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Central de Atendimento

Foto: Acervo DICOM

Salas de aula

A Universidade conta com 105 salas de aula: amplas, estruturadas
e a maioria climatizada. O espaço físico total de salas de aula contabiliza mais de seis mil carteiras.

Atende aos estudantes e à comunidade por meio da Central de
Atendimento. Os serviços oferecidos são os programas do Governo:
Prouni, além do Projeto Araribá e Bolsa PEC-G. As informações sobre
bolsas e descontos podem ser obtidas no site da USC, aba “Bolsa”.
Contato: bolsas@usc.br.

Ilustração: Luiz Ribeiro

Acervo localizado na Biblioteca “Cor Jesu” conta com cerca de
2.000 obras datadas de 1600 a 1950, que contribuem para o resgate
histórico-sócio-cultural de épocas distintas e constituem uma rica
fonte de conhecimento e cultura.
Agende um horário para visita pelo e-mail: biblicorjesu@usc.br.
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Capelas

A USC possui duas capelas para momentos de oração, reflexão e
encontros, sempre de portas abertas para a comunidade. São localizadas
no setor vivência dos blocos F (Sagrado Coração) e J (Nossa Senhora).
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Central de Bolsas

Os estudantes da Universidade têm acesso à internet sem fio em
todo Setor Vivência, nos blocos J, K, O, L e, ainda, laboratórios de
engenharia. A rede wireless está disponível para uso em qualquer
dispositivo que tenha compatibilidade. Os técnicos dos laboratórios
de informática no bloco F estão dispostos a ajudar nos procedimentos.
Contato: (14) 2107-7282.

Empresa Júnior

A Empresa Júnior é localizada no bloco K e possui toda estrutura
que uma empresa precisa para exercer suas atividades, atuando como
um laboratório de gestão, que une a Universidade aos públicos interno
e externo, por meio da prestação de serviços. Contato: (14) 2107-7197.
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Obras Raras e Especiais

Rede Wireless

Ilustração: Luiz Ribeiro

Atendimento ao público para dúvidas sobre atividades acadêmicas, financeiras, processos seletivos, matrículas e documentação. O
horário de funcionamento é das 9h às 21h, de segunda à sexta-feira;
e das 8h30 às 11h30 aos sábados.
Contato: (14) 2107 7000 e centraldeatendimento@usc.br

Foto: Acervo DICOM

Fundada em 1953, a Biblioteca “Cor Jesu” é reconhecida na região
por possuir um dos mais completos acervos, que reforça as atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Conta com aproximadamente 100 mil
títulos e 180 mil exemplares. Contato: (14) 2107 7099

Foto: Acervo DICOM

Biblioteca
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Anfiteatros

SIAGE

O Setor de Integração e Apoio ao Graduando e Egresso (SIAGE)
é vinculado à Pró-Reitoria Acadêmica. Tem intuito de promover
ações de acompanhamento aos estudantes enquanto graduandos
e também aos egressos. Trabalha diretamente com os programas
de Aprimoramento, Política de Egressos e com o Núcleo de Apoio
Psicopedagógico (NAP). Atende de segunda à sexta-feira, das 12h30
às 18h30. Contato: 2107-7386.

Anfiteatro E001

Núcleo de apoio psicopedagógico (NAP)

Auditórios – Bloco J

Os recém-inaugurados auditórios Clélia Merloni e João Paulo II, localizados no bloco J, possuem respectivamente 232 e 482 lugares e são utilizados para atividades acadêmicas e culturais.
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É um programa institucional vinculado ao Setor de Integração e
Apoio ao Graduando e Egresso (SIAGE), que oferece acolhida e apoio
psicopedagógico aos estudantes dos diferentes cursos, como também aos
coordenadores e professores na compreensão, minimização e resolução
das dificuldades de adaptação, acadêmica, de aprendizagem e relacionais
dos estudantes, juntamente com os outros setores da Universidade.
Tem como parte integrante o Setor Técnico de Apoio ao Deficiente
(STAD), na assessoria técnica ao estudante e professores, visando melhor
atender às necessidades do estudante com deficiência, como também
pesquisar e produzir materiais pedagógicos tecnicamente adaptados.
Contatos: 2107-7390/7386 ou nap@usc.br

Quadra Poliesportiva

A Quadra Poliesportiva Ir. Elvira Milani é utilizada para competições e eventos. No início do ano, ela é palco para recepção dos
estudantes na tradicional Aula Magna.
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Teatro Veritas

Auditório
João Paulo II
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Ilustração: Luiz Ribeiro

Auditórios – Blocos O

Auditório
Clélia Merloni

A USC conta com um restaurante localizado no bloco J, funcionando de segunda-feira a sábado, das 11h às 13h30. Também possui
duas lanchonetes, localizadas no bloco C, oferecendo diversas opções
de lanche, salgado, suco, café, refrigerante e doce.

Anfiteatro E002

Anfiteatro L003

São dois auditórios no bloco O para 140 pessoas cada, destinados a eventos e atividades acadêmicas.

É um dos mais conceituados da região.
Conta com 413 lugares e tem destaque por
receber espetáculos de companhias teatrais
de todo o Brasil, além de ser palco para atividades docentes e apresentações dos estudantes do curso de Educação Artística – Artes
Cênicas.

