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Para o pleno funcionamento do Curso de Ciências Sociais estão disponíveis os 
seguintes recursos humanos e materiais: 

 
RECURSOS MATERIAIS 
 
Infraestrutura física do Curso de Ciências Sociais: 
Coordenação  
- Uma (1) sala dividida em três compartimentos,  
- Três (3) mesas de trabalho com cadeiras,  
- Quatro (4) armários grandes com chaves,  

 Dois (2) arquivos de pastas suspensas,  

 Três (3) computadores completos com acesso a Internet, 

 Uma linha telefônica e um ramal para a secretaria,  

 Dois (2) aparelhos de telefones,  

 Três (3) mesas para computador e impressora, com cadeiras, 

 Dois (2) quadros para avisos e divulgação de notícias, 

 Duas (2) impressoras laser, 

 Um (1) scanner/copiadora, 

 Uma (1) sala de reuniões/defesas, comum aos Departamentos de Ciências 
Sociais, ao Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, ao curso de Licenciatura em 
Ciências Sociais e a Pós-Graduação, com capacidade para cinquenta (50) pessoas, com 
mesa ampla, data show, televisão, tela de projeção, computador, ar condicionado e 
cadeiras para o número de pessoas citado, 

 Dois (2) aparelhos de ar condicionado, conforme tamanho dos compartimentos 
da sala. 

 
Serviços de laboratórios 
Para atender aos alunos: Laboratório de Informática com dez (10) computadores 

completos e acesso à Internet, dez (10) mesas para os mesmos, com dez (10) cadeiras, 
uma (1) mesa para o monitor com cadeira, um (1) aparelho de ar condicionado; Núcleo 
de informática do CCSH - Campus, localiza-se no 4º andar do prédio 74C, na sala 
4413, e conta com quatro laboratórios. Os laboratórios 4400 (40 computadores), 4404 
(20 computadores), 4406 (20 computadores) são utilizados exclusivamente para aulas e 
cursos. 

 
Equipamento e infraestrutura para seis núcleos de pesquisa 

Para abrigar as atividades de pesquisa e extensão dos professores atualmente 

nucleados, o Curso de Bacharelado em Ciências Sociais conta com seis (6) salas junto 

ao Prédio 74A - Campus sede. Cada sala está equipada com equipamentos que 

possibilitam realizar pesquisa com acesso a internet e com móveis adequados para 

suprir as necessidades dos pesquisadores, conforme o seguinte: Três salas (208, 2204 

e 2230) utilizadas como sala de professoras/es e como núcleos ou grupos de pesquisa 

(NERD - , Núcleo de Estudos sobre Emoções e Realidades Digitais; NEFERS – Núcleo de 

Estudos Ferroviários do Rio Grande do Sul; Labis - Laboratório de Investigação 

Sociológica). Três salas (2236, 2234 e 2208) utilizadas, especificamente, como sedes 

de grupos ou núcleos de pesquisa (NECON - Núcleo de Estudos Contemporâneos; GEPACS - 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura, Gênero e Saúde; NEDD/EES – Núcleo de 

Estudos Democracia e Desigualdade/Especialização Ensino de Sociologia); a Sala 208 

(Núcleo de Estudos sobre Emoções e Realidades Digitais - NEERD) conta com um (1) 

armário grande, uma (1) impressora laser e três (3) computadores; a Sala 2204 

(Núcleo de Estudos Ferroviários do Rio Grande do Sul - NEFERS) conta com três (3) 

armários grandes, uma (1) impressoras laser e dois (2) computadores; a Sala 2208 

(Núcleo de Estudos sobre Democracia e Desigualdades - NEED e Curso de Especialização 



em Ensino de Sociologia no Ensino Médio) conta com um (1) armário grande, uma (1) 

impressora laser e quatro (4) computadores; a Sala 2230 (Laboratório de Investigação 

