
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO UFSM SILVEIRA MARTINS 

REGULAMENTO INTERNO DE USO 

 

 O Comitê Gestor do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão: 

UFSM Silveira Martins, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento 

Interno (Resolução UFSM nº 015/2017, de 05/10/2017), artigo 10º, inciso I, e 

artigo 34º, resolve alterar o Regulamento de Uso dos Espaços, conforme segue: 

 

 Artigo 1º. DA DENOMINAÇÃO DOS PRÉDIOS – O prédio do antigo 

Colégio Bom Conselho, sito a rua Francisco Guerino, denomina-se “bloco A”, e 

o prédio novo anexo, com frente para a rua Vitélio Zago, denomina-se “bloco B”. 

 

 Artigo 2º. DA NUMERAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS – As 

dependências internas são numeradas de forma sequencial, de acordo com 

correlação a seguir: 

a) No bloco A: 1º pavimento ou subsolo – 1001 a 1099; 2º pavimento ou 

térreo – 2001 a 2099; e 3º pavimento ou 1º andar – 3001 a 3099; 

b) No bloco B: 1º pavimento ou térreo – 101 a 199; 2º pavimento ou 1º Andar 

- 201 a 299; e 3º pavimento ou 2º Andar – 301 a 399; 

Parágrafo 1º. A numeração das dependências deverá ser padronizada e 

fixada de forma centralizada na parte superior dos portais das portas de entrada.  

Parágrafo 2º. A numeração inicial está demonstrada nas plantas baixas 

anexas, que fazem parte integrante deste Regulamento para todos os efeitos. 

 

 Artigo 3º. DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS – Os espaços são 

classificados em três categorias: de uso comum, de uso privativo e de circulação. 

 Parágrafo 1º. Consideram-se espaços de uso comum as dependências 

destinadas ao uso comum por toda a comunidade acadêmica, por todos os 

membros de projetos ou Comitê Gestor da UFSM Silveira Martins, mediante 

edital ou reserva. 

   Parágrafo 2º. Consideram-se espaços de uso privativo as dependências 

destinadas à instalação dos projetos, de uso e acesso restrito e sob a 

administração de suas respectivas coordenações, e as destinadas ao Comitê 

Gestor da UFSM Silveira Martins. 

 Parágrafo 3º. Consideram-se espaços de circulação todos os demais 

espaços, de acesso livre a toda a comunidade acadêmica.  

 Parágrafo 4º. É expressamente vedado o acesso às áreas dos telhados e 

coberturas dos prédios, às caixas e rede de recebimento e distribuição de 

energia elétrica, telefone e de dados, exceto aos servidores do Comitê Gestor e 

terceiros responsáveis pela manutenção e limpeza destes. 

 Parágrafo 5º. É expressamente vedado a toda a comunidade acadêmica 

proceder a quaisquer intervenções nas áreas de uso comum e de circulação, por 

mais simples que sejam, sem a anuência do Comitê Gestor. 
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Artigo 4º. DOS ESPAÇOS DE USO COMUM – São espaços de uso comum: 

 

a) No Bloco A: Dependências 1001, 1004, 1005, 1006, 1012, 2009, 3003, 

3004, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019 e 3020:  

 

b) No Bloco B: Dependências 210, 213 e 214. 

 

 Artigo 5º. DOS ESPAÇOS DE USO PRIVATIVO DOS PROJETOS – São 

espaços de uso privativo dos projetos: 

 

a) No Bloco A: Dependências 1009, 1010, 1011, 2001, 2002, 2003, 3001 e 

3002.  

 

b) No Bloco B: Dependências 110, 113, 114, 128, 131, 134, 228, 231, 234, 

237, 310, 313, 314, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336 e 337. 

 

 Artigo 6º. DOS ESPAÇOS DE USO PRIVATIVO DO COMITÊ GESTOR - 

São espaços de uso privativo do Comitê Gestor e profissionais diretamente 

ligados à administração e manutenção do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e 

Extensão da UFSM Silveira Martins:   

a) No Bloco A: Dependências 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 3005, 3006, 3007 e 3009. 

 

b) No Bloco B: Dependências 122, 123, 140, 222, 223, 224, 239, 322, 323, 

324 e 339. 

 

 Artigo 7º. DOS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO – São todos os demais 

espaços nos dois blocos, tais como pátio, estacionamento, recepções, salas de 

espera, corredores, banheiros, cozinhas, entre outros, administrados e 

controlados pelo Comitê Gestor e corpo administrativo, de livre acesso à 

comunidade acadêmica (todos os espaços possuem regras próprias de 

utilização conforme Anexo C deste regimento). 

 Parágrafo único: Para melhor administração desses espaços, adota-se 

uma numeração específica, por portas de acesso, denominada “chaves de 

acesso”; 

a) No Bloco A: 01 – porta principal de acesso externo; 02 – acesso interno 

ao hall principal (em frente ao auditório); 03 – porta fundos corredor (ala 

direita;) 04 – saída para escadaria (fundos ala direita); 05 – saída para 

escadaria (hall em frente ao auditório); 06 – acesso externo ao 3º 

pavimento (escadaria ala esquerda); 07 – portão lateral de acesso 

externo; 08 – porta de acesso externo à recepção; 09 – banheiros 
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recepção; 10 – hall de ligação (em frente à sala 2006); 11 – banheiro na 

entrada principal (ao lado da porta de acesso ao auditório); 12 – banheiros 

fundos ala direita (2º pavimento); 13 – porta de acesso ao sótão (fundos 

corredor ala direita – 2º pavimento); 14 - portas de acesso ao sótão (3º 

pavimento); 15 – banheiros 3º pavimento; 16 – porta de ligação entre salas 

3003 e 3004; 17 - porta de ligação entre salas 3012 e 3013; 18 - porta de 

ligação entre as salas 3016 e 3017;   

b) No Bloco B: 20 – Portas de acesso ao prédio; 21 – Portão de acesso 

externo para pedestres; 22 – Portão de acesso externo ao 

estacionamento; 23 – Banheiros, 1º pavimento, lado esquerdo; 24 – 

Banheiros, 1º pavimento, lado direito; 25 - Depósitos material limpeza, 1º 

pavimento; 26 – Banheiros, 2º pavimento, lado esquerdo; 27 – Banheiros, 

2º pavimento, lado direito; 28 - Depósitos material limpeza, 2º pavimento; 

29 – Banheiros, 3º pavimento, lado esquerdo; 30 – Banheiros, 3º 

pavimento lado direito; 31 - Depósitos material limpeza, 3º pavimento. 

