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1. AMB. PEDAGÓGICOS

1.1. cozinha didática 1 (tecnólogo em gastr.)
1.2. cozinha didática 2 (tecnólogo em gastr.)
1.3. cozinha didática 3 (tecnólogo em gastr.)
1.4. cozinha didática 4 (tecnólogo em gastr.)
1.5. cozinha didática 5 (multiuso gastr.)
1.6. laboratório de confecção  
1.7. laboratório de criação e modelagem

1.8. laboratório de estética 1
1.9. laboratório de estética 2
1.10. laboratório de manicure    
1.11. laboratório de salão escola 1
1.12. laboratório de salão escola 2
1.13. sala para higienização e esterilização de  
 instrumentos - saúde

1.14. atrss - abrigo temporário de resíduos   
 de serviços de saúde;
1.15. laboratório de farmácia

1.16. laboratório de saúde 1
1.17. laboratório de saúde 2
1.18. laboratório de varejo

1.19. laboratório de supermercado  
 pedagógico

1.20. sala de aula flex. 1 (40alunos)
1.21. sala de aula flexível 2 (40 alunos)
1.22. sala de aula flexível 3 (40 alunos)
1.23. sala de aula flexível 4 (40 alunos)
1.24. sala de aula flexível 5 (40 alunos)
1.25. sala de aula flexível 6 (40 alunos)
1.26. sala de aula flexível 7 (40 alunos)
1.27. sala de aula flexível 8 (40 alunos)

1.28. sala de aula flexível 9 (40 alunos)
1.29. sala de aula flexível 10 (40 alunos)
1.30. sala de aula flexível 11 (40 alunos)
1.31. lab. estúdio de gravação + fotografia +   
 pedagógico/estúdio de gravação adm.   
 senac

1.32. sala de aula híbrida 1 (40 alunos)
1.33. sala de aula híbrida 2 (40 alunos)
1.34. sala de aula híbrida 3 (40 alunos)
1.35. sala de aula híbrida 4 (40 alunos)
1.36. sala de aula híbrida 5 (40 alunos)
1.37. sala de aula híbrida 6 (40 alunos)
1.38. sala de aula híbrida 7 (40 alunos)
1.39. sala de aula híbrida 8 (40 alunos)
1.40. sala de aula híbrida 9 (40 alunos)  
 + organização de armários

1.41. sala de aula híbrida 10 (60 alunos)
1.42. sala de aula híbrida 11 (60 alunos)
1.43. sala de aula híbrida 12 (60 alunos)
1.44. sala de aula híbrida 13 (60 alunos)
1.45. sala de aula híbrida 14 (60 alunos)
1.46. 01 mini auditório pra 120 pessoas  
 (01 sala híbrida de 40 alunos / 01 sala  
 híbrida de 60 alunos reversível)
1.47. laboratório de informática 1 (40 alunos)
1.48. laboratório de informática 2 (40 alunos)
1.49. laboratório de tecnologia 1 (40 alunos)
1.50. laboratório de tecnologia 2 (40 alunos)
1.51. auditório - 210 lugares + foyer + 
 camarim + i.s.p.n.e.
1.52. cetahg (restaurante produção /  
 pedagógico)

1.53. monta-cargas gastronomia

1.54. cozinha de produção - restaurante

1.55. aquário controle de produção  
 (nutricionista) - restaurante

1.56. gard manger legumes - restaurante

1.57. gard manger açougue - restaurante

1.58. padaria - restaurante

1.59. confeitaria de produção - restaurante

1.60. closet de panelas - restaurante

1.61. despensa - restaurante

1.62. plonge - restaurante

1.63. platina - restaurante

1.64. rouparia - restaurante

1.65. vestiário alunos e funcionários  
 gastronomia, cozinha de produção e   
 restaurante

1.66. depósitos materiais limpeza (gastr.)
1.67. conjunto sanitário cozinha - restaurante

1.68. depósitos de lixo (exclusivo  
 gastronomia)
1.69. restaurante didático

1.70. bar didático 1 - integrado restaurante

1.71. elevador serviço/saúde

2. AMB. ADMINISTRATIVOS

2.1. direção escolar

2.2. sala de reuniões com vídeo conferência 
 01 (6 lugares)
2.3. sala de reuniões com vídeo conferência  
 02 (6 lugares)
2.4. sala de reuniões com vídeo conferência  

 03 (6 lugares / triagem de material)
2.5. supervisão pedagógica, faculdade e   
 aprendizagem

2.6. apoio administrativo - financeiro

2.7. apoio administrativo - secretaria

2.8. apoio administrativo - compras

2.9. apoio administrativo - dep. de pessoal

2.10. apoio administrativo - atendimento ao   
 aluno. espaço de reuniões (4 lugares)
2.11. suporte ao adm interno / atendimento  
 interno alunos e clientes

2.12. conjunto espaço funcionários (copa  
 funcionários + sanitários)
2.13. depósito geral da manutenção predial

2.14. telecom - manutenção t.i.
2.15. conjunto espaço docentes e instrutores

2.16. coordenação de curso superior de  
 tecnologia em gastronomia

2.17. coordenação e apoio adm. gastronomia  
 restaurante didático

2.18. posto de atendimento enfermaria

2.19. cpa (comissão própria de avaliação) +   
 reuniões para 4 lugares 
2.20. napp’s (núcleo de atendimento  
 pedagógico, psic.e social) - 6 lugares

2.21. coordenação de iniciação científica e   
 extensão + reuniões para 4 lugares

2.22. recepção

2.23. biblioteca

2.24. central de atendimento

3. AMB. APOIO E SERVIÇO

3.1. conjunto sanitários fem., masc.e p.n.e.  
 (01 conjunto por andar)
3.2. depósitos (distribuídos pelo complexo)
3.3. almoxarifado

3.4. depósito interno de mobiliários e  
 equipamentos

3.5. depósitos materiais limpeza    
 (01 por andar)
3.6. refeitório funcionários senac

3.7. refeitório funcionários terceirizados

3.8. vestiários terceirizados

3.9. vestiário acessível (p.n.e.) fem. / masc.
3.10. cantina preparo + cantina armazenagem  
 + d.m.l.
3.11. abrigo de gás

3.12. abrigo de resíduo sólido urbano +   
 desidratadora de lixo orgânico

4. CIRCULAÇÃO E CONVÍVIO

4.1.  controle acesso terraço 
4.2.  bar terraço – coberto

4.3. vaga de garagem para 04 (quatro)   
 veículos leves

4.4. áreas de descompressão, área externas  
 descoberta (pavimento térreo)
4.5. áreas de descompressão, área externas  
 descoberta (terraços)
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