Lanchonetes e Restaurante

Foto: Acervo DICOM

A Universidade conta com dois anfiteatros
destinados a eventos acadêmicos, sendo localizados no bloco E com capacidade para 198
pessoas. Além destes, a USC conta também
com outro no bloco L, com capacidade para
65 pessoas.

Fotos: Acervo DICOM

O Setor Técnico de Apoio ao Deficiente
(STAD) tem como função principal preparar o
material pedagógico adaptado necessário para
os estudantes da Universidade com algum
tipo de deficiência. O STAD também é responsável por receber e promover informações
referentes a pesquisa, entidades assistenciais
e profissionais que atuam na área, além de
estudantes e seus familiares. Está localizado
na Biblioteca “Cor Jesu”.
Contato: (14) 2107 7212 e stad@usc.br

Ilustração: Luiz Ribeiro

STAD
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Audiovisual

Laboratórios Móveis de informática

Os recursos de audiovisual auxiliam os professores durante as
aulas ministradas e são compostos por retroprojetores e projetores
multimídia com computadores completos, projetores de slides,
notebooks, televisores, rádios e radiocomunicadores, aparelhos de
DVD, microfones, caixas de som, tela-projeção, lousas-projeção e
lousas digitais.
Tratam-se de recursos de fundamental importância para que os
estudantes tenham acesso a todo material desenvolvido pelo professor,
fazendo com que a aula fique mais dinâmica.

A Universidade possui dois laboratórios móveis de informática,
equipados com 48 notebooks cada um. Contam ainda com softwares e
acesso à internet por meio de rede wireless para apoio aos estudantes.
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Foi fundado em 1983 e tem o intuito de desenvolver ações de preservação, conservação e divulgação do patrimônio histórico da Universidade.
O NUPHIS - Núcleo de Pesquisa e História da USC é aberto ao público
para visitação. Contato: (14) 2107 7146.

Foto: Acervo DICOM

Laboratórios de Informática

Foto: Acervo DICOM

Os laboratórios de informática da Universidade estão localizados
em todo o câmpus. Possuem mais de 500 computadores com acesso à
internet e softwares diversificados para melhor atender aos estudantes
em suas atividades acadêmicas.

Foto: Acervo DICOM

Realiza a gestão acadêmico-administrativa dos diferentes estágios
realizados pelos estudantes. Entre as principais atividades desenvolvidas
por ela destacam-se: a gestão de convênios e termos de compromisso;
orientação ao público interno e externo quanto às questões pertinentes
aos estágios obrigatórios e não obrigatórios; o apoio aos coordenadores
de cursos e aos professores orientadores/supervisores de estágio no que
diz respeito ao cumprimento da legislação vigente, ao planejamento,
acompanhamento e à avaliação dos estágios; a articulação e mediação
com empresas, instituições, órgãos governamentais, ONGs e agentes de
integração para garantir campos que favoreçam o desenvolvimento de
atividades de aprendizagem profissional, social e cultural; a divulgação
de programas de estágio integradores das diversas aprendizagens e coerentes com os projetos pedagógicos dos cursos; divulgação de vagas
de estágios por meio do mural físico (Bloco B – próximo à Central de
Atendimento) e mural virtual (www.usc.br – Estudantes e Professores
– Estágios) Contato: (14) 2107 7000.

Laboratórios de Metodologias Ativas

Os Laboratórios de Metodologias Ativas surgiram de experiências
vivenciadas nas Semanas de Estudos do Corpo Docente (SECOD),
em que a Instituição, juntamente com a Coordenadoria Pedagógica
da USC, iniciou uma discussão sobre as metodologias ativas, com
a presença de palestrantes com vasta experiência na área. De lá para
cá, várias oficinas pedagógicas foram realizadas com os docentes
para aprofundamento no assunto: uso da lousa digital, desenvolvimento de mapas conceituais, aprendizagem baseada em problemas,
aprendizagem baseada em projetos entre outras.
Em 2016 e 2017, foram inaugurados os Laboratórios em que a
prioridade são as metodologias ativas. Nesses laboratórios as aulas
priorizam o aluno na sua condição de sujeito do próprio processo
de aprendizagem e, ao mesmo tempo – e por isso mesmo – pretende
ir ao encontro da formação permanente de um docente que entenda
a natureza de sua atuação como mediador do processo de ensino-aprendizagem.

NUPHIS

Coordenadoria geral de estágios

Foto: Acervo DICOM

Ilustração: Luiz Ribeiro

Para integração dos estudantes, a Universidade conta com espaços de socialização. O Setor Vivência está presente dos Blocos A
ao G, Blocos J e K, O e L. Os estudantes podem aproveitar o tempo
disponível para utilizar duas mesas de ping-pong e duas de pebolim.
Possui também praças de alimentação, com mesas e cadeiras para
acomodarem os estudantes. E no K existe um espaço com pufes,
mesas e cadeiras para descanso.

Foto: Acervo DICOM

Setor Vivência/Praça de Alimentação
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Laboratórios de Anatomia

Laboratório zoobotânico

Laboratórios
de biologia
Promove a gestão dos laboratórios de biociências e microscopia,
oferecendo apoio aos demais laboratórios dessa área no câmpus.