 

 Artigo 8º. DAS ALTERAÇÕES NA DESTINAÇÃO DOS ESPAÇOS - 

Qualquer alteração na destinação dos espaços deverá ser aprovada pelo Comitê 

Gestor e divulgada a todos os usuários mediante afixação de expediente em 

quadro de avisos na entrada principal de cada bloco. 

   

 Artigo 9º.  DOS BENS QUE GUARNECEM OS ESPAÇOS – Os bens que 

guarnecem os espaços de uso comum, privativos do Comitê Gestor e 

profissionais diretamente ligados à administração e manutenção do Espaço 

Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM Silveira Martins e o de 

circulação, são de propriedade da UFSM Silveira Martins e estarão sob a 

responsabilidade do Comitê Gestor. Os bens que guarnecem os espaços de uso 

privativo e misto estarão vinculados aos projetos e seus Centros de origem. 

 Parágrafo 1º. Caso haja necessidade de utilização de bens da UFSM 

Silveira Martins nos projetos, far-se-á a cessão mediante termo de transferência 

assinado pela UFSM Silveira Martins e o coordenador do projeto, tornando-se, 

este e seus sucessores, solidariamente responsáveis com o Coordenador Geral 

pela sua guarda e conservação. 

 Parágrafo 2º. Toda e qualquer troca de bens de propriedade da UFSM 

Silveira Martins entre as coordenações dos projetos deverá, obrigatoriamente, 

ser comunicada, por escrito, Comitê Gestor para atualização de dados, sob pena 

de, em caso de extravio ou desaparecimento de algum bem, este ser exigido 

somente do coordenador cedente.    

  

 Artigo 10. DO CONTROLE DA ENTRADA E SAÍDAS DE PESSOAS E 

BENS – O acesso de pessoas aos dois blocos será realizado pelo portão lateral 

do bloco A, na rua Francisco Guerino. Excepcionalmente, o acesso ao bloco A 
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poderá ser realizado pela porta principal, na mesma rua Francisco Guerino e, ao 

bloco B, pelos portões da rua Vitélio Zago. 

 Parágrafo 1º. Todo o controle da entrada e saída de bens e pessoas às 

dependências da UFSM Silveira Martins estará a cargo da portaria (porteiros, 

recepcionistas e vigilantes), com a supervisão do Comitê Gestor. 

 Parágrafo 2º.  As rotinas e exigências para a liberação da entrada e saída 

de pessoas e bens serão determinadas pelo Comitê Gestor mediante expediente 

afixado na respectiva portaria dos blocos. 

 Parágrafo 3º.  As chaves das dependências estarão depositadas em 

claviculários localizados na portaria e serão disponibilizadas às pessoas 

autorizadas a acessarem as referidas dependências mediante anotação em ficha 

de controle, devendo esta conter o nome e assinatura do retirante, data e hora 

da retirada, nome da pessoa que efetuou a devolução, hora da devolução, nome 

e visto do servidor/terceirizado que as recebeu. 

 Parágrafo 4º. Os serviços de carga e descarga, quando envolver o bloco 

A, serão realizados tanto pela rua Francisco Guerino quanto pela rua Vitélio Zago 

e, quando envolverem o bloco B, somente pela rua Vitélio Zago. 

 Parágrafo 5º. O acesso ao estacionamento será livremente efetuado pelos 

servidores da UFSM Silveira Martins e demais servidores da UFSM vinculados 

aos projetos credenciados, cabendo ao Comitê Gestor a liberação ou não das 

chaves do portão de acesso. O controle geral dos acessos bem como o controle 

do acesso de prestadores de serviços e demais visitantes ao estacionamento 

será efetuado pela portaria. 

 Parágrafo 6º. As correspondências endereçadas à UFSM Silveira Martins 

serão recebidas pela portaria e imediatamente repassadas ao Comitê Gestor e 

as endereçadas aos projetos pela portaria, que as distribuirão às referidas 

coordenações dos projetos ou colocarão à sua disposição em escaninhos na 

própria portaria. 

 Parágrafo 7º. A forma e o controle de acesso de pessoas e bens em dias 

de eventos serão determinados de comum acordo entre o Comitê Gestor e a 

coordenação dos projetos envolvidos, inclusive a liberação ou o fechamento total 

do acesso ao estacionamento. 

 Parágrafo 8º. A visitação às dependências da UFSM Silveira Martins ficará 

restrita aos dias e locais de eventos, ou mediante agendamento prévio e guiado 

por servidor da unidade às 4as feiras entre 13:30 e 16 horas (restrito aos locais 

indicados pelo guia) a serem agendados por meio de ligação ao número de 

telefone (55) 3220-8396. 

  

 Artigo 11. DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS – Os eventos serão 

classificados em eventos de pequeno, médio e grande porte, conforme a 
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estrutura e o número projetado de participantes. A ocupação mínima de cada 

espaço reservado deve ser de 50% de sua capacidade. 

 Parágrafo 1º. Consideram-se eventos de pequeno porte os eventos que 

envolverem até sessenta (60) participantes e utilizarem até três dependências 

de uso comum. 

 Parágrafo 2º. Consideram-se eventos de médio porte os que envolverem 

de sessenta (60) a trezentos (300) participantes e utilizarem mais de três 

dependências de uso comum. 

 Parágrafo 3º. Consideram-se eventos de grande porte os que envolverem 

mais de trezentos (300) participantes e necessitarem, além da utilização de todas 

as dependências de uso comum, da utilização de dependências externas à 

UFSM Silveira Martins. 

 Parágrafo 4º. Os eventos deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, 

exceto feriados, das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:30 horas. Qualquer 

evento fora desses horários deverá, obrigatoriamente, ser previamente 

autorizado pelo Comitê Gestor. O evento não deve durar mais que cinco (5) dias 

consecutivos. 

