
 

INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 
 

INSTALAÇÕES GERAIS 

 

A infraestrutura específica da Faculdade Processus atende 

satisfatoriamente às necessidades do curso de Direito, da qual destacamos que 

todas as salas de aulas possuem equipamentos de refrigeração. Todos os 

espaços descritos abaixo cumprem com as exigências de iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e acessibilidade. 

 

 

SALAS DE AULA   

 

A Faculdade Processus, no Campus da Asa Sul, possui 15 salas de aula 

de diferentes tamanhos. Todas elas com boa luminosidade e com equipamentos 

de ar condicionado e som. A metragem das salas é descrita a seguir: 

 

I. Sala 01: 55m2 

II. Sala 02: 69m2 

III. Sala 03: 104,43m2 

IV. Sala 101: 90,82m2 

V. Sala 102: 106,14m2 

VI. Sala 201: 53m2 

VII. Sala 202: 53m2 

VIII. Sala 203: 55m2 

IX. Sala 204: 55m2 

X. Sala 301: 53m2 

XI. Sala 302: 53m2 

XII. Sala 303: 55m2 

XIII. Sala 304: 55m2 

XIV. Sala 401: 95,37m2 

XV. Sala 402: 106,75m2 



 

Existem também dois Auditórios com as seguintes características: 

Auditório I 

Carteiras: 150 unidades 

Mesas: 1 unidade 

Capacidade: 150 alunos 

Total de m2: 130,9m2 

 

Auditório II 

Carteiras: 175 unidades 

Mesas: 1 unidade 

Capacidade: 175 alunos 

Total m2: 134,68 m2 

 

 

 

ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 

LABORATÓRIOS 

 

O acesso dos alunos aos equipamentos de informática ocorre 

basicamente em três espaços. O primeiro é o Laboratório de informática, que 

funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno. Este laboratório está 

equipado com 30 computadores, numa área de 65m2. O segundo espaço é a 

biblioteca, na qual existem oito computadores para uso dos alunos nos três 

turnos. O último espaço é o Laboratório de Prática do NPJ, no qual também 

existem oito computadores para uso dos discentes nos três turnos. 

 

  

BIBLIOTECA PROCESSUS 

A Biblioteca da Faculdade Processus, coordenada pela Bibliotecária 

Adélia Leana Getro de Carvalho Bonfim, CRB-1: 1438, integra a organização 

acadêmico administrativa, diretamente subordinada à sua Diretoria.  



Localizada na Asa Sul – Campus I, seu acervo conta com 2.606 títulos e 

15.374  exemplares de livros e também, 76 títulos e 3.348 fascículos de 

periódicos e materiais audiovisuais. Ela atende a todas as necessidades do IES 

– Instituto de Educação Superior, como livros, periódicos, DVD’s, fitas cassetes 

e revistas científicas, que por sua vez, mantém verba permanente e estável para 

fazer frente às suas despesas de atualização, conforme previsão do 

planejamento econômico-financeiro, que é um processo contínuo, com vistas a 

manter o suporte adequado aos alunos e professores nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

A melhoria do acervo do curso de Direito têm como objetivo mantê-los 

sempre atualizados. Os títulos novos são indicados pelo coordenador do curso, 

professores, bibliotecários e alunos. 

A Biblioteca possui área para armazenamento das multimídia, cabine 

individual para estudo e pesquisa, acesso à internet e sala de leitura em grupo.  

 

Os sistemas adotados pela Biblioteca são os seguintes: 

- CDU (Classificação decimal Universal): para a sua classificação 

- Código Anglo-Americano (AACR2): para sua catalogação  

- ABNT 6023: como sua referência. 

 

ESPAÇO FÍSICO 

A Biblioteca ocupa uma área de 450m2, sendo ela distribuída em áreas 

para estudo, acervo de livros, periódicos, obras de referência, serviços técnicos, 

setor de empréstimo e multimeios. Sua infraestrutura atual atende às 

necessidades do curso existente na faculdade da seguinte forma:  

 

 



Biblioteca Central - Asa Sul 

Área construída:  
450,00 m2 

Área de Serviço técnico:  
15,40 m2 

Área para Estudo:  
146,56 m2 

Área de Cabines para Estudo em Grupo: 
143 m2 

Área para Leitura de Revistas e Jornais: 
17,25 m2 

Área de Multimeios: 
8,50 m2 

Área do Acervo: 
119,32 m2 

Total 
450 m2 

É válido ressaltar que toda a infraestrutura disponibilizada permite o livre 

acesso aos portadores de necessidades especiais. 

 