Laboratórios de Microscopia

Os dois laboratórios de Microscopia, localizados no bloco D, contam
com 45 microscópios e são equipados com laminários para estudo de
citologia, parasitologia, histologia, patologia e botânica para os cursos de
Ciências Biológicas, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Odontologia,
Estética e Cosmética, Biomedicina, Farmácia, Engenharia Agronômica,
Engenharia Ambiental e Sanitária e Gastronomia.

Este ambiente reúne os laboratórios de Microbiologia, Sistemática Vegetal, Ecologia Vegetal Aplicada e ainda, um laboratório-sala de aula equipado com lupas
e microscópios para aulas práticas dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia
Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Arquitetura e Urbanismo e
Pedagogia. Há coleções zoológicas (em álcool e peças taxidermizadas), botâ-

nicas (sementes e algas) e de líquens/fungos para as atividades práticas. Nesse
laboratório é realizado o preparo de amostras botânicas, análise morfológica
e consulta ao acervo digital e bibliográfico, além de identificação de espécies
botânicas, montagem de amostras de plantas prensadas, registro e depósito no
acervo do Herbário.

Laboratório de Microbiologia

Herbário

É utilizado para pesquisas com bactérias vinculadas à área de biologia
oral. Possui lupa, microscópio óptico, estufa e autoclave que são utilizados
em pesquisa. O ambiente recebe estudantes dos programas de Mestrado e
Doutorado em Biologia Oral, além de estudantes de Ciências Biológicas,
Odontologia, Biomedicina e Farmácia para desenvolverem pesquisas
de Iniciação Científica (IC) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Nesse ambiente há um acervo de mais de 5.000 plantas catalogadas (em exsicatas) para consultas de sistemática vegetal, utilizado
por estudantes de Ciências Biológicas e Engenharia Agronômica. O
acervo contém plantas provenientes de pesquisas da graduação, pós
- graduação e do grupo de pesquisa em Ecologia Vegetal Aplicada
(GEVA), bem como doações de outras Universidades.

Foto: Acervo DICOM

Os dois laboratórios de Anatomia, localizados no Bloco C, contam
com materiais multimídias, peças anatômicas reais, ossário e setor
técnico para preparo de peças. Outra novidade são as peças anatômicas sintéticas, que se configuram como as melhores disponíveis no
mercado para estudo e a Universidade possui a coleção completa com
122 peças, ficando como a primeira na região a possuir esta marca.
Os laboratórios ainda contam com uma lousa digital, inovação
que potencializa o processo ensino-aprendizagem e promove aulas
com metodologias ativas.
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A Universidade possui dois laboratórios de Biociências, localizados
no bloco D, contando com 38 microscópios e equipamentos importantes
como estufas de cultura, banho-maria, centrífugas, espectrofotômetros,
chapa aquecedora, câmara de fluxo laminar e balanças semi-analíticas que
auxiliam os estudantes nas aulas práticas de Microbiologia, Hematologia,
Citologia, Imunologia, Parasitologia, Micologia e Bioquímica. São utilizados
para os cursos de Ciências Biológicas, Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição,
Odontologia, Estética e Cosmética, Biomedicina, Farmácia, Engenharia
Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária e Gastronomia.

Foto: Acervo DICOM

Laboratórios de Biociências
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Utilizado para reuniões do Grupo de Ecologia Vegetal Aplicada
(GEVA), com participação de 20 estudantes universitários e supervisão
de dois docentes. Também é utilizado por estudantes do Mestrado em
Ciência e Tecnologia Ambiental e pelos cursos Ciências Biológicas,
Engenharia Agronômica e Engenharia Ambiental e Sanitária.
O laboratório é destinado para seleção e montagem de material
biológico de plantas.

Foto: Acervo DICOM
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Laboratório de Ecologia
Vegetal Aplicada
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Clínicas de Odontologia

Clínica de Fisioterapia

O curso de Odontologia é amparado por quatro clínicas. Três
são para práticas multidisciplinares e uma para Imaginologia, todas
localizadas nos bloco K e O. As clínicas comportam 40 a 80 estudantes
cada e possuem diversos equipamentos de ponta para a área.
Em média, as clínicas atendem 900 pacientes por mês nas áreas
de periodontia, endodontia, dentística, cirurgia, prótese e odontopediatria. Contato: (14) 2107-7269 ou 2107-7082.

Laboratório de Estética e Cosmética

Laboratório Farmácia Universitária

Conta com salas de Maquiagem/Visagismo e Terapias Capilares,
sala de Estética Corporal e sala de Estética Facial, equipamentos de alta
tecnologia, além de uma gama variada de Cosméticos/Dermocosméticos e produtos para terapias alternativas. É preparado para realização
de aulas práticas e teóricas e atendimento ao público interno e externo.

Clínica de Terapia Ocupacional

Conta com mecanismos apropriados e recursos atualizados para
que o estudante esteja apto a avaliar e reabilitar pacientes, tanto em
nível individual quanto coletivo, tendo em vista a melhora de qualidade de vida e inclusão social para a comunidade.
Em média são realizados mais de 600 atendimentos mensais à
comunidade nas áreas de reabilitação física; para crianças com dificuldades no desenvolvimento neuropsicomotor e de aprendizagem; saúde
mental; idosos com alterações físicas, mentais e sociais; confecção de
órteses e orientação de AVDs (Atividades da Vida Diária) para pessoas
com alterações físicas, mentais e sociais. Contato: (14) 2107-7391.
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Permite atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de
medicamentos e assistência farmacêutica. Tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru e cadastro junto ao Sistema
Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica de Ministério da
Saúde (HÓRUS), para a realização de assistência Farmacêutica a
pacientes hipertensos e com diabetes.
Possui medicamentos fitoterápicos e alopáticos de referência, genéricos e similares, bem como os de uso hospitalar , com a finalidade
de propiciar ao estudante maior conhecimento dos medicamentos
produzidos, comercializados e utilizados na rotina do cada ambiente
de trabalho do profissional farmacêutico.

Foto: Acervo DICOM
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Com bancadas e negatoscópios (aparelho utilizado para ver o raio-x),
tem capacidade para 40 estudantes. Permite estudar as imagens obtidas
por meio de raio-x e conhecer as estruturas ósseas, arcada dentária e
características radiográficas das doenças presentes na boca.
Recentemente, foi adquirido um tomógrafo, que será grande aliado nos
diagnósticos de lesões e para que sejam realizadas cirurgias mais seguras.

Localizado no bloco L, anexo à Pós-Graduação, conta com cinco
ambientes, infraestrutura e equipamentos científicos de alta tecnologia que auxiliam os estudantes da graduação e da pós-graduação
no desenvolvimento de pesquisas in vivo e in vitro nas áreas de
reprodução, ritmos cicardianos, genética e mutagênese, através de
técnicas de biologia celular e molecular.

Foto: Acervo DICOM

Laboratório de Imaginologia

Laboratório de Biologia Molecular
e Citogenética

Foto: Acervo DICOM

É composta por instalações modernas e laboratórios específicos, favorecendo o processo de aprendizagem dos estudantes. Os estágios, atividades
práticas e projetos de extensão que ocorrem na clínica contribuem para a
formação generalista na área da Fisioterapia. Mensalmente são realizados
mais de 1000 atendimentos nas áreas de Ortopedia e Traumatologia,
Fisioterapia Aquática, Neurologia Adulto e Infantil, Fisioterapia Respiratória e em Cardiologia e Saúde da Mulher. Contato: (14) 2107-7056.

Foto: Acervo DICOM
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Contam com 40 pontos de atendimento em cada um dos três
laboratórios e têm como objetivo fornecer ao estudante a capacitação prévia nas diversas especialidades odontológicas para posterior
atendimento de pacientes em consultórios clínicos.

Foto: Acervo DICOM

Pré-clínicas de Odontologia
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Laboratório
de Tecnologia
Farmacêutica

Localizado no bloco K, o laboratório de
Histotécnica é destinado ao preparo de lâminas histológicas para emissão de laudos anatomopatológicos das Clínicas de Odontologia,
confecção de lâminas histológicas para utilização em aulas dos cursos de graduação e apoio
à pesquisa de Iniciação Científica, Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado. Realiza técnicas
rotineiras para coloração hematoxilina-eosina
(HE) e colorações especiais como picrossírius
e tricrômico de Masson.

Laboratório de Nutrição

Este laboratório tem como
objetivo principal atender à demanda das aulas práticas das disciplinas específicas do curso de
Nutrição, Projetos de Extensão,
como o Mesa Brasil e curso de
Especialização de Nutrição Clínica. O laboratório também atende
a outros cursos como Farmácia,
Química, Engenharia Química e
Gastronomia. Serve de apoio aos
Trabalhos de Conclusão de Curso, Iniciação Científica, eventos
da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) e da própria
Universidade.

Conta com equipamentos utilizados em
análises de alimentos e água, desde o controle
biológico até o físico-químico.
É utilizado nas atividades práticas dos
estudantes de Farmácia e Biomedicina.

Laboratório de Técnicas
Moleculares

Recém-estruturado, permite que os estudantes do curso de Farmácia realizem atividades relacionadas à produção de medicamentos
alopáticos, homeopáticos e de cosméticos
manipulados.

Foto: Acervo DICOM
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Localizado no bloco K, é destinado à confecção de lâminas histológicas para estudo imunoistoquímico, imunofluorescência e western
blot em apoio à pesquisa de Iniciação Científica,
Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado.
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central de laboratórios
de ciência e Tecnologia
Ambiental

O laboratório didático, localizado no bloco
E, permite ao estudantes do curso de Farmácia
as análises na área de bromatologia, ensaios
com plantas medicinais, realização de técnicas
de produção de medicamentos e cosméticos
manipulados.

Foto: Acervo DICOM

Laboratório de
Manipulação

Laboratório de
Farmacotécnica,
Bromatologia e
Farmacognosia

Foto: Acervo DICOM
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Possui equipamentos e estrutura adequados para as atividades relacionadas às ciências
farmacêuticas e para todo o processo de desenvolvimento e produção de medicamentos
para o curso de Farmácia.

