Salas e Laboratório
para Treinamentos, Cursos
e Produção de Vídeos

Localizado na região da Pompéia, em São Paulo, o Instituto Racine disponibiliza espaços para realização de cursos, treinamentos, palestras,
lançamento de produtos e produção de vídeos.
De fácil acesso pelas principais vias como Marginal Tietê, Rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco, sua completa infraestrutura
conta com 12 salas, com capacidade para até 60 pessoas, devidamente equipadas para transmissão ao vivo pela internet e gravação.
O local ainda inclui Laboratório Químico indicado para o desenvolvimento de atividades práticas, de pesquisa e produção de material
audiovisual.

Locação de Salas para
Cursos e Treinamentos

Locação de
Laboratório Químico

Rod. Pres. Castelo Branco
Rod. Raposo Tavares
Rodoanel

Localização
Rua Padre Chico, 93 - Perdizes
São Paulo (SP)
CEP: 05008-010

Transmissão
Ao Vivo pela Internet

Rod. Pres. Castelo Branco
Rodoanel
Rod. Raposo Tavares

Próximo ao Bourbon Shopping São Paulo
Próximo ao SESC Pompéia
Próximo ao Terminal Rodoviário e das
Estações de Metrô/CPTM Palmeiras-Barra Funda
A aproximadamente 11 minutos da Marginal Tietê
e 30 minutos dos Aeroportos de Congonhas e
Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos-SP)

Aeroporto de Congonhas
Rod. dos Imigrantes

Serviço de
Acesso Online para
Conteúdos Gravados
Aeroporto Inter. de Guarulhos
Rod. Presidente Dutra
Rod. Ayrton Senna

Salas para Cursos e Treinamentos

Ideal para a realização de reuniões,
treinamentos, palestras e sessões
informativas:

Montagem da Sala

Auditório

Escolar

Altura = 2,70 m

Altura = 2,70 m

58 m² = 60 Pessoas

58 m² = 49 Pessoas

28 m² = 24 Pessoas

28 m² = 15 Pessoas

Espinha de Peixe

"U"

Altura = 2,70 m

Altura = 2,70 m

58 m² = 40 Pessoas

58 m² = 30 Pessoas

28 m² = n/a

28 m² = n/a

Reunião
Altura = 2,70 m
58 m² = até 30 Pessoas
28 m² = até 12 Pessoas

8 salas com capacidade
de até 60 pessoas (58 m²)
4 salas com capacidade
de até 24 pessoas (28 m²).
Todas os espaços possuem ar-condicionado,
toaletes e equipamentos audiovisuais como:
computadores, projetores multimídia e
sistemas de som.

Transmissão Ao Vivo / Gravação

Ideal para empresas que possuem atividades descentralizadas ou clientes em todo o Brasil, o Instituto Racine oferece serviços de
transmissão ao vivo pela internet e compartilhamento de conteúdo gravado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Serviço de Transmissão Ao Vivo

Estúdio para Gravação

Sistema de transmissão em tempo real via internet que assegura
que o conteúdo ministrado nos cursos e treinamentos também seja
visualizado remotamente, permitindo, inclusive, a interação de
usuários que não possam comparecer in loco.

Espaço destinado à gravação de conteúdo audiovisual, com fins
educacionais, institucionais ou promocionais, equipado com chroma
key, câmeras e microfones profissionais, garantindo qualidade em
produção de vídeos aos contratantes.

O conteúdo captado pode ser, também, disponibilizado para acesso
na web, pelo tempo que desejar por meio de Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)*.

O conteúdo captado pode ser, também, disponibilizado para acesso
na web, pelo tempo que desejar por meio de Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA)*.

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Conteúdos, transmitidos ao vivo ou gravados, podem ser disponibilizados via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), possibilitando a
extensão do período de acesso e uma maior interatividade aos participantes dos cursos e treinamentos por meio de atividades avaliativas,
fóruns e publicação de materiais complementares.

* Consulte sobre Hospedagem e Liberação de Acesso Online

Laboratório Químico

Versátil, o Laboratório Químico do Instituto Racine é um espaço que permite a realização de
diferentes atividades técnicas ou instrucionais como treinamentos práticos, desenvolvimento de
formulações, demonstrações de produtos, pesquisas, gravações entre outras.

Equipamentos*
• Agitadores
• Balanças Analíticas e Semi-Analíticas
• Estufa
• Medidor de Pontos de Fusão

Metragem

Ocupação Máxima

M² = 58 m²

Bancadas = 30 Pessoas

Altura = 2,70 m

Por Bancada = 3 Pessoas

• Microscópio
• pH-metros
• Sistema de Purificação de Água
• Viscosímetro

Largura = 5,80 m
Profundidade = 10,00 m

Vidrarias
Utensílios Diversos

* Consulte a lista completa de equipamentos,
utensílios e vidrarias.