 Parágrafo 5º. O organizador responsável pelo evento deverá realizar 

agendamento via site do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de 

Silveira Martins (https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/silveira-martins/espacos-

de-uso-compartilhado), e deverá confirmar este agendamento junto ao 

profissional administrativo responsável pelos agendamentos pelo telefone (55) 

3220-8396. 

 Parágrafo 6º. Os eventos agendados deverão estar disponíveis para 

consulta em quadro calendário no site do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e 

Extensão de Silveira Martins, e portaria do mesmo local, administrado e mantido 

por funcionário responsável pelos agendamentos, devendo ser atualizado, no 

mínimo, toda sexta feira de cada semana. 

 Parágrafo 7º. A preferência de reserva na utilização dos espaços físicos 

da unidade é: para as atividades promovidas pelos projetos ativos do Espaço 

Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão UFSM Silveira Martins; seguida da 

https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/silveira-martins/espacos-de-uso-compartilhado
https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/silveira-martins/espacos-de-uso-compartilhado
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comunidade acadêmica da UFSM, e então a representantes de instituições 

públicas ou privadas, sujeito a análise do Comitê Gestor. 

 Parágrafo 8º. Todo evento em que ocorrer abertura de cerimonial com 

representantes de entidades envolvidas direta ou indiretamente, deverá, 

obrigatoriamente, ter um representante do Comitê Gestor para representar o 

Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão UFSM Silveira Martins. O 

Comitê Gestor deverá ser informado sobre a data e horário da abertura solene 

no mesmo momento da reserva do espaço solicitado. 

 

Artigo 12. DO AGENDAMENTO DOS EVENTOS DE PEQUENO PORTE 

– Os agendamentos de eventos de pequeno porte serão efetuados pelo 

interessado diretamente no site da Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e 

Extensão de Silveira Martins (https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/silveira-

martins/espacos-de-uso-compartilhado) (todos os espaços possuem regras 

próprias de utilização conforme ANEXO A deste regimento). 

Parágrafo Único. O pedido de utilização deverá ser feito em até 15 dias 

úteis (da data prevista para utilização do espaço), mediante apresentação de 

projeto (quando for docente ou TAE o proponente) pelo docente, ou mediante 

apresentação de Carta de Interesse (ANEXO B) quando o organizador 

responsável pela solicitação fizer parte de instituição pública ou privada, e 

enviado por e-mail à reservasalasilveira@ufsm.br. 

 

Artigo 13. DO AGENDAMENTO DOS EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE 

PORTE – Os agendamentos dos eventos de médio e grande porte serão 

realizados mediante solicitação ao Comitê Gestor, e registro no site do Espaço 

Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira Martins com no mínimo 15 

dias úteis de antecedência. Comitê Gestor avaliará a oportunidade e 

conveniência da realização do evento no prazo de 10 dias úteis (todos os 

espaços possuem regras próprias de utilização conforme Anexo C deste 

regimento). 

 Parágrafo 1º. A O pedido de utilização deverá ser feito em até 15 dias 

úteis (da data prevista para utilização do espaço), mediante apresentação de 

projeto (quando for docente ou TAE o proponente) pelo docente, ou mediante 

apresentação de Carta de Interesse (ANEXO B) quando o organizador 

responsável pela solicitação fizer parte de instituição pública ou privada, e 

enviado por e-mail para reservasalasilveira@ufsm.br. 

 Parágrafo 2º. O organizador responsável pelo evento deverá realizar 

agendamento via site do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de 

https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/silveira-martins/espacos-de-uso-compartilhado
https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/silveira-martins/espacos-de-uso-compartilhado
mailto:reservasalasilveira@ufsm.br
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Silveira Martins, e deverá confirmar este agendamento junto ao profissional 

administrativo responsável pelos agendamentos. 

 Parágrafo 3º. O organizador responsável pelo evento deverá entregar ao 

Comitê Gestor, após o evento realizado, fotos do evento e um texto que informe 

o objetivo do mesmo, bem como experiências destacadas e contribuições às 

comunidades acadêmica e local/regional, para divulgação no site do Espaço 

Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira Martins (conforme Art. 21). 

 

 Artigo 14. DO AGENDAMENTO PARA EVENTOS NÃO 

INSTITUCIONAIS – O Comitê Gestor poderá ceder os espaços de uso comum 

a terceiros, para o desenvolvimento de atividades não institucionais, mediante 

remuneração, sendo vedada a cessão gratuita. 

 Parágrafo único – Caberá ao Comitê Gestor a elaboração e atualização 

de tabela de remuneração das cessões e sua publicação.  

 

 Artigo 15. DOS ESPAÇOS COM REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – 

O Auditório do Filó, sala 1012, e a Cozinha-Escola, salas 1009, 1010 e 1011, 

alojamento e Sala Coworking, todos no Bloco A, possuem regulamentações 

própria que serão disponibilizadas aos interessados no momento do 

agendamento do evento e reserva das referidas dependências (ANEXO A). 

 

Art. 16. DA RESPONSABILIDADE PELA DISPONIBILIZAÇÃO, 

GUARDA E CONTROLE DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E 

ALIMENTAÇÃO EM DIAS DE EVENTOS – O uso, controle e guarda dos 

equipamentos e demais materiais utilizados nos eventos serão de 

responsabilidade exclusiva do organizador responsável, cabendo ao corpo 

administrativo da UFSM Silveira Martins apenas a execução de suas funções 

habituais. 

 Parágrafo 1º. Excepcionalmente, as rotinas dos servidores do corpo 

administrativo poderão ser alteradas mediante prévia solicitação da coordenação 

do evento ao Comitê Gestor, que analisará a conveniência ou não de sua 

concessão. 

Parágrafo 2º. O(s) funcionário(s) será(ão) consultado(s) quanto a 

disponibilidade para tal alteração de sua(s) rotina(s). 

Parágrafo 3º. A UFSM Silveira Martins não está obrigada a adquirir 

quaisquer materiais de consumo, disponibilizar materiais de decoração ou 

alimentação aos eventos que não forem organizados pela própria unidade. Estes 

são de responsabilidade do organizador responsável pelo evento. 

