadas aos usuários as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas)
1.2.1

Equipamentos da Biblioteca
Administração:
3 monitores 18.5 LCD E 1941 – Marca LG Modelo 18.5 LCD LED 1941
. CPU Processador INTEL DUAL CORE 2.7 GHZ (E5400)
. Processador DUAL CORE 2.7 GHZ (E5400)

. Pente de Memória 2 GB RAM DDR2 Kingston
. Placa MAE ASUS P5KLP-AMAS/V/R(DDR2/SATA/
. HD 320 GB SATA SANSUNG 16M
. HD 320 SATA 2 SANSUNG 16M
. Gabinete ATX RJAC-323 Preto Piano
. Gravador DVD SATA Preto LG
. Mouse Optico PS/2 Preto- WISE
. Teclado Padrão PS/2 Preto – Maxprint

Atendimento (Empréstimos):
. 1 Monitor LCD 15 LG Flatron Wide L 1553S-SF- Q- PR
. CPU PENTIUM IV Processador INTEL l 775 640 MB –HD80
. Leitora
. Impressora
. 1 Monitor LCD 15 LG Flatron Wide 1553S- SF- Q – PR
. CPU PENTIUM IV Processador INTEL 775 640 MB – HD80
. Leitora
. Impressora
. Pente de memória DDR 2 2GB 800/MHZ Kingston

Atendimento (Devoluções)
. 1 Monitor LCD 15 LG Flatron Wide L1553S- SF – Q – PR
. CPU PENTIUM IV PROC.INTEL P.4 3 02M/800 MB AUS P5
. Leitora
. Impressora
. Processador Intel P. 4 3.0 2M/800
. MB ASUS P5GC-MX
. Memoria DDR2 512 MB
. HD 80GB SANSUNG
. Gabinete ATX Branco
. Drive 1.44
. Teclado PS II
. Mouse PS II
. 1 Monitor 18.5 LCD LED E 1941 –LG

. CPU Processador Dual Core 2.7 GHZ (E5400)
. Leitora
. Impressora
. Processador DUAL CORE 2.7 GHZ (E5400)
. Pente de memória 2 GB RAM DDR2 Kingston
. Placa MAE ASUS P5KPL-AM S/V/R (DDR2/SATA/
. HD 320 GB SATA 2 SANSUNG 16M
. DVD SATA Preto LG
. Mouse optico OS/2 PRETO – WISE
. TECLADO PADRÃO OS/2 Preto – MAXPRINT

Terminais de Consulta:
. 4 Microcomputadores Integrados CPU e Monitor LCD WIN
. Processador Intel ATOM D510
. Monitor LCD 18,5 – CCE
. Drive – RW
. Pente de memória RAM 2BB
. HD 320 GB – HARD DISC 320 GB
. Placa de vídeo, áudio e de rede – On Board
. Placa wireless Win Fine
. 4 Entradas USB com 01 cabo de alimentação AC
. Fonte de alimentação AC/DC
. Mouse Wirelles – WS – BB 8868
. Teclado Wirelles – WS – KB 8868

Internet
. 20 Monitores COMPAQ P50 14”
. CPU PENTIUM IV – 2.26GHZ – 256 MB RAM 333
. CPU PENTIUM IV – 2.4 GHZ DRIVE 3 ½ MB Memória
. CPU PENTIUM IV 2.4 GHZ DRIVE 3 ½ 256 MB Memória
. CPU PENTIUM 2.4 GHZ PLACA MAE ASUS P 4 V8 X-MX
. CPU PENTIUM IV 2.4 GHZ/512 PLACA MAE ASUS P4 V8X
. CPU INTEL (R) CELERON (R) 2.4 GHZ 256 KB RAM
. CPU PENTIUM IV 2.40 GHZ 256 KB DE RAM

. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E 2180 MB ASUS P5KPL-AM
. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E2180 MB ASUS P5KPL-AM
. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E2180 MB ASUS P5KPL-AM
. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E2180 MB ASUS P5KPL-AM
. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E2180 MB ASUS P5KPL-AM
. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E2180 MB ASUS P5KPL-AM
. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E2180 MB ASUS P5KPL-AM
. CPU PROC. INTEL DUAL CORE E2180 MB ASUS P5KPL-AM
1.2.2

