
INSTITUTO QUALIFIQUE
Cursos Profissionalizantes

07/11
ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Encantado | RS

Acad.: Débora scartezini
Curso de Arquitetura e Urbanismo | 2018/B

Orientador: Alex Carvalho Brino

PLANTA DE COBERTURA
Esc.: 1/250

Corte GG
Esc.: 1/250

Corte HH
Esc.: 1/250

Fachada D
Esc.: 1/250

DIAGRAMAS DE ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL

Diagrama 14: Setor Administrativo
O setor administrativo fica voltado para a fachada 
principal, com a vista da Avenida Antônio de Conto e da 
esquina. Toda a administração é envidraçada, 
melhorando a iluminação e favorecendo a vista, por ser 
um local de maior permanência. 

Diagrama 15: Treinamento de Professores
Uma sala dentro do setor administrativo foi destinada 
ao treinamento de professores, já que o SENAI, será 
responsável por esta etapa. 

Diagrama 16: Central de Carreiras
A Central de Carreiras localiza-se também no segundo 
pavimento, em um local de fácil acesso para os alunos, 
próximo à circulação. É um setor responsável por 
auxiliar os estudantes a ingressar no mercado de 
trabalho, serviço de extrema importância dentro da 
escola. 

Diagrama 17: Salas de aula
Duas salas de aula com capacidade para 32 alunos 
estão localizadas no segundo pavimento, com boa 
iluminação natural. Elas estão disponíveis para apoio, 
para aulas teóricas, necessárias no momento da 
apresentação do ofício que os alunos pretendem 
realizar, antes de partir para a prática, sendo de 
extrema importância uma primeira aproximação com a 
profissão.

Diagrama 18: Área de Lazer 
No segundo pavimento, localiza-se uma área de lazer 
coberta e interessante, com espaços para descanso, e 
balanços, para tornar o momento mais descontraído. 

Diagrama 19: Curso de Instalações Elétricas
A sala de aula do curso de instalações elétricas 
localiza-se no segundo pavimento, na barra dos 
serviços mais pesados. Possui cabines de testes e 
todos os equipamentos necessários para atender 32 
alunos.

Diagrama 19: Curso de Instalações Hidráulicas
A sala de aula do curso de instalações elétricas 
localiza-se no segundo pavimento, na barra dos 
serviços mais pesados. Possui ambientações de áreas 
molhadas e todos os equipamentos necessários para 
atender 32 alunos.

Diagrama 19: Área técnica
A área técnicas possui acesso pelo pavimento térreo e 
nela localizam-se Fan Coil e Chiller, dimensionados 
para atender toda a demanda da escola.
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