  

 Art. 17 DO CADASTRO DE PROJETOS – Os coordenadores de todos os 

projetos credenciados e os que vierem a ser credenciados na UFSM Silveira 

Martins (por aprovação via edital) deverão preencher formulário cadastral online 
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(https://forms.gle/a8N9xU46GpTo7EUJ7) com os principais dados e informações 

relativas aos projetos. 

 Parágrafo 1º. Os dados e informações a que se referem este artigo 

deverão ser publicados no site da Subunidade. 

 Parágrafo 2º. Novos projetos serão acolhidos via edital a ser lançado 

conforme decisão em reunião do grupo de coordenadores de projetos ativos e 

Comitê Gestor do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira 

Martins, conforme necessidades da comunidade local e regional percebidas e 

acordadas pelo grupo supracitado, considerando o Planejamento Estratégico e 

Plano de Metas estabelecido para o mesmo período. 

 
Art. 18.  DA EXTINÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS PROJETOS E DA 

DEVOLUÇÃO DOS ESPAÇOS – Ao término da vigência dos projetos ou de sua 

transferência para outro local em decorrência do processo de avaliação e 

acompanhamento previsto nos editais de credenciamento, os espaços de uso 

privativo deles deverão ser desocupados e devolvidos ao Comitê Gestor nas 

mesmas condições em que foram recebidos, exceto o desgaste natural pelo uso.  

Parágrafo 1º. Não é considerada desgaste natural pelo uso a pintura, 

devendo o espaço ser devolvido repintado (pintura nova) e com os demais 

consertos e reparos dos danos decorrentes pelo uso não normal do bem. 

Parágrafo 2º. Juntamente com a devolução dos espaços, deverão ser 

restituídos ao Comitê Gestor todos os bens móveis de propriedade da UFSM 

Silveira Martins, anteriormente cedidos. 

Parágrafo 3º. Todo o processo de desocupação, incluindo a pintura e 

reparos do espaço, deverá estar concluído em até quarenta e cinco dias 

contados da data do decurso do prazo de vigência do projeto ou da data da 

publicação do expediente de descredenciamento. 

 

 Art. 19. DOS RECURSOS DE FONTES DE RECEITAS DIRETAMENTE 

ARRECADADAS – O Comitê Gestor poderá realizar convênio com Fundação 

de Apoio à Tecnologia e Ciência, nos termos do artigo 26 do Regimento Interno, 

para gerenciar a arrecadação e aplicação de recursos de fontes de receitas 

diretamente arrecadadas pelos diversos projetos instalados. 

 Parágrafo 1º. Para fazer jus ao convênio, o projeto interessado deverá 

apresentar plano de aplicação de recursos, nos termos do artigo 26, do 

Regimento Interno, e assinar termo de adesão ao contrato de convênio firmado 

pela UFSM Silveira Martins e a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência.  

 Parágrafo 2º. Do total dos recursos arrecadados pelos projetos será 

deduzida a taxa de administração padrão devida à Fundação de Apoio à 

Tecnologia e Ciência, mais uma taxa de 10% (dez por cento) devida ao Comitê 

Gestor, destinada à administração geral da Subunidade, prioritariamente ao 

https://forms.gle/a8N9xU46GpTo7EUJ7
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financiamento de melhorias e ao custeio das despesas gerais de manutenção 

das áreas comuns, e ao custeio de publicidade institucional.  

 Parágrafo 3º. O saldo dos recursos - receita bruta subtraída das taxas a 

que se refere o parágrafo anterior - deverá ser aplicado exclusivamente nos 

projetos que geraram a sua arrecadação, com estrita observância do plano de 

aplicação referido no parágrafo primeiro, sem prejuízo da legislação aplicável 

aos gastos públicos. 

 

 Art. 20. DA IDENTIDADE VISUAL E SUA UTILIZAÇÃO - O uso da 

logomarca e demais símbolos da UFSM Silveira Martins deverá obedecer às 

orientações do Comitê Gestor, seguindo o Manual de Identidade Visual da UFSM 

e ao Manual de Identidade Visual da Subunidade. 

 Parágrafo único - O uso, pelos projetos, da logomarca e demais símbolos 

da UFSM em desacordo com as normas citadas no caput deste artigo, será de 

exclusiva responsabilidade de seus coordenadores. Caberá ao Comitê Gestor, 

no entanto, quando o uso irregular chegar ao seu conhecimento, notificar os 

coordenadores dos projetos envolvidos para que tomem as medidas corretivas 

necessárias e, em caso de não atendimento, encaminhar o caso ao Gabinete do 

Reitor para que tome as providências cabíveis.  

 

 Art. 21. DA MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SITE – A 

manutenção das informações do site será efetuada pelos profissionais da 

administração do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM 

Silveira Martins, nos termos do Regimento Interno, com matérias produzidas pelo 

Comitê Gestor, pelas coordenações dos projetos, e pelos responsáveis pela 

realização de eventos desenvolvidos nas dependências do Espaço 

Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira Martins. 

 Parágrafo 1º. As matérias deverão atender às normas de identidade visual 

e o seu conteúdo não ser alheio às premissas e objetivos contidos nos 

programas dos projetos, e/ou guardar relação com os objetivos da Subunidade 

e da Universidade como um todo. 

 Parágrafo 2º. As atualizações do site serão semanais (todas as sextas 

feiras de cada semana) podendo ser, excepcionalmente, em período inferior, 

caso haja necessidade justificada, pelo servidor responsável ou por 

determinação do Comitê Gestor. 

 Parágrafo 3º. Cada projeto instalado deve produzir e enviar para 

publicação, no mínimo, uma matéria por semestre, com informações atualizadas 

sobre o andamento de seu projeto (experiências exitosas, premiações, 

comemorações etc.). 

 Parágrafo 4º. A responsabilidade pelo texto publicado é exclusivamente 

do organizador responsável por sua produção e redação, devendo o mesmo ser 

enviado, obrigatoriamente por e-mail. 
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 Parágrafo 5º. As datas e horários de utilização da UFSM Silveira Martins, 

por projetos ativos e eventos, bem como os responsáveis autorizados para 

utilização dos espaços reservados, deverão ser repassadas diretamente ao 

Comitê Gestor. Após essas informações deverão ser repassadas pelo 

profissional administrativo responsável pela reserva e distribuição dos espaços, 

que deverá repassar as informações à portaria e quadro de avisos do mesmo 

local. 