Laboratório de Análises
de Alimentos

Foto: Acervo DICOM

Laboratório de
Histotécnica

Utilizada para desenvolver pesquisas de
professores e estudantes da Graduação e
Pós-Graduação nas áreas de Ciência e Tecnologia Ambiental, a Central é composta
pelos laboratórios de Biomassa e Bioenergia,
Biomateriais e Nanoestruturas, Controle de
Poluição, Ecologia e Conservação, Fungos
Comestíveis e Medicinais, Histotécnica,
Ictioparasitologia, Sistemática Zoológica,
Coleção Zoológica, Técnicas Moleculares
e Toxicologia Experimental. Além desses
laboratórios, dispõe de sala de reuniões e
sala de apoio para docentes e discentes. As
pesquisas desenvolvidas contam com apoio
institucional, financiamentos de agências
de fomento como FAPESP, CAPES e CNPq
e parcerias com outras Universidades e empresas de Bauru e região.
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Laboratórios de Fisioterapia
São um conjunto de sete laboratórios, destinados ao desenvolvimento das
atividades dos professores e mestrandos ligados ao Programa de Mestrado
Acadêmico em Fisioterapia. Localizam-se no Bloco K e contam com uma
área física de 588,94m².
Há, também, duas salas equipadas com computadores para os estudantes,
uma sala de expurgo e uma sala de reuniões para professores.

LABORATÓRIO DE INTERVENÇÃO E
REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA

LABORATÓRIO NÚCLEO DE PESQUISA EM
FISIOTERAPIA NA SAÚDE COMUNITÁRIA

O espaço é utilizado para a realização dos programas de reabilitação, treinamento físico e condicionamento cardiorrespiratório.

Permite o desenvolvimento de pesquisas epidemiológicas e de educação
em saúde, com enfoque em qualidade de vida, capacidade funcional e
Atividades de Vida Diária (AVD), nos diferentes ciclos de vida.

A infraestrutura deste laboratório é constituída de uma piscina
aquecida com temperatura da água mantida entre 32 ºC a 34 ºC, três
profundidades (1m, 1,30m e 1,60m), piso antiderrapante, barras
fixas, turbilhões, escada de aço inoxidável, iluminação artificial e
natural. Destina-se ao desenvolvimento de atividades relacionadas
aos projetos e/ou cursos de extensão, Graduação e Pós-Graduação.

Foto: Acervo DICOM

LABORATÓRIO DE IMAGEM CORPORAL

LABORATÓRIO DE PISCINAS TERAPÊUTICAS

Foto: Acervo DICOM

São desenvolvidas pesquisas atitudinais, metodológicas e de avaliação
e intervenção sobre imagem corporal.
A maioria das pesquisas realizadas no local são feitas em parceria
com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Imagem Corporal, da Faculdade
de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

LABORATÓRIO DE TREINAMENTO MUSCULAR

É utilizado para o desenvolvimento de programas de treinamento
muscular periférico visando o fortalecimento e aptidão física.
Foto: Acervo DICOM

LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO
MOVIMENTO HUMANO

Infraestrutura USC 2018

Foto: Acervo DICOM

Este espaço é utilizado para ensaios clínicos em saúde da mulher
nos diferentes ciclos de vida.

LABORATÓRIO DE MORFOFISIOLOGIA

É utilizado com o objetivo de desenvolver cirurgias e procedimentos experimentais, visando à pesquisa de técnicas e terapias
alternativas para avaliação e reabilitação. Permiete a pesquisa de
mecanismos de avaliação e recuperação funiconal experimental ,
com lesões nervosas perfiéricas e musculares e doenças metabólicas,
cardíacas e respiratórias.

É designado para a realização dos testes de atividades de vida diária
(AVD) e instrumentais de vida diária para diversas faixas etárias e gênero.

Foto: Acervo DICOM

LABORATÓRIO SAÚDE DA MULHER

LABORATÓRIO DE ATIVIDADES DE VIDA
DIÁRIA (AVD) E ATIVIDADES INSTRUMENTAIS
DE VIDA DIÁRIA (AIVD)

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Conta com dois espaços para testes. O primeiro é destinado para
realização de testes de função pulmonar. Já o segundo, para testes
funcionais, ergométricos e ergoespirométricos, de atividades de vida
diária (AVD) e de força muscular.
A maioria das atividades de pesquisa deste laboratório possui
parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e
Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Bauru.

Foto: Acervo DICOM

LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CINÉTICO
FUNCIONAL CARDIORRESPIRATÓRIO

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Este espaço é reservado para o desenvolvimento das avaliações de
risco ocupacional em ambientes simulados, avaliação de capacidade
funcional/ocupacional e de validade e confiabilidade de medidas diretas.
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O que tem aqui - Saúde

Laboratório de
Análises Clínicas

Destinado à realização de estágio em análises clínicas, tem a finalidade de promover
os diagnósticos nas áreas de Hematologia,
Imunologia, Citologia, Urinálise, Parasitologia,
Microbiologia Bioquímica e Micologia. É utilizado pelos cursos de Farmácia e Biomedicina e
para exames do Sistema Único de Saúde (SUS).

