
 
 

 

ESTRUTURA FÍSICA 

O Laboratório multifuncional I, localizado no primeiro andar do prédio principal 

da UNIVAÇO, é dividido em diversos ambientes, constituído equipado com 

equipamentos modernos envolvendo tecnologia de ponta no ensino médico, 

além de áreas de armazenamento e conservação dos materiais, como 

apresentado em tabela abaixo e fotografias.  

Constituído de uma sala de preparo e manuseio com cuba para cadáveres. 

Possuem, também, modelos esquemáticos, peças em resina de padrão 

internacional, morfologicamente similares às biológicas, e softwares educativos 

que facilitam a aprendizagem. Apresentam iluminação adequada, boa ventilação 

e condições de fácil higienização. 

 

AMBIENTES FOTOGRAFIA DESCRIÇÃO 

 

 

 

Sala de estudos 

 Uma sala ampla 

contendo 6 meses 

em inox, cada uma 

contendo 6 

banquetas de inox. 

Nessa sala contem 

2 vitrines 

expositoras 

contendo algumas 

peças artificiais e 

peças humanas, 

para o uso em 

aulas e exposição. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de guarda 

de cadáveres 

 

 

  

Uma pequena sala 

contendo 3 

tanques maiores e 

1 tanque menor 

utilizado para o 

acondicionamento 

de cadáveres e 

peças 

cadavéricas. 

Nessa mesma 

sala contém uma 

bancada de 

granito com uma 

pia para lavagem 

de utensílios e 

peças. Temos 

também uma 

mesa móvel em 

inox para lavagem 

e transporte de 

peças. 

 

 

 

 

Sala dos 

técnicos e 

professores 

 Uma sala 

contendo uma 

mesa com um 

computador, um 

armário de duas 

portas para 

guarda de 

documentos e 

livros. Dois 

armários um 

contendo 18 

gavetas e outro 

com 15 gavetas 

para guarda de 

ossos e 2 gavetas 

para objetos 

pessoais dos 

técnicos.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deposito de 

materiais 

 

 

 

 

 

 

  

Uma pequena sala 

contendo um 

armário com 2 

portas para a 

guarda de 

rouparia do setor. 

Contendo 3 

tablados para 

acondicionamento 

dos produtos 

químicos. Um 

suporte contendo 

1 esqueleto e 4 

peças de coluna 

vertebral. Nesse 

deposito também 

temos uma caixa 

organizadora 

contendo algumas 

ferramentas e 

materiais do 

setor. 

 

 

 
 
 
 

Sala de 
Neuroanatomia 

 Uma pequena sala 

contendo uma 

bancada de inox                                             

com algumas 

vasilhas de 

plásticos com 

tampa com 

soluções de 

formol 

acondicionadas 

algumas peças de 

neuroanatomia. 

Existe também 

alguns baldes 

com peças de 

neuroanatomia.  



 
 

 

 

 

 

 

Hall entre salas  

 Espaço utilizado 

para transitar 

entre as salas de 

neuroanatomia, 

sala dos técnicos 

e professores, 

deposito de 

materiais e sala 

de guarda de 

cadáveres. 

 

 