Pessoal técnico e administrativo
A equipe responsável pela biblioteca é especializada e conta com apoio de auxiliares experientes

na área. Há 3 graduados em biblioteconomia, sendo um profissional responsável, 10 auxiliares, sendo 4
com superior completo, 3 com superior incompleto, 3com segundo grau completo, com experiência e
atuando exclusivamente na biblioteca.
1.3

SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA OU INFRAESTRUTURA EQUIVALENTE
A Instituição possui diversas salas de apoio de informática e estruturas equivalentes que atendem

as necessidades institucionais com adequadas condições no que tange a equipamentos, softwares,
comunicação em rede, acesso à internet, acessibilidade digital, acessibilidade física, ergonomia, segurança
e espaço físico.
Estas estruturas contam com serviços de manutenção e suporte prestados dentro e fora do período
de atividades, garantindo o pleno funcionamento assim como o melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis para a comunidade acadêmica.
As necessidades de implantação e atualização de recursos de software são supridas sob demanda
das necessidades dos cursos oferecidos e seus alunos, além de na maioria das vezes serem prontamente
atendidas pelos planos de atualização automática de softwares praticados pela instituição.
Ainda, a UNIARA, está filiada, desde 2013, ao Programa DreamSpark-Microsoft e, desde então,
disponibiliza estes benefícios aos seus alunos e professores.
Trata-se de um Programa da Microsoft que dá suporte a educação técnica fornecendo acesso a
software da Microsoft para fins de aprendizado, ensino e pesquisa. Após passar pelo processo de filiação
as instituições acadêmicas contam com um conjunto variado de recursos.
O Programa fornece uma maneira econômica de colocar as ferramentas, as plataformas e os
servidores de desenvolvedor da Microsoft em laboratórios e salas de aula, reduzindo os custos de
laboratório e o orçamento de ensino.

1.4

RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A instituição faz uso de recursos de tecnologia de informação e comunicação permitindo atender

às necessidades de docentes, discentes, corpo técnico-aministrativo e sociedade civil de maneira ampla e
abrangente. Além do apoio aos processos de ensino e aprendizagem estes recursos permitem uma melhor
relação entre a instituição e a sociedade.
Pensando em aproveitar toda a capacidade das tecnologias de informação e comunicação, foi
desenvolvida pela instituição uma ferramenta de prestação de serviços de forma digital que atende às
diversas demandas de docentes, discentes e do corpo técnico da instituição. Esta ferramenta, conhecida
como UNIARA Virtual, funciona em qualquer navegador web e conta com serviços essenciais de
secretaria, tesouraria, acadêmicos e outros. Destacam-se itens importantes como envio e exibição de notas,
controle de frequência, solicitação de documentos, consulta de pendências financeiras, reimpressão de
documentos, disponibilização de material de aula, registro de matéria e agendamento para uso de
equipamentos de apoio.
No âmbito das novas tecnologias de comunicação e interação social a instituição conta com um
setor especializado no monitoramento e relacionamento em redes sociais. Através destas plataformas
tecnológicas é possível fornecer informações com boa velocidade e grande poder de distribuição, além de
facilitar o relacionamento com os alunos e a sociedade de forma descomplicada e ágil.
A instituição conta ainda com uma estrutura completa para produção e exibição de conteúdo de
áudio e vídeo que são veiculados principalmente pela Rádio UNIARA e pela TV Uniara. Estas estruturas
servem para apoio aos processos de ensino e aprendizagem e ao mesmo tempo prestam serviço de
comunicação e informação para a sociedade civil em geral.
Ainda com foco no atendimento aos discentes e à sociedade, há na instituição uma estrutura de
atendimento telefônico para prestação de informações gerais e direcionamento de demandas através de
um telefone “0800” com ligações sem custo. Neste canal, diversos atendentes podem ajudar o público a
encontrar qualquer informação institucional, pedagógica, financeira, ou mesmo estabelecer contato com
qualquer setor da instituição de forma simples e rápida.
Além de diversos conteúdos fornecidos em suportes tradicionais a instituição emprega outras
plataformas para facilitar pesquisas e veiculação de conteúdo. Uma das iniciativas que visa ampliar as
condições de acesso à informação é a disponibilização de acesso à internet através de rede sem fio
(wireless) que pode ser conectada através de notebooks, tablets e celulares de docentes e discentes nas
dependências da instituição.