 

Art. 22. DAS FALHAS, OMISSÕES OU LACUNAS – Caberá ao Comitê 

Gestor suprir, mediante expediente interno, as falhas, omissões ou lacunas na 

elaboração deste Regulamento de Uso que, porventura, vierem a ser 

constatadas. 

Parágrafo único – Se o expediente a que refere o caput deste artigo, 

trazer, em seu bojo, alteração de conteúdo material deste Regulamento, o 

mesmo deverá ser aprovado pelo Comitê Gestor num prazo máximo de trinta 

dias, sob pena de perda de sua validade desde o início.   

 

 Art. 23. DAS ATUALIZAÇÕES DO REGIMENTO - Anualmente, no mês 

de janeiro, proceder-se-á a atualização do presente Regulamento de Uso para 

incluir todas as alterações aprovadas pelo Comitê Gestor no ano anterior. 
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ANEXO A – REGRAS ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 

A fim de garantir um bom atendimento aos usuários, a integridade do 

sistema e equipamentos e um ambiente adequado e propício ao 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e eventos na 

UFSM Silveira Martins, seus responsáveis reservam-se o direito de: 

 

• Não se responsabilizar por objetos pessoais deixados em quaisquer dos 

espaços. 

• Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes em 

qualquer parte do Regulamento de Uso do Espaço Multidisciplinar de 

Ensino Pesquisa e Extensão UFSM Silveira Martins. 

 

 

SALAS, COWORKING E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

O objetivo desta especificação é de disciplinar os procedimentos para a 

utilização das salas, coworking e laboratório da UFSM Silveira Maritins para 

garantir a conservação e preservação de suas instalações físicas, mobiliários, 

equipamentos de projeção, sonorização e estabelecer convivência harmônica 

coletiva. 

 

REGRAS GERAIS 

 

• É terminantemente proibida a utilização da sala por pessoas estranhas à 

comunidade de usuários. Acompanhantes não são permitidos. Casos 

especiais serão estudados pelo Comitê Gestor; 

• São usuários da sala, aqueles que estão vinculados a um dos projetos 

credenciados ao espaço ou ainda que tenham feito reserva e que a 

finalidade esteja de acordo com o Regulamento de Uso e Comitê Gestor; 

• As salas e espaços previstos no Regulamento de Uso estão disponíveis 

de acordo com o horário de funcionamento do espaço (08:00- 12:00 e 

13:00-17:30). Fora do horário, necessitarão de aprovação e liberação do 

Comitê Gestor; 

• Qualquer conduta disciplinar indevida deve ser comunicada à 

coordenação do espaço; 

• Os usuários devem preservar o silêncio na sala para que esta se configure 

como um ambiente de trabalho; 

• O usuário é totalmente responsável por sua conta individual e por 

qualquer ação que se faça a partir dela. Portanto, não deve permitir, em 

hipótese alguma, a utilização de sua conta por qualquer outro usuário. 
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• A qualquer dano causado a sala, o(s) usuário(s) responsável(eis) 

deverá(ão) ressarcir o prejuízo, além de penalizado(s) com as sanções 

cabíveis; 

• Caso algum equipamento não ligue ou apresente qualquer defeito, 

comunicar imediatamente ao responsável pela TI; 

 

REGRAS ESPECÍFICAS AO USO DOS COMPUTADORES DA UFSM 

SILVEIRA MARTINS 

 

É proibído(a) 

• Instalar software de qualquer natureza, sem autorização prévia; 

• A instalação de qualquer tipo de programa (mesmo que freeware ou de 

uso livre) sem a expressa autorização no computador; 

• A alteração de qualquer componente instalado nos equipamentos 

(hardware ou software); 

• O consumo de qualquer tipo de alimento ou bebida nas salas; 

• Salvar arquivos nos computadores da unidade. Os arquivos criados em 

qualquer computador das salas devem ser copiados para seu dispositivo 

de armazenamento pessoal e/ou enviado para o seu e-mail. Não deixando 

os mesmos armazenados no computador, pois correrão o risco de serem 

deletados sem aviso prévio; 

• Enviar mensagens que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à 

moral das pessoas ou coletiva; 

• Acessar páginas da Internet que possam ser consideradas ilegais ou 

ofensivas à moral pessoal ou coletiva. Por exemplo, páginas de 

relacionamentos, pornográficas, de caráter racista, discriminatórias ou 

que incitem a violência; 

• Utilizar recursos de comunicação instantânea (MSN, salas de bate-papo, 

googletalk, whatsapp, telegram, entre outros similares) que não estejam 

previstos em atividades; 

• Utilizar redes sociais (WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok etc.), 

jogos individuais ou coletivos que não estejam previstos em atividades; 

• Enviar mensagens utilizando-se de identidade alterada, que não 

identifique o remetente; 

• Interferir no funcionamento dos equipamentos de informática ligados à 

rede da UFSM; 

• Desmontar qualquer equipamento ou acessório dos Laboratórios de 

Informática, sob qualquer pretexto, assim como remover equipamentos 

do local a eles destinados (mesmo dentro do recinto); 

• Fumar no interior das salas; 
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• Perturbar o ambiente com brincadeiras, algazarras e/ou qualquer outra 

atividade alheia às atividades programadas; 

• Exercer atividades não relacionadas com o uso específico do Laboratório; 

• Usar indevidamente os recursos disponíveis na Internet; 

• Praticar intrusão de qualquer espécie, tal como quebra de privacidade, 

tentar quebrar sigilo e/ou senha, ganhar acesso de superusuário, causar 

prejuízo de operação do sistema em detrimento dos demais usuários, 

utilizar programas para burlar o sistema, bloquear as ferramentas de 

auditoria automática e/ou outras ações semelhantes; 

• Deixar lixo em cima das mesas ou no chão. (O equipamento deve ser 

deixado da mesma forma que foi encontrado); 

• Trocar cabos ou equipamentos periféricos e/ou acessórios (teclados, 

mouses, etc.); 

• Desenvolver e/ou disseminar vírus nos equipamentos dos Laboratórios de 

Informática; 

• Praticar ou facilitar a prática de pirataria de software/dados de qualquer 

espécie; 

• Usar qualquer equipamento de forma danosa ou agressiva ao mesmo; 

• Além das normas anteriores, ficam os usuários sujeitos, ainda, às 

penalidades das Leis que regem o uso da Internet. 

