INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Salas de aula
As salas têm formato retangular, sendo que seu fundo possui aberturas em praticamente toda a
extensão. Tanto a ventilação como a iluminação é considerada boa, uma vez que possui 02 (duas)
grandes janelas localizadas nos fundos. Somada a essas aberturas há a porta de entrada – outra fonte
de ventilação e de luz natural. Destaca-se, também, o ambiente totalmente ventilado, uma vez que
existem 04 (quatro) ventiladores de parede instalados. As paredes e o teto são pintados de branco,
propiciando uma melhor iluminação ao ambiente. A iluminação artificial consiste em fileiras de
lâmpadas fluorescentes dispostas perpendicularmente às aberturas, ao longo da sala. O mobiliário
consiste em mesas e cadeiras, sendo 01 (uma) mesa e 02 (duas) cadeiras para o professor e 40
mesas e cadeiras para os alunos. Observa-se, ainda, a existência de um quadro de vidro, recurso
mais avançado que o quadro branco, onde usa-se canetas apagáveis, facilitando, assim, o processo
ensino-aprendizagem. E por fim, registra-se que as salas possuem - instalados permanentemente equipamentos de multimídia.

Biblioteca
O IFNMG Campus Pirapora oferece ampla biblioteca aos alunos, em ambiente climatizado,
dinâmico e organizado, contendo referências bibliográficas imprescindíveis as suas formações.
Entende-se que o conhecimento construído ao longo dos tempos, especialmente sistematizado em
livros e outras formas de divulgação, deve ser objeto de estudo e ficar disponibilizado aos alunos,
para a fundamentação teórica de suas atividades estudantis e profissionais. Por isso, a importância a
ser dada à Biblioteca, a qual disponibiliza, ainda, acervo virtual de consulta e sistemas de acesso a
este através do sistema Gnuteca.
A Biblioteca do Campus Pirapora conta – inicialmente - com um acervo de 332 títulos que atende a
totalidade dos cursos técnicos e o curso de graduação em administração. Esse acervo vem sendo
ampliado e renovado periodicamente, conforme disponibilidade orçamentária e atendendo às
solicitações do corpo docente e discente.
Os alunos contam com 16 (dezesseis) estações para estudo individual, 07 (sete) mesas para estudos
em grupo e 02 (duas) salas para estudo em grupo. Para atividades extraclasse ou ainda pesquisa, os
alunos podem utilizar 4 (quatro) computadores com acesso à Internet que encontram-se instalados
na biblioteca do Campus Pirapora.

Laboratórios de Informática
O IFNMG – Campus Pirapora possui ainda, 02 laboratórios de informática para pesquisa e outras
formas de estudo relacionados às disciplinas ou a outras dimensões de interesse e necessidades de
formação dos educandos, cada um destes contém 32 microcomputadores. Dispõe de sala equipada
com computadores conectados à internet e interligados em rede, possuindo também nobreaks,
impressoras, projetor multimídia, TV LCD, bem como programas e softwares específicos da área de
Administração. O Laboratório de Informática possibilita a instrumentalização do discente com
ênfase na área de atuação, favorecendo a obtenção de informações, registro e manipulação de
dados, bem como a produção de conhecimentos, competências indispensáveis à inserção do aluno
no mundo do trabalho e à formação humana.

Sala de multimídia
Esse espaço de aprendizagem pode ser utilizado para realização de seminários, exposição de filmes
com público menor, apresentação de trabalhos, realização de dinâmicas, etc. Essa sala possui o
dobro das dimensões de uma sala de aula convencional, além de possuir em torno de oitenta
cadeiras e capacidade de aumento no número em pelo menos 30%. Possui boa aeração e apresenta
como recursos fixos um kit multimídia, contendo projetor multimídia, microcomputador e lousa
interativa devidamente instalado.

Auditório
Considerado como um espaço nobre da instituição, possui palco, ventiladores e 330 cadeiras
dobráveis com prancheta. Espaço utilizado tanto para a realização de atividades pedagógicas e
culturais internas, quanto para receber o público externo. A exposição de filmes seguida de debate,
como no cine-gestão, com a participação de empresários e comunidade local e também para outras
atividades que precisarem de um espaço maior para sua realização, como por exemplo: palestras,
Semana da Ciência e Tecnologia, Mostra Cultural, dentre outros. Por fim, ressalta-se que a
instalação de um moderno sistema de ar condicionado que dará mais conforto às pessoas envolvidas
em atividades no recinto está em fase de licitação. Os aparelhos já foram adquiridos.