Cabe destaque ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da instituição. Esta ferramenta disponibiliza
uma plataforma de Ensino a Distância (EAD) que pode ser empregada tanto em cursos a distância quanto
em cursos presencias como complemento às atividades tradicionais. Utilizando este tipo de tecnologia de
informação e comunicação é possível ampliar a capacidade da instituição em suas atividades de ensino e
pesquisa. Neste ambiente são empregados recursos audiovisuais, fóruns de discussão, chats e outras
ferramentas interativas que enriquecem a transmissão de informação.
1.5

LABORATÓRIOS, AMBIENTES
INFRAESTRUTURA FÍSICA

E

CENÁRIOS

PARA

PRÁTICAS

DIDÁTICAS:

Em atenção à política para o ensino prevista no Projeto Pedagógico Institucional, a IES construiu,
equipou, regulamentou as atividades e mantém 60 laboratórios das mais diversas áreas de conhecimento,
incluindo os de informática.
Todos atendem as necessidades institucionais e apresentam adequadas condições de iluminação,
ventilação, limpeza, espaço, acústica, segurança e conservação.
Todos os laboratórios são equipados de acordo com as especificidades dos cursos a que se
destinam.
A atualização/manutenção do material didático, do mobiliário, aparelhos, softwares e demais
recursos e equipamentos de apoio didático é feita periodicamente de acordo com a demanda.
A Tabela 23 descreve o conjunto de instalações para os laboratórios.
Tabela 23 - Instalações para os laboratórios.
Unidade

Quantidade

Capacidade

IDENTIFICAÇÃO

Laboratório
I

01

20

Fisiologia

I

01

35

Biologia

I

01

60

Física

I

01

35

Química

I

02

80 (cada)

