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Última alteração: 24 de Abril de 2019
Este documento contém as recomendações e normas de utilização dos espaços do
Prédio 14 do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE):

1.

Sala 109 - Miniauditório

2.

Sala 102 - Laboratório de informática

3.

Sala 103 - Laboratório de informática

Fotos das salas - Dezembro de 2018

Sala 109

Sala 103

Sala 102
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1. RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS
1.1 REGRAS DO AGENDAMENTO
As reservas dos espaços (salas) do NTE devem ser realizadas por meio do sistema
de agendamentos da UFSM (httpsz/mortaLUfsm.br/aqendamento), que pode ser visto e
acessado no site do N'Í'E, no menu SERVIÇOS.
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Todos os servidores (docentes e técnicos-administrativos) e estudantes da UFSM
possuem acesso ao portal de agendamento. Demais pessoas, que não pertençam ao
quadro de servidores e alunos, não poderão fazer agendamentos.
Todos os usuários poderão ser responsabilizados pelo uso inadequado da sala.

Desta forma, sugere-se que os responsáveis pela reserva controlem, na medida do
possível, as ações dos demais usuários.
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A solicitáção de agendamento deverá ser realizada com, no mínimo, 5 dias úteis de

antecedência à data solicitada. Lê-se dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, quando não
houver feriados ou pontos facultativos.
A reserva será confirmada ou negada em aproximadamente 2 dias úteis após a
solicitação.

As salas do NTE têm como principal objetivo atender às necessidades dos cursos
da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na UFSM e dos cursos de capacitação do
NTE. As solicitações que não possuírem relação direta com o NTE ou com os cursos da
UAB/UFSM são limitadas a 3 reservas mensais por usuário solicitante.
Sempre que houver cancelamento da reserva, comunicar ao NTE via sistema de
agendamentos

(https://portal.ufsmbr/aqendamento)

ou

por

meio

do

e-mail

(aqendamentoânteufsm.br), com a maior antecedência possível. Os solicitantes que não
realizarem o câncelamento prévio, não comparecerem no dia e horário agendados e não
fornecerem uma justificativa poderão ficar impossibilitados de fazer novas reservas.
Os cursos da UAB/UFSM têm prioridade nas sextas e sábados.

1.2 REGRAS DE UTILIZAÇÃO
As seguintes orientações devem ser seguidas:

.

Somente o usuário solicitante da reserva ou pessoa indicada por ele no formulário
da reserva poderá receber a chave da sala na recepção do NTE;

.

Não fumar nas dependências do NTE (salas, hall, corredores);

e

Não consumir alimentos nas salas do NTE;

o

Não será permitida a entrada de nenhum tipo de bebida (água, chá, suco, café,

*

refrigerante, chimarrão, etc.) nos laboratórios de informática;
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A única bebida admitida no miniauditório do NTE é água, de preferência em garrafas
com tampa.
Não entrar na sala quando esta estiver sendo utilizada para outra atividade. Por
exemplo, quando um professor estiver ministrando sua aula, somente será permitida
a permanência dos seus alunos na sala;
Não plugar ou desplugar os cabos dos computadores (força, rede, monitor, mouse,
fones de ouvido) sem a autorização de algum técnico ou responsável da sala;

Não utilizar computadores para jogos ou fins recreativos que não estiverem
associados às atividades acadêmicas;

Não acessar sites com conteúdos ilícitos, ilegais ou que venham a ferir as
diretrizes da UFSM (ensino, pesquisa e extensão), como, por exemplo, pornografia,
racismo, indução religiosa;
Não conversar, em voz alta, nos corredores, visto que isto atrapalha outras
atividades do NTE, como aulas e gravação de Videoaulas;

Respeitar o horário agendado para utilização da sala;
Responsabilizar—se por arquivos sigilosos, indevidos ou maliciosos (vírus) gravados
no disco rígido dos computadores;
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados intencionalmente, ou por falta de
cuidado, aos equipamentos da sala;
Entregar a sala limpa, organizada (cadeiras, computadores, teclados, mouses, etc.,
organizados no seu devido lugar e quadro branco Iimpõ, sem as anotações
&

realizadas durante a aula/atividade) e com todos os equipamentos desligados
(computadores, projetores, ar-condicionado, luzes);
Entregar a chave da sala ao recepcionista do NTE e assinar o livro de chaves;
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Não retir'ar nenhum equipamento, mesa ou cadeira dos laboratórios de informática
ou do miniauditório, sem prévia autorização de algum servidor do NTE;

.

Comunicar à portaria em caso de não funcionamento de condicionadores de ar ou
lâmpadas nas salas, para que o NTE possa dar andamento na resolução do
problema;

.

Entregar a chave da sala para o recepcionista do NTE e assinar o livro de chaves;

.

As dependências internas do NTE são de uso restrito dos colaboradores do prédio
14, inclusive a copa;

.

O NTE disponibiliza armários com chave em seu hall de entrada para os usuários
guardarem seus objetos pessoais (mochilas, notebooks, pastas, bolsas, etc.) que
não são necessários para a atividade proposta;

o

No caso de desrespeito às normas de utilização das salas, 0 solicitante ou o
responsável pelo uso pode ficar impossibilitado de fazer novas reservas.

2) RESPONSABILIDADES DO NTE
O NTE possui uma equipe técnica de Tecnologia da Informação (TI) para a gestão
dos laboratórios e do miniauditório. Essa equipe é responsável por:
.

Disponibilizar os computadores e demais equipamentos em boas condições de uso;

.

Controlar as reservas (agendamentos) das salas e;

.

Solucionar

dúvidas

ou

problemas

referentes

&
aos

equipamentos

das

salas

(computadores, projetor multimídia, conexão com a internet). Este auxílio depende
do horário de atendimento de servidores/bolsistas de TI do NTE.
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0 NTE não ée responsabiliza por:
Suporte na utilização de softwares que forem diferentes dos softwares padrões dos
computadores da sala;

Objetos esquecidos nas salas. Far—se-á contato com o dono, quando houver
indicação de nome e contato no objeto. Caso contrário, este ficará armazenado, por
uma semana, na recepção do NTE. Após esse período, poderá ser descartado;
Arquivos ou documentos que forem armazenados (salvos) nos computadores da
sala. A gravação dos dados (arquivos) deverá ser realizada pelos usuários em um
pendrive ou outra forma de armazenamento externo;
Falta de energia elétrica ou falta de conectividade decorrente de fatores externos;
Problemas nos arquivos dos usuários, vírus ou uso inadequado dos equipamentos;

Uso indevido de dispositivos pessoais utilizados nos laboratórios, como "pen drives",
cartões de memória, máquinas fotográficas, notebooks, etc.
Configurações ou instalações solicitadas em computadores pessoais dos usuários.
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3. VIDEOCONFERÉNCIA
.

No caso do uso de videoconferência (ex.: Skype, Hangout), o usuário deverá
possuir: login e senha próprios, o contato adicionado das outras pessoas que
participarão da videoconferência e conhecimento da utilização do software.

.

Recomenda-se que o usuário realize testes prévios de conexão com seus contatos
para garantir que ambos (origem e destino) saibam utilizar a ferramenta de
videoconferência escolhida no momento da reunião.

!

Reisoli BenÁÚ
iIho

Paulo Roberto Colusso

Coordenador da Universidade Aberta do Brasil na UFSM

Diretor do Núcleo de Tecnólogia Educacional

Apostila à Portaria n.º 74.212 de 27.01.2015, de 20.12.2015.

Portaria n.º 76.096 de 11.08.2015
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