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REGULAMENTO DE USO DAS SALAS - BSCCNE  

 
 

SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, PESQUISA e ESTUDOS EM GRUPO 
 

Com a ampliação da Biblioteca Setorial do CCNE, espaços alternativos foram criados no intuito de 
contribuir para o fomento ao ensino, pesquisa e extensão da comunidade acadêmica do CCNE e da UFSM. 
Nessa perspectiva foram criados 6 espaços: 

 
Sala de Videoconferência (30 lugares) 
Laboratório de Pesquisa (20 computadores) 
Sala de Estudos em Grupo 1 (4 lugares ) 
Sala de Estudos em Grupo 2 (4 lugares ) 
Sala de Estudos em Grupo 3 (4 lugares ) 
Sala de Estudos em Grupo 4 (4 lugares ) 
 
 
 

DA RESERVA DAS SALAS 
 

Art. 1º: O agendamento deve ser realizado diretamente no Portal de Agendamentos da UFSM no endereço: 
https://portal.ufsm.br/agendamento/index.html ou no balcão da Biblioteca Setorial. 
 § 1.º Não serão realizados agendamentos via telefone, e-mail ou congêneres. 
 § 2.º O Agendamento e a manutenção do mesmo é de responsabilidade única e exclusiva do usuário. 
 
Art. 2º: A reserva das salas deverá ser realizada obedecendo ao prazo mínimo de 24 horas.  
 
Parágrafo único: Todo suporte tecnológico para uso de equipamentos de informática e videoconferência, 
devem ser solicitados unilateralmente, pelo usuário, ao Técnico de Informática do CCNE Sr. Alessandro Bueno 
Ribeiro pelo email: ccneinformatica@gmail.com . Não sendo responsabilidade dos servidores da BSCCNE 
prestar suporte tecnológico.   

 
 

DA UTILIZAÇÃO DAS SALAS 
 
Art. 3º: As salas mencionadas na secção anterior estão disponíveis para docentes, discentes e técnicos 
administrativos da UFSM com vinculo ativo na instituição; 
Art. 4º: As salas anexas a Biblioteca servem, exclusivamente, para a realização de estudos e trabalhos de 
alunos, professores e técnico-administrativos da Instituição, não podendo ser requisitadas para aulas 
curriculares, particulares ou reuniões de caráter não curricular; 
Art. 5º: O usuário deve manter silêncio, ordem e disciplina no recinto das salas, em atenção a outros usuários 
que desejam estudar e zelar pela boa conduta;  
Art. 6º: O usuário deve respeitar os servidores e demais usuários da biblioteca. O não cumprimento desta 
norma, poderá resultar na abertura de processo disciplinar; 
Art. 7º: A desocupação sem prévio aviso e o desrespeito às normas internas, acarreta perda do direito à 
utilização da sala;  
Art. 8º: Não é permitido fumar, beber ou entrar com qualquer espécie de gênero alimentício no nas salas. 
Art. 9º: A utilização do guarda-volumes