O que tem aqui - Humanas

Clínica-Escola de Psicologia

Laboratório de Enfermagem

É localizada no bloco K e conjuga duas funções básicas: a científico-pedagógica e a político-social, oportunidade em que os estudantes, sob a supervisão dos professores do curso, podem realizar
atendimentos gratuitos para toda a comunidade, além da proposta
de ambientes e situações de aprendizagem para a pesquisa, prática
profissional e ensino de Psicologia. A clínica efetua, em média, 8.000
atendimentos por ano.
A comunidade pode receber atendimento gratuito nas áreas
de: Triagem, Psicodiagnóstico, Plantão Psicológico, Avaliação do
Desenvolvimento Infantil, Psicoterapia nas abordagens Analítica
Junguiana, Cognitivo Comportamental, Humanista Existencial e

Localizado no bloco G, este local é destinado ao uso dos estudantes do curso, sendo equipado
com materiais e manequins para estudo de aulas práticas de alta precisão e tecnologia. Possibilita
amplo acesso às demandas e conta com oito ambientes para aprendizado, sendo: salas para aulas
práticas de Semiologia e Semiotécnica, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e Adolescente, Centro
Cirúrgico e Paciente Grave.

Psicanalítica (cada abordagem possui suas especificidades frente
ao auxílio psicológico prestado, podendo ser os atendimentos individuais ou em grupodependendo da necessidade de quem busca o
acompanhamento).
A Clínica também conta com infraestrutura preparada para
atendimentos às crianças possuindo Ludoteca e salas para atendimento Ludoterápico, organizadas com diversos materiais lúdicos,
diferenciados de acordo com as fases de desenvolvimento infantil,
com objetivo de ser apoio para os supervisores e estagiários do
curso de Psicologia que atuam com crianças. Contatos: (14) 21077049,2107-7050 e 2107-7054.

Fotos: Acervo DICOM

Laboratório Controle
Físico-Químico de
Medicamentos

Permite a realização de controle de qualidade físico-químico de medicamentos em
diferentes formas farmacêuticas.

Infraestrutura USC 2018

Nele são realizadas aulas nas áreas de Tecnologia Aplicada à Educação e Fundamentos
Metodológicos do Ensino a Distância. Com
40 computadores disponíveis, permite fácil
acesso dos estudantes às novas tecnologias,
o que possibilita a formação de um professor
inovador, conectado às novidades na área de
tecnologia educacional.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Fotos: Acervo pessoal de Evete Alquati

Laboratório
Interdisciplinar
das Licenciaturas
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O que tem aqui - Humanas

Laboratório de Multimídia

O curso de Educação Artística - Artes Cênicas conta com laboratórios didáticos especializados, preparados para o desenvolvimento
das atividades pedagógicas e estruturados para o trabalho individual
e coletivo. São eles: Laboratório de Dança e Expressão Corporal,
Laboratório de Teatro, Auditórios, Laboratório de Modelagem e
Confecção e Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas.

O Laboratório oferece o suporte necessário à execução das atividades para a produção audiovisual e digital nos cursos de Comunicação
Social. Equipado com 37 computadores com alta capacidade de
processamento, o laboratório permite edição de áudio, vídeo, além
da editoração eletrônica de materiais impressos e digitais.

Foto: Acervo DICOM
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Laboratório de Rádio

Possui quatro estúdios, sala de redação e sala de aula com 40
lugares, permitindo o acompanhamento das produções de trabalhos
práticos e teóricos dos estudantes dos cursos de Jornalismo, Relações
Públicas e Publicidade e Propaganda.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Trata-se de um ambiente acadêmico, que
permite práticas pedagógicas aos estudantes
do curso de Pedagogia e demais cursos de
Licenciatura, por meio de jogos pedagógicos
e brinquedos.
Localizada no Bloco C, conta com brinquedos (bonecas, carrinhos, bambolês, bolas,
cordas, jogos etc), possibilidades de brincadeiras (fantoches, amarelinha, contação
de histórias, dentre outros), computadores,
rádios, materiais escolares diversos como lápis
de cor, massinha, papéis para recorte, colagem
etc. Outro ponto que chama a atenção é um
bambolê sensorial, que tem como objetivo o
desenvolvimento sensorial das crianças por
meio de diferentes texturas, cheiros, espessuras, cores e sons.

Tem equipamentos modernos e atualizados que permitem a realização de atividades fotográficas práticas, contando com estúdio junto
à sala de aula e 12 máquinas digitais para as atividades dos cursos de
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Design e
Arquitetura e Urbanismo.

Laboratório de TV / TV Acadêmica

A TV Acadêmica é um ambiente com a infraestrutura necessária
para a captação, edição e pós-produção de materiais audiovisuais.
Conta com um estúdio, central técnica, duas ilhas de edição não-linear, sala de redação equipada com 8 notebooks e uma sala de
aula equipada com projetor multimídia e TV de LED integrada aos
demais ambientes da TV.

Brinquedoteca

Laboratório Fotográfico

Foto: Acervo DICOM

Laboratórios de Artes Cênicas

Foto: Acervo DICOM

Oferecem salas específicas para as práticas instrumentais e ambientes que priorizam as competências e habilidades dos estudantes.
As salas de aulas de práticas musicais atendem os estudantes em disciplinas como flauta doce, violão complementar, piano complementar
e práticas instrumentais, onde a vivencia é intensa e fundamental para
o amadurecimento do graduando. Além disso, o curso de Educação
Musical possui diversas salas de estudos individuais e uma Sala de
Audições para apresentações públicas e avaliação dos estudantes.

