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     Possuímos 4 Salas de Simulação Complexa dotadas de alta tecnologia, as salas de 
simulação complexa contêm equipamentos com diversas possibilidades de trabalhar a 
metodologia de simulação, utilizando manequins computadorizados e atores. A 
estrutura é composta por quatro salas (Simulação Complexa I, Simulação Complexa II, 
Simulação Complexa III e Simulação Complexa IV), todas acompanhadas por salas de 
observação que permitem a realização de cenários seguidos de debriefing, cada uma 
com capacidade para 25 alunos. 

      Enfermaria:    este espaço simulado permite que o estudante perceba a relevância e 
a aplicação do que está sendo ensinado com a imersão em uma situação prática em que 
ele exerce papel ativo na aquisição dos conceitos necessários para compreensão e 
resolução da situação problema. Permite ainda a este estudante treinar procedimentos 
e situações que irá viver na prática profissional, em ambiente controlado e seguro, 
aumentado seu autoconhecimento e sua confiança. A estrutura é composta por nove 
leitos comuns, quatro leitos neonatais, uma estação de enfermagem e uma farmácia 
simulada, tendo capacidade para 40 alunos.  

Os laboratórios multidisciplinares são espaços dedicados ao ensino de múltiplas 
competências nas ciências básicas e aplicadas, em um mesmo ambiente. Os tradicionais 
laboratórios de microscopia, histologia, microbiologia, química e bioquímica, biofísica, 
biologia celular e outros estão integrados em quatro laboratórios amplamente 
equipados e preparados para realização de aulas práticas das ciências básicas. São 
espaços multifuncionais e dinâmicos, que se adequam para cada aula planejada.  

A estrutura é composta por quatro laboratórios (Multidisciplinar I, Multidisciplinar 
II Multidisciplinar III e Multidisciplinar IV), cada um com capacidade para 48 alunos.  

 
Laboratório de Habilidades. O ambiente proporciona ao estudante a prática e o 
aperfeiçoamento de habilidades fundamentais para o exercício profissional com foco no 
procedimento e no desenvolvimento psicomotor. A medida que o estudante aprende, o 
objeto passa a ser apresentado de forma contextualizada, de modo a alcançar outros 
níveis cognitivos. A estrutura tem capacidade para 40 alunos. 
 

Abaixo fotos de algumas atividades realizadas nos laboratórios durante o ano de 2016 
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