 

Os equipamentos devem ser desligados pelos usuários, ao término de seu 

uso, de acordo com a seguinte sequência de operações: 

• Fechar todos os programas; 

• Finalizar o sistema operacional: em caso de falha no desligamento, 

comunicar imediatamente ao responsável pela TI. 

 

AUDITÓRIO DO FILÓ 

 

O objetivo desta especificação é de disciplinar os procedimentos para a 

utilização do auditório do Filó para garantir a conservação e preservação de suas 

instalações físicas, mobiliários, equipamentos de projeção, sonorização e 

estabelecer convivência harmônica coletiva. 

 

LOCALIZAÇÃO: pavimento térreo do bloco A. 

 

FINALIDADE: O espaço é destinado para a realização de atividades de cunho 

acadêmico, científico e cultural, congressos, conferências, seminários, 

colóquios, mesa-redonda, simpósios, jornada, painel, workshop e outras 

atividades acadêmicas. 
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ESPAÇO: O auditório é climatizado. Possui capacidade para acomodar 100 

pessoas (lugares sentados). O espaço é equipado com um notebook, uma caixa 

de som e um projetor multimídia. Dispõe de duas mesas com quatro cadeiras, 

uma mesa com cadeira onde se encontra o notebook, púlpito em madeira, três 

bandeiras oficiais (Brasil, RS, UFSM), internet sem fio e pontos de rede com 

acesso à internet. 

 

REGRAS ESPECÍFICAS: 

 

• A utilização do auditório é destinada estritamente a cerimônias de posse 

de diretor e vice-diretor, congressos, conferências, seminários, colóquios, 

workshops e outras atividades no âmbito de ensino, pesquisa, cultura e 

extensão; 

• A utilização do espaço deve ser aquela destinada com fim específico no 

momento da reserva para o qual o espaço foi cedido. 

• A UFSM Silveira Martins não disponibiliza pessoal para atuação na 

organização, manutenção, desenvolvimento do evento ou transporte de 

qualquer material e/ou equipamento para o evento. 

• Fica a critério e de responsabilidade do organizador responsável de 

colocar ou não objetos de cunho ornamental na mesa de honra. 

• Todo e qualquer material ou equipamento que for trazido para o auditório 

do Filó pelo organizador responsável ou participantes do evento ficará sob 

a responsabilidade de quem os trouxer, bem como sua utilização ou 

guarda. A UFSM Silveira Martins não se responsabiliza por perdas ou 

danos desses materiais, os quais deverão ser retirados imediatamente 

após o término do evento. 

• A exposição de materiais publicitários e a montagem de stands em 

espaços adjacentes ao auditório está sujeita à autorização prévia da 

UFSM Silveira Martins; e é de responsabilidade do organizador do evento 

o controle desses materiais. A retirada do material é de responsabilidade 

do organizador- responsável pelo evento, o qual deverá providenciar 

imediatamente após o término da atividade. 

• O auditório do Filó não dispõe de espaço oficial reservado para 

confraternizações do tipo coffee-break e as mesmas não poderão ser 

feitas nas dependências internas do auditório. A realização de eventos 

dessa natureza deverá ser tratada antecipadamente com o Comitê 

Gestor. 

 

É proibido(a): 

• A entrada de usuários sem camisa ou com trajes de banho; 
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• O consumo de bebidas, inclusive alcoólica e de alimentos no interior do 

auditório; 

• A entrada de animais nas dependências; 

• A utilização para fim distinto daquele que foi reservado o espaço; 

• A utilização do espaço com a previsão de público inferior ao número 

mínimo de ocupação exigido de pessoas (mínimo 50 pessoas); 

• Não é permitido serviços de coquetéis e outras recepções na parte interna 

do auditório; 

• A superlotação do auditório comprometendo a segurança dos usuários; 

• A obstrução dos corredores e da área de circulação com mobiliários 

avulsos; 

• Sucessivas reservas e cancelamentos; 

• Fumar, utilizar materiais explosivos, tóxicos ou nocivos no interior do 

auditório; 

• Não é permitido afixação de cartazes, avisos, faixas e banners nas 

paredes internas, externas e mesas do auditório. Colocar fitas adesivas 

(durex, dupla face ou similar); É permitida a utilização de cavaletes ou 

quadros específicos para a atividade fim, em locais previamente definidos 

pela UFSM Silveira Martins; 

• Não é permitida a mudança de qualquer mobiliário e equipamento em 

relação ao layout do auditório e suas dependências da forma em que se 

estão dispostos ou que foram acordados pelo Comitê Gestor da UFSM 

Silveira Martins. 

• Causar danos ao mobiliário ou equipamentos. 

 

ALOJAMENTO 

 

O objetivo desta especificação é de disciplinar os procedimentos para a 

utilização do alojamento UFSM Silveira Martins para garantir a conservação e 

preservação de suas instalações físicas, mobiliários, equipamentos de projeção, 

sonorização e estabelecer convivência harmônica coletiva. 

 

LOCALIZAÇÃO: 3º pavimento do bloco A. 

 

FINALIDADE: a reserva deste espaço é destinada exclusivamente a docentes 

da UFSM (com prioridade a coordenadores de projetos ativos na UFSM Silveira 

Martins) para a realização de atividades de cunho acadêmico (ensino, pesquisa 

ou extensão), científico e cultural. 

 

ESPAÇO: o alojamento conta com rouparia e 11 leitos situados no 3º andar do 

prédio do Bloco A. Os hóspedes podem utilizar os banheiros situados no anexo 
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ao Bloco A (banheiros masculino e feminino ao lado da sala 2016). Também 

poderão fazer uso da Cozinha (sala 2011). 

 

REGRAS ESPECÍFICAS 

 

Caberá ao Comitê Gestor receber e analisar os pedidos para utilização do 

alojamento disponível no Bloco A.  

O pedido de utilização deverá ser feito pelo docente coordenador ou 

organizador responsável pelo grupo que ficará alojado em até 15 dias úteis (da 

data prevista para utilização do espaço), mediante apresentação de projeto já 

registrado no GAP (quando for docente ou TAE, o proponente), ou mediante 

apresentação de Carta de Interesse (ANEXO B), e enviado por e-mail à 

reservasalasilveira@ufsm.br. 

As chaves das dependências ou dos prédios não podem sair da Unidade UFSM 

Silveira Martins sob hipótese alguma. 

O docente organizador responsável deverá apresentar cópias da 

documentação de todas as pessoas que ficarão alojadas, além de ficha com 

descrição: nome completo, Registro Geral, CPF, matrícula (quando for 

graduando ou pós-graduando), vínculo ao evento, justificativa da sua 

permanência no alojamento, assim como deixar anexadas as cópias dos 

documentos (passíveis de conferência no momento da entrada e saída dos 

indivíduos). 

O alojamento e chaves serão cedidos apenas aos docentes da UFSM, 

que deverão assinar declaração de responsabilidade pela utilização (ANEXO C). 

Este mesmo documento deve ser assinado na ocasião da saída do grupo. O 

funcionário que for entregar ou receber as chaves deve verificar, em companhia 

do coordenador/responsável pela reserva se as instalações físicas, móveis e 

equipamentos estão em bom estado de uso, sem danos (mesmas regras para 

utilização de outros espaços). Caso haja necessidade de saída dos alojamentos 

ou prédios, é necessário que as chaves sejam deixadas junto a portaria, ou no 

caso deste serviço não estar disponível, deve permanecer em posse do 

coordenador/responsável e este deve aguardar para entregar as chaves ao vigia 

noturno ou diurno (conforme o horário mais próximo: 07h ou 19h). 

O docente responsável pode utilizar este espaço para alojar graduandos 

e pós-graduandos sem a sua presença no local, nos dias em que o Espaço 

Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira Martins conte com a 

presença de funcionários na portaria e vigias noturno e diurno. Nos dias em que 

estes profissionais não estiverem atuando, os graduandos e pós-graduandos só 

podem permanecer no Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de 

Silveira Martins, desde que em companhia do docente responsável para que este 

fique com as chaves das dependências internas disponíveis para uso e da porta 

principal do Bloco A sob sua própria responsabilidade. 
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A rouparia do alojamento pode ser utilizada, desde que o docente 

responsável as devolva higienizadas até 3 dias após o encerramento do período 

reservado. Os indivíduos estão autorizados a trazerem roupa de cama e 

travesseiros próprios. 

É proibida a entrada de qualquer tipo de armamento, drogas ilícitas ou 

lícitas. 

Quaisquer danos materiais ou morais provocados por graduandos ou pós-

graduandos no período de utilização do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e 

Extensão de Silveira Martins, serão de responsabilidade do docente que fez a 

reserva do alojamento. 

 

COZINHA-ESCOLA 

 

O objetivo é de regulamentar e disciplinar os procedimentos para a 

utilização da Cozinha- Escola Escola para garantir a conservação e preservação 

de suas instalações físicas, mobiliários e equipamentos, bem como estabelecer 

convivência harmônica coletiva. 

 

LOCALIZAÇÃO: pavimento térreo do bloco A. 

 

FINALIDADE: O espaço é destinado a formação técnica na área de tecnologia 

de alimentos, e para uso interno do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e 

Extensão. 

 

ESPAÇO: equipamentos que estão na cozinha 

 

DA UTILIZAÇÃO: 

 

• Para o bom funcionamento da Cozinha Escola, é preciso seguir à risca o 

que segue: 

• Todos os utensílios utilizados pelos usuários devem ser devidamente 

limpos e guardados nos locais próprios. 

• Os alimentos trazidos para o espaço da Cozinha Escola devem estar 

acondicionados em embalagens próprias, sendo vedada a utilização de 

sacolas plásticas de estabelecimentos comerciais, pois estas sacolas por 

serem utilizadas para o transporte de mercadorias e, muitas vezes, sendo 

colocadas no chão, nos porta-malas dos carros, etc., podem contaminar 

os demais alimentos. 

• Os alimentos colocados no micro-ondas devem ser devidamente cobertos 

pelo protetor localizado. Caso o alimento espirre no micro-ondas, o 

usuário deve realizar a limpeza do aparelho. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO UFSM SILVEIRA MARTINS 

• A limpeza de bancadas, mesas ou outras superfícies deverá ser feita com 

panos multiuso e/ou esponjas descartáveis. 

• A organização e a limpeza da Cozinha Escola após seu uso é de 

responsabilidade de seus usuários. 

• Os resíduos gerados durante as atividades na Cozinha Escola deverão 

ser devidamente separados, embalados e alocados nas lixeiras conforme 

identificação. 

• A equipe do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão não se 

responsabilizará por objetos pessoais deixados na Cozinha Escola; 

• A porta da sala de entrada – recepção - deverá permanecer fechada 

durante a utilização da cozinha-escola e é nela que devem permanecer 

todos os objetos de uso pessoal (bolsas, sacolas, casacos, celulares, 

etc.). 

• A gerência da Cozinha Escola é de responsabilidade do servidor André 

de Toledo Paines. Portanto, as solicitações por ele feitas aos usuários 

devem ser cumpridas rigorosamente. Ele terá a autoridade de suspender 

o acesso de usuários que infrinjam as normativas constantes neste 

documento. 