Foto: Acervo DICOM

Laboratórios de Educação Musical

O que tem aqui - Exatas e Sociais Aplicadas

Infraestrutura USC 2018

O que tem aqui - Exatas e Sociais Aplicadas

Automação e Controle

Laboratório Multidisciplinar
de Computação

Possui Sensores Kinects; kits Lego Mindstorm para robótica, automação e controle; kits NI Elvis II para eletrônica analógica e digital,
telecomunicações, redes e sistemas digitais; componentes eletrônicos de
consumo como leds, resistores e capacitores; kits da plataforma Arduino
e RaspBerry; computadores e softwares de simulação de circuitos.
Estudantes de Engenharia de Computação, Ciência da Computação
e Engenharia Elétrica utilizam o local.
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O laboratório possibilita o aprimoramento
da execução e gestão técnica nas áreas: estrutura
atômica e dos sólidos, ensaios de materiais, diagramas de equilíbrio, ligas metálicas, cerâmicas,
polímeros, materiais ferrosos e não ferrosos,
aspectos gerais da deterioração de materiais em
serviço, tipos de corrosão e métodos de ensaio,
corrosão de ferros e suas ligas e propriedades
elétricas, térmicas, magnéticas e óticas.

Mecânica dos Solos

Materiais de Construção

Foto: Acervo DICOM

Possui equipamentos específicos para as
aulas de graduação e iniciação científica da área
civil, como aparelho de Casagrande, Proctor,
balança, estufa e demais acessórios para ensaios
de caracterização física, compactação, granulometria e ensaios de limites de liquidez. Conta
com acervo de obras específicas de mecânica
dos solos e fundações, além de amostras de
rochas para identificação.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

O laboratório conta com cozinha central e cozinha pedagógica, com
diversos equipamentos para atender as aulas práticas dos estudantes
do curso. Possui sala de aula e espaço para realização de eventos dos
módulos complementares das disciplinas.

Ciência dos Materiais

Laboratório específico do curso de Engenharia de Produção, que realiza a interdisciplinaridade entre as Engenharias e possibilita
as competências técnicas, pessoais e sociais nas
práticas relacionadas com processos de transformação e automação da manufatura, incluindo
Projeto de Fábrica, Logística, Planejamento e
Controle da Produção, Processos Produtivos
e Engenharia do Trabalho. Viabiliza ainda a
instrumentação, controle e manipulação de
equipamentos automatizados.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Laboratório de Gastronomia

Produção, Engenharia de Computação, Engenharia Química,
Engenharia Elétrica, Engenharia Agronômica e Arquitetura e
Urbanismo durante as aulas práticas. São eles:

Eletrotécnica

É preparado para o desenvolvimento de
competências dos estudantes, no que se refere
à execução e gestão técnica nas áreas: circuitos
em corrente contínua, circuitos monofásicos e
trifásicos RLC em corrente alternada e princípios de funcionamento físicos eletromagnéticos
em transformadores e partidas de motores
elétricos, condutores, dispositivos de proteção,
assim como fornecimento de energia e tarifas.

Foto: Acervo DICOM

Inaugurado em 2013, possui estrutura moderna, composta por diversas
máquinas, equipamentos tecnológicos de última geração, tudo preparado
para atender os estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de

Preparado para a realização de ensaios de
materiais de construção, como granulometria
de agregados graúdos e miúdos, determinação
da massa específica, determinação da massa
unitária de agregados graúdos, caracterização
de argamassas e do concreto à compressão,
determinação de slump, compressão de alvenaria e madeira e determinação do teor de
umidade de materiais. Além disso, o laboratório possui amostras de diversos materiais de
construção e uma betoneira para preparação
de concreto e argamassa. Conta com uma
Máquina Universal de Ensaios, que realiza
ensaios de tração, compressão e flexão para
caracterizar diversos materiais de construção,
além de uma prensa hidro-pneumática para
obtenção de placas.

Foto: Acervo DICOM

Equipado com bancadas e cadeiras, permite que os estudantes
possam trabalhar em aulas teóricas e práticas. Conta com amostras
de minerais, rochas e fósseis, além de materiais e objetos necessários
para o reconhecimento prático macroscópico de minerais e rochas.

Foto: Acervo DICOM

O laboratório é apoio para as práticas integradas dos três cursos de
comunicação da USC e é sede do Grupo de Pesquisa Comunicação,
Mídia e Sociedade (GPECOM). Permite a realização de múltiplas
atividades como pesquisas, reuniões e exposições, favorecendo a integração de ações em comunicação e a aplicação de metodologias ativas.

Complexo das Engenharias

Laboratório de Geologia

Foto: Acervo DICOM

Laboratório Multidisciplinar dos
cursos de Comunicação

O que tem aqui - Exatas e Sociais Aplicadas

Infraestrutura USC 2018

O que tem aqui - Exatas e Sociais Aplicadas

Laboratórios de Moda

Os laboratórios de design de moda são compostos por ambientes
de criação, tecidoteca e modelagem, equipados por materiais de representação gráfica, elaboração de protótipos e modelos. Possibilita
o desenvolvimento de pesquisa e práticas relacionadas aos exercícios
de modelagem plana e oficina de costura, entre outros aspectos de
estudo da área.

