
Ofício Circ. Nº 3/2019 - Campus SAP Rio Grande, 23 de julho de 2019.

Aos
Servidores do Campus FURG-SAP.

Assunto: agendamento de salas do Campus .

Prezados

Conforme  decisão  do  Conselho  do  Campus  (Ata  13),  a  Direção  informa  que  os
processos de ensalamento e agendamento de espaços físicos estão sendo reformulados com apoio
da Secretaria. Nesse sentido, informamos os procedimentos que devem ser utilizados a partir de
agora:

1  -  O  site do Campus (sap.furg.br)  conta  com  um  menu  "Para  Servidores  >  Salas  e
Agendamento"  (também  acessível  pelo  botão  de  destaque  na  página  inicial)  em  que  está
entabulada a relação salas/horários com as disciplinas (na primeira linha) e os agendamentos para
outras atividades (na segunda linha). A tabela é atualizada a cada 5 minutos pelo Google e deve ser
consultada antes de ser feito o pedido de reserva de sala.

2  -  O  pedido  de  reserva  (agendamento)  de  salas  e  laboratórios  para  atividades
esporádicas (ou seja, que não compreendam disciplinas ou projetos continuados) deverá ser feito
pelos  formulários  acessíveis  logo  abaixo  da  tabela,  contatando  o  responsável  por  cada
agendamento, a saber: Lizandro Mello (salas de aula da UCA e da UBP), Patricia Silva (LEPEMAT),
Glaucio  Teichmann  (Lab.  de  Física),  Mariele  Lanes  (Lab.  de  Informática)  e  Márcia  Kurz
(Laboratórios de Química da UCA).   Deverão ser enviados o nome do responsável pelo pedido,
e-mail, data e horários e  sala desejada. É importante fornecer um email válido no pedido, pois será
o canal de comunicação com os responsáveis pelos ensalamentos. Agendamentos solicitados por
estudantes deverão ser acompanhados da indicação de um professor ou técnico responsável,
que dará anuência ao pedido.

3 - Sob os formulários de solicitação de reserva ainda é possível checar, na aba "Outras
informações" as restrições e recomendações de cada espaço para reserva e para utilização, que
são determinadas pelos responsáveis pelos espaços.

4 -    A utilização contínua de espaços em projetos deverá ser agendada pelo mesmo
procedimento.

5 - Eventuais solicitações de troca de sala para os horários fixos das disciplinas deverão
ser formalizadas em processo junto ao Protocolo do Campus (Secretaria), dirigidas à Coordenação
do Curso, que avaliará caso a caso e dará parecer.

6 - Os ensalamentos das disciplinas, a partir do 2º semestre de 2019,  foram inseridos
no  Sistema  Acadêmico  da  Universidade  pela  PROGRAD  e  estão  disponíveis  aos  estudantes  a
partir  de  suas  solicitações  de  matrícula.  Alertamos  que  nesse  sistema  não  serão  registradas
alterações posteriores. 

7  -  Para  o  1º  semestre  letivo  de  2020,  a  PROGRAD  estabeleceu  o  prazo  de 20  de
novembro  de  2019  para  o  envio  dessas  mesmas  informações  (Código  /  Nome  da  Disciplina  /
Horário / Prédio / Sala). Portanto, pedimos atenção das Coordenações e docentes, no sentido de
que haverá a necessidade de encaminhar os dados de oferta e ensalamentos com antecedência, a
fim de não prejudicar a programação dos estudantes e do uso da estrutura física do Campus.

8 - Nos sábados e domingos (manhã, tarde e noite), o agendamento de todas as salas da
Unidade  Cidade  Alta  será  efetuado  diretamente  pelo  Polo  Universitário  (3662  –  7214  /
laboratoriopolo2011@gmail.com ). Excetuam-se, nesse caso, os laboratórios de Química, Física e
Informática,  cujo  agendamento deverá ser solicitado  conforme especificado no item 2.  Nesses
mesmos dias e horários, não haverá agendamentos de espaços físicos na Unidade Bom Princípio,
enquanto  não contarmos com serviço de portaria nos prédios.

9 - No segundo semestre de 2019, de segundas a sextas-feiras, a sala 05 e o LEPEMAT
estarão reservados para o Polo a partir das 18 horas, devido à necessidade de tempo disponível
para limpeza das salas e preparação das atividades previstas para os Cursos ofertados pelo Polo.
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Sendo assim, considerando o atual  processo de crescimento e expansão do Campus
FURG-SAP,  contamos  com  a  colaboração  de todos,  especialmente evitando  o  uso de  qualquer
espaço  das  duas  Unidades  sem  o  agendamento  aprovado,  conforme  o  processo  descrito
anteriormente.

Atenciosamente,

Antônio Valente
Diretor do Campus FURG-SAP.
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