 

DAS PROIBIÇÕES 

• Os utensílios pertencentes à Cozinha Escola não podem ser levados para 

fora da UFSM Silveira Martins, nem mesmo fora da própria cozinha 

escola; 

• Os alimentos trazidos pelos usuários não podem permanecer na geladeira 

após o término do uso, evitando, assim que os alimentos se deteriorem 

dentro da geladeira, causando mau cheiro e contaminação dos demais 

alimentos; 

• Os panos de prato localizados na Cozinha Escola servem tão somente 

para secar os utensílios utilizados para a alimentação. É vedada a 

utilização do pano de prato para secar as mãos, a boca, a mesa, ou 

qualquer outro objeto que não seja os anteriormente descritos; 

• Não utilizar recursos de comunicação instantânea (MSN, salas de bate-

papo, googletalk, whatsapp, telegram, entre outros similares) que não 

estejam previstos em atividades; 

• Não interferir no funcionamento dos equipamentos; 

• Não desmontar qualquer equipamento ou acessório da Cozinha Escola, 

sob qualquer pretexto, assim como remover equipamentos do local a eles 

destinados (mesmo dentro do recinto); 

• Não fumar no interior da Cozinha Escola; 

• Não perturbar o ambiente com brincadeiras, algazarras e/ou qualquer 

outra atividade alheia às atividades programadas; 
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• Não exercer atividades não relacionadas com o uso específico da 

Cozinha Escola; 

• Não usar indevidamente os recursos disponíveis; 

• Não deixar lixo em cima das mesas ou no chão. (todo e qualquer 

equipamento deve ser deixado da mesma forma que foi encontrado); 

• Não trocar equipamentos periféricos e/ou acessórios; 

• Não usar qualquer equipamento de forma danosa ou agressiva ao 

mesmo; 

• Não é permitido a entrada de crianças no ambiente principal. 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS APLICADAS A QUALQUER ESPAÇO DETALHADO 

NESTE ANEXO A 

 

Quando o espaço for utilizado por docente da UFSM, é necessário que o 

mesmo apresente ao Comitê Gestor (no prazo citado no regimento), via e-mail, 

projeto completo já registrado e aprovado no GAP de sua unidade (Projeto de 

Ensino, Pesquisa ou Extensão).  

Quanto tratar-se de pessoa física que represente instituição pública 

ou privada, a solicitação deverá incluir as seguintes informações: descrição 

detalhada do objetivo do evento, a justificativa para a utilização desta unidade, 

nome do responsável principal (conforme exemplo de ficha modelo) pela 

organização do evento, as dependências a serem utilizadas e demais recursos 

de consumo e tecnológicos a serem disponibilizados pela UFSM Silveira Martins 

(água, dispositivos de som, internet, projetores multimídia etc.). 

• Exemplo de ficha modelo: 

Nome Completo: 

RG: CPF: Matrícula: 

Vínculo ao Evento: 

Justificativa da Permanência no Alojamento: 

 

O funcionário da portaria ou que receber o responsável pela reserva ou 

seus representantes, irá acompanhá-lo(s) até o(s) local(is) reservado(s) para 

garantir que tudo esteja em perfeito estado de uso (conforme ANEXO C). O 

responsável terá até 30 minutos após a retirada das chaves para testar 

equipamentos que, no caso de perceber qualquer dano fazer o registro junto ao 

funcionário que o recebeu e, se possível, realizar a troca ou ajuste necessário. 

Qualquer dano posterior a este prazo se fará cumprir o descrito na própria 

Declaração de Responsabilidade. 

A UFSM Silveira Martins pode suspender ou proibir o direito de uso 

daqueles usuários que fizeram má utilização do espaço. A UFSM Silveira Martins 

também reserva-se o direito de recusar a cessão do auditório sempre que 

considerar conveniente. 
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Ocorrendo danos ao mobiliário ou equipamento por parte do organizador- 

responsável pelo evento, este terá de indenizar a UFSM Silveira Martins com os 

valores que a UFSM desembolsar para reparação ou substituição dos objetos, 

materiais ou equipamentos danificados. Se o prejuízo for causado por 

utilizadores internos, os respectivos custos serão atribuídos ao centro de custo 

do setor. 

A UFSM Silveira Martins não se responsabiliza pelas reservas e pelas 

solicitações de utilização que não estejam em consonância com as normas sobre 

o agendamento e reserva. 

Todas as alterações aos programas dos eventos já agendados que 

impliquem alterações em relação aos equipamentos, serviço de apoio 

necessário ou cancelamento de uso deverão ser comunicados com 

antecedência mínima de 2 dias úteis que antecederem data prevista em reserva 

por e-mail reservasalasilveira@ufsm.br. 

A não observação dessas regras pelo usuário e/ou responsável implicará 

na aplicação das sanções disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar da 

UFSM Silveira Martins. 
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ANEXO B – Carta de Interesse 

 

Nome Completo do Responsável: 
 
 

RG: 
 

CPF: 

Instituição que Representa: 
 
 

Título do Evento: 
 
 

Justificativa do Evento: 
 
 

Detalhamento do Evento: 
 
 
 
 
 
 

Detalhamento de materiais e recursos necessários ao evento que serão 
trazidos pelos responsáveis e organizadores do evento: 
 
 
 
 
 

Detalhamento de materiais e recursos necessários ao evento que 
precisam ser cedidos pela UFSM Silveira Martins: 
 
 
 
 
 

Observações: 
 
 
 
 
 

Assinatura:  
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ANEXO C – Declaração de Responsabilidade de Uso de Espaço 

Compartilhado UFSM Silveira Martins 

 

Chave(s) da(s) sala(s):  
 
 

Equipamento(s)/Material(is) 
(número do Patrimônio): 

 
 
 

Declaro para fins de RESPONSABILIDADE, que recebi nesta data a(s) 

chave(s) da(s) sala(s), bem como o(s) equipamento(s)/material(is) acima 

citado(s) em perfeitas condições de uso, para fins de: ____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

devendo zelar pela sua guarda, conservação e devolução no prazo devido, e nas 

condições de liberação, comprometendo-me a substituí-lo em caso de perda ou 

estrago irreparável, por idêntico ou similar (indicado pelo Comitê Gestor do 

Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM Silveira Martins). 

Comprometo-me, após o evento realizado, encaminhar ao e-mail da 

Coordenação do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM 

Silveira Martins, fotos do evento e um texto que informe o objetivo dele, bem 

como experiências destacadas e contribuições às comunidades acadêmica e 

local/regional, para divulgação no site do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e 

Extensão de Silveira Martins. 

Nome Completo do Organizador 
Responsável Solicitante: 
 
 

RG/SIAPE 

E-mail:  
 
 

Telefone: 

Curso/Evento: 
 
 

Departamento: 

Data da Liberação: 
 
 

Funcionário Responsável: 

Data da Entrega:  
 
 

Funcionário Responsável: 

RECEBI CHAVE, O EQUIPAMENTO/MATERIAL DESTA SOLICITAÇÃO EM 
PERFEITAS CONDIÇÕES 

__________________________________________ 
Assinatura do Responsável Solicitante 

 