Anatomia

I

01

60

Cinesiologia

I

01

50

Habilidades Médicas

I

01

15

Fotografia

I

01

Informática 01

I

01

Informática 02

I

01

Informática 03

I

01

Informática 04

I

01

Medicina

I

60-

Marketing

Unidade

Quantidade

Capacidade

IDENTIFICAÇÃO

Laboratório
I

01

40

Cozinha Experimental

I

01

15

Laboratório de reciclagem

I

01

10

Lab. de Biodiversidades

II

01

20

Lab. de Biologia Molecular e Química
Medicinal

II

01

10

Lab. de Cultura de Células e Engenharia de
Tecidos

II

01

20

Lab. de Biopolímeros e Química Medicinal

II

01

15

Lab. de Equipamentos Multiusuários

II

01

10

Biotério

II

01

11

Estética I

II

01

32

Química

II

01

25

Líquidos Corporais e Parasitologia

II

01

25

Imunologia e Hematologia Clínica

II

01

25

Bioquímica Enzimologia Clínica, Citogenética
e Micologia Clinica

II

01

42

Bacterologia e Micologia Clinica

II

01

60

Microscopia

II

01

24

Terapia Ocupacional

II

01

25

Farmácia

II

01

19

Estética II

II

01

25

Enfermagem

II

01

10

Educação Física

II

01

25

Multidisciplinar

III

01

20

Tecnologia da Construção

III

01

20

Maquetaria

III

01

20

Conforto Ambiental

IV

01

Informática 01

IV

01

Informática 02

IV

01

Informática 03

IV

01

Informática 04

IV

01

Informática 05

IV

01

Engenharia Mecatrônica

IV

01

30

Química

IV

01

30

Fisica

IV- Agronomia

01

30

Agronomia

IV - Odontologia

01

48

Pré Clínico Odontologia

Unidade

Quantidade

Capacidade

IDENTIFICAÇÃO

08

Apoio Pré Clínico

Laboratório
IV - Odontologia

01

IV - CTU

01

Informática 01

IV - CTU

01

Elétrica 01

IV - CTU

01

Elétrica 02
Elétrica

IV - CTU

01

Materiais

IV - CTU

01

Automação 01

IV - CTU

01

Automação 02

IV - CTU

01

Mecânica

IV - CTU

01

Mecatrônica

Centro de Comunicação

01

08

Jornalismo/Radio

Social
Centro de Comunicação

01

Foto

02

Informática

Social
Centro de Comunicação
Social
Centro de Moda

01

40

Atellier

Centro de Moda

01

40

Costura

Centro de Moda

01

40

Criatividade

Centro de Psicologia

01

30

Oficina Pedagógica

01

05

Biodiesel - Aequitas

Aplicada
IBIOTEC

Os laboratórios e as Clinicas/Núcleos da UNIARA, como suporte ao ensino atendem às
necessidades institucionais. Estão devidamente equipados com os recursos e equipamentos necessários ao
desenvolvimento das práticas didáticas e atendem as normas de segurança, além do devido conforto
ambiental.
Para o cumprimento de suas finalidades, competência e atribuições, os laboratórios e as
Clinicas/Núcleos contam com o apoio da Administração Básica e da Administração Superior da
UNIARA, que proporcionam os meios, as condições materiais, os recursos humanos, assim como toda a
infraestrutura física e administrativa necessária.
Além do Professor responsável pela disciplina que requer o conteúdo prático, o apoio funcional
aos laboratórios é realizado por Professor Responsável pelo laboratório, pelo técnico de laboratório com
formação adequada ao desempenho de suas funções, também contam com auxiliar de laboratório e
monitor.

Já as Clínicas/Núcleos, têm professores responsáveis, professores orientadores/supervisores,
profissionais com formação específica para atender as especificidades de cada Clínica/Núcleo. Conta
também com pessoal técnico-administrativo.
A UNIARA tem legalmente constituída a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA, que
zela pelas Normas de Segurança da IES. A CIPA, além da composição legal, também pode contar sempre
que necessário e para os treinamentos devidos, com Engenheiro de Segurança.
1.6

CLÍNICAS
A IES também abriga Clinicas/Núcleos para o ensino clínico/estágio curricular/prática profissional

aos alunos: Clinica de Fisioterapia, Clínica de Fonoaudiologia, Clínica de Terapia Ocupacional, Clínica
de Odontologia, Clínica Escola de Estética e Cosmética, Clínica Integrada de Saúde, Centro de Psicologia
Aplicada, Núcleo de Prática Jurídica (Assistência Jurídica), Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania da Comarca de Araraquara e o Núcleo de Atividades Turísticas. Todos atendem as necessidades
institucionais e apresentam adequadas condições de iluminação, ventilação, limpeza, espaço, acústica,
segurança e conservação. Todos são equipados de acordo com as especificidades dos cursos a que se
destinam.
A atualização/manutenção do material didático, do mobiliário, aparelhos, softwares e demais
recursos e equipamentos de apoio didático é feita periodicamente de acordo com a demanda.
A IES conta, ainda, com o Hospital Escola, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Araraquara, para a realização da residência médica e a prática profissional/estágio curricular dos alunos
dos Cursos de Bacharelado em: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Nutrição e
Terapia Ocupacional. Neste caso, conta-se com a infraestrutura local em concurso com a UNIARA.
1.7

INFRAESTRUTURA ACADÊMICA DE INFORMÁTICA
Atualmente, a UNIARA possui 628 equipamentos de informática que estão à disposição de sua

comunidade acadêmica.
A IES priorizou os investimentos na atualização e manutenção dos equipamentos existentes. A
Tabela 24 apresenta resumo da infraestrutura acadêmica de informática.
Tabela 1 - Resumo da infraestrutura acadêmica de informática.
UNIDADE I