Sociológica - LABIS) conta com três (3) armários grandes, duas (2) impressoras 

laser, 1(uma) impressora jato de tinta e quatro (4) computadores; a Sala 2234 (Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Antropologia do Corpo e da Saúde - GEPACS) conta com um (1) 

armário grande, uma (1) impressora laser e três (3) computadores; a sala 2236 

(Núcleo de Estudos Contemporâneos - NECON) conta com um (1) armário grande, dois (2) 

armários pequenos,  duas (2) impressoras laser, três (3) impressoras jato de tinta e 

quatro (4) computadores. Todas as salas possuem softwares para gerenciamento de 

banco de dados e operacionalização de dados estatísticos. Há um (1) aparelho de ar 

condicionado em cada sala. 

 

Infraestrutura didática 
Para atendimento das atividades didáticas: trinta e uma (31) salas de aula, 

nos prédios 74A e 74C, ambos no Campus sede, conforme segue: Prédio 74A (14 salas de 
aula): sala 2137 com capacidade de 30 (trinta) lugares; sala 2164 com capacidade de 
42 (quarenta e dois) lugares; sala 2165 com capacidade de 30 (trinta) lugares; sala 
2175 com capacidade de 64 (sessenta e quatro) lugares; sala 2253 com capacidade de 
57 (cinquenta e sete) lugares; sala 2264 com capacidade de 60 (sessenta) lugares; 
sala 2265 com capacidade de 64 (sessenta e quatro) lugares; sala 2274 com capacidade 
de 62 (sessenta e dois) lugares; sala 2275 com capacidade de 55 (cinquenta e cinco) 
lugares; sala 2335 com capacidade de 41 (quarenta e um) lugares; sala 2343 com 
capacidade de 63 (sessenta e três) lugares; sala 2364 com capacidade de 72 (setenta 
e dois) lugares; sala 2373 com capacidade de 34 (trinta e quatro) lugares; sala 2375 
com capacidade de 69 (sessenta e nove) lugares. Prédio 74C (17 salas de aula): sala 
4226 com capacidade de 63 (sessenta e três) lugares; sala 4228 com capacidade de 65 
(sessenta e cinco) lugares; sala 4230 com capacidade de 45 (quarenta e cinco) 
lugares; sala 4232 com capacidade de 43 (quarenta e três) lugares; sala 4322 com 
capacidade de 45 (quarenta e cinco) lugares; sala 4324 com capacidade de 50 
(cinquenta) lugares; sala 4326 com capacidade de 71 (setenta e um) lugares; sala 
4328 com capacidade de 60 (sessenta) lugares; sala 4330 com capacidade de 45 
(quarenta e cinco) lugares; sala 4332 com capacidade de 47 (quarenta e sete) 
lugares; sala 4422 com capacidade de 45 (quarenta e cinco) lugares; sala 4424 com 
capacidade de 45 (quarenta e cinco) lugares; sala 4425 com capacidade de 36 (trinta 
e seis) lugares; sala 4426 com capacidade de 32 (trinta e dois) lugares; sala 4428 
com capacidade de 69 (sessenta e nove) lugares; sala 4430 com capacidade de 45 
(quarenta e cinco) lugares; sala 4432 com capacidade de 45 (quarenta e cinco) 
lugares. Além da estrutura tradicional, todas as salas de aula estão equipadas com, 
condicionador de ar, computador e retroprojetor. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 
Servidores Docentes 
Atualmente, o Departamento de Ciências Sociais, que inclui os cursos de 

bacharelado e licenciatura, conta com 26 professores em atividade, todos doutores, 
distribuídos nas suas diferentes áreas de concentração (Antropologia, Sociologia e 
Ciência Política). 

 
Servidores Técnico-Administrativos 
O provimento de servidores técnico-administrativos para atendimento nos três 

turnos de funcionamento do Curso conta com um (1) servidor para Secretaria junto à 
Coordenação, duas (2) estagiárias para atendimento dos alunos no período vespertino 
e noturno. 

 

 

 

Data: 
       _____/_____/_____                        _____________________________ 
                                                    Coordenador do Curso 

 