O que tem aqui - Exatas e Sociais Aplicadas

Laboratórios de arquitetura

Laboratório Experimental de Design

Conta com materiais que auxiliam o ensino e experimentação de
várias técnicas da área gráfica. O laboratório permite que o estudante
do curso possa realizar a experimentação das formas e desenvolver
suas habilidades manuais. Para isso, conta com kit de encadernação,
esticador de tela, mesa de luz, quadros para serigrafia, prensa digital,
estação para impressão e decanter.

Para as aulas práticas, os laboratórios de Arquitetura e Urbanismo
são ideais para a elaboração de projetos e também modelos e
maquetes. Equipados com materiais de construção e ferramentas
específicas da área, atendem as necessidades dos estudantes em
todo o processo e produção arquitetônica.

Laboratórios de Projeto

São quatro laboratórios com pranchetas, réguas paralelas e projetor
com computadores, utilizados para o desenvolvimento do desenho.
Os laboratórios são específicos do curso de Arquitetura e Urbanismo
e apoio para outros cursos que trabalham com desenho.

Laboratório de Modelos e Maquetes
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Foto: Acervo DICOM

Laboratório de Design Gráfico

Laboratório de Conforto Ambiental

É equipado com computadores iMac, mesas digitalizadoras,
scanner, impressora, projetor multimídia e HD externo, materiais
que permitem ao estudante de Design a possibilidade de exercitar a
prática no que diz respeito a marcas, embalagens, materiais promocionais cartazes, folders e outros.

Local onde os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo
podem fazer análise e testes com relação à oscilação da trajetória
solar, acústica e iluminação dos projetos arquitetônicos.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

É equipado com materiais de desenho, projetor multimídia, modelos ergonômicos e computadores. Possibilita experimentação de
temáticas relacionadas à área de Design e desenvolvimento de projetos,
além do exercício das habilidades e competências dos estudantes.

Fotos: Acervo DICOM

Laboratório de Projetos de Produtos

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

É preparado para possibilitar a experimentação das formas e
desenvolvimento de habilidades manuais. Conta com equipamentos
e ferramentas para elaboração de modelos e maquetes, auxiliando as
disciplinas projetuais e no desenvolvimento dos trabalhos de curso. É
utilizado pelos estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia
de Produção e Design.
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Topografia

É equipado com diferentes materiais e equipamentos, como Aparelho
GPS, Aparelho de Nível, Teodolito Digital e Estação Total Eletrônica.
Possibilita a experimentação das práticas e manuseio dos equipamentos
de medição e topografia, desenvolvendo atividades práticas na área com
a realização dos seguintes ensaios: Levantamento Topográfico Planimetria; Levantamento Topográfico Altimetria; Projetos e representações
de poligonais abertas e fechadas; Cálculo de Áreas, Perímetro, Corte e
Aterro em projetos topográficos; Construção de Maquetes Topográficas
e Utilização de Equipamentos (GPS, Estação Total, Teodolito, Aparelho
de Nível, Bússola, Trena, Mira e Baliza).

É utilizado como apoio ao ensino, pesquisa e extensão tendo
como propósito desenvolver análises físicas, químicas e biológicas
de água e efluentes. É utilizado pelos estudantes de Engenharia
Ambiental e Sanitária.

Foto: Acervo DICOM
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Localizada na estrada Bauru-Agudos (12 km do câmpus universitário), possui 60 hectares e conta com galpão de máquinas e implementos, estufas, telado, silo, galinheiro, chiqueiro, curral, tanques de
piscicultura, sala de aula. A fazenda é destinada para apoio ao ensino,
pesquisa e extensão dos cursos de Engenharia Agronômica e Engenharia
Ambiental e Sanitária.

Laboratório de Operações Unitárias

Canteiro
Experimental

Possui equipamentos que simulam processos industriais aprendidos nas disciplinas Operações Unitárias e Fenômenos de Transporte.
É utilizado pelos cursos de Engenharia Química, Engenharia de
Produção, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária.

Foto: Acervo DICOM

Foto: Acervo DICOM

Utilizado para atividades práticas e também para instalação de
projetos de pesquisa, possui 616
m2 e conta com estufa climatizada, estufa, telado, almoxarifado,
canteiros para plantio e uma área
coberta e iluminada com bancadas e pia que são utilizadas para
disciplinas específicas do curso
de Engenharia Agronômica.
O canteiro experimental
também é apoio aos professores
usqueanos que, nele, realizam
pesquisas.

Fazenda Experimental

Fotos: Arquivo pessoal de Pedro Bento

Foto: Acervo DICOM

As estruturas dos laboratórios contam com equipamentos próprios
das disciplinas dos cursos de Química, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Agronômica, Engenharia Elétrica,
Engenharia de Computação, Engenharia Ambiental e Sanitária,
Ciências Biológicas, Farmácia, Biomedicina e Estética e Cosmética
com materiais específicos para o desenvolvimento de atividades práticas, além de equipamentos de segurança coletivo e suporte técnico
especializado em todas as aulas ministradas nos espaços.

Laboratório de Ciência e
Tecnologia Ambiental

Foto: Acervo DICOM

Laboratórios de Química, Bioquímica
e Física

O que tem aqui - Exatas e Sociais Aplicadas

Infraestrutura USC 2018