QUANTIDADE

Laboratório 01

38

Laboratório 02

25

Laboratório 03

30

Laboratório 04

15

Laboratório Internet

20

Autoatendimento Alunos

07

Autoatendimento Biblioteca

03

Laboratório de Medicina – sala 102

04

Laboratório de Medicina – sala 202

04

Laboratório de Medicina – sala 302

04

Laboratório de Medicina – sala 303

04

Laboratório Fisiologia

01

Laboratório de Fotografia

01

Estúdio de TV

07

Núcleo de Jornalismo

04

Núcleo de Atividades Turísticas

01

Estúdio de Rádio Jornalismo/Unid.8

01

Auditório Principal

01

Auditório 03

01

Auditório 04

01

Salão Nobre

01

Clínica de Fisioterapia

03

Centro de Psicologia Aplicada

01

Clínica de Fonoaudiologia

03

Empresa Júnior

01

Laboratório Nutrição

01

Laboratório Hardware Back up

10

UNIDADE II

Quantidade

Laboratório de Citogenética

01

Laboratório de Experimentos

04

Laboratório de Bioinformática

01

Rotativos

04

Autoatendimento Alunos

03

UNIDADE III

Quantidade

Sala de Estudos

04

Laboratório de Conforto

01

Núcleo de Projetos

02

UNIDADE IV

Quantidade

Laboratório 01

40

Laboratório 02

40

Laboratório 03

30

Laboratório 04

30

Laboratório 05

304

LIEP- Laboratório Integrado de Engenharia de Produção

30

Laboratório Internet

10

Autoatendimento Alunos

03

Autoatendimento Biblioteca

01

Laboratório de Física

05

Auditório

01

Atendimento Biblioteca

02

Atendimento Secretaria

03

Atendimento Tesouraria

01

Atendimento Odontologia

01

CTU - Centro de Tecnologia

Quantidade

Laboratório 01

31

Laboratório 02

10

Laboratório 03

10

Laboratório 04

07

Laboratório 05

07

Laboratório 06

04

Laboratório 07 (LIEP)

04

Laboratório 08

38

UNIDADE V

Quantidade

Clínica Integrada de Saúde

02

Núcleo de Prática Jurídica

14

Turismo e Hotelaria

01

UNIDADE VIII

Quantidade

Centro de Comunicação Social

1.8

Laboratório 01

34

Laboratório 02

30

IBIOTEC

02

TOTAL

628

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO
Em todas as Unidades da UNIARA há espaços planejados e implementados para a participação e

convivência da comunidade acadêmica-administrativa.
Além dos grandes espaços abertos, com cantinas, mobiliário confortável, murais – há também os
locais em que funcionam os diversos Diretórios Acadêmicos.

Para facilitar a comunicação, os estudos, a IES instalou o sistema Wireless. A Unidade I tem ponto
de acesso ao sistema Wireless para acesso à internet. O recurso permite acessar em vários locais da IES a
rede mundial de computadores em dispositivos móveis, tais como notebooks, tablets e celulares com
wireless, entre outros.
A Unidade II, também conta com o sistema Wireless instalado para o acesso à internet, em vista
disso, a comunidade conta com um espaço criado no pátio, com mesas e cadeiras, para que possam navegar
pela rede mundial de computadores. Igualmente, acontece na. Unidade IV.
A instituição planejou e montou um refeitório localizado no mezanino da Unidade I. O refeitório
tem a mobília adequada compreendendo, mesas, cadeiras, armários, pia, geladeira e micro-ondas.
As áreas destinadas à convivência e a alimentação atendem as necessidades institucionais e ao
conforto ambiental.
1.9

CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A UNIARA em todas as suas Unidades, oferece condições de acesso para portadores de

deficiências físicas. Foram construídas rampas em todos os Blocos e Unidades, bem como instalados
elevadores com adequada sinalização em braile, nas Unidades I, II, III, IV (esta conta com dois elevadores
instalados) e no Centro de Comunicação Social (Unidade VIII). Dessa forma, é possível o acesso a todas
as dependências da instituição.
As instalações dos sanitários estão adaptadas para atendimento aos portadores de necessidades
especiais.
As dimensões das salas, laboratórios e demais instalações ajustam-se aos critérios e exigências
quanto ao tamanho de turmas em aulas teóricas e práticas.
A instituição dispõe também de dispositivo mecânico especial para acesso às escadarias existentes
sempre que necessário;
Todas as unidades contam com a sinalização de piso tátil, de alerta e direcionais, que seguem as
especificações de acordo com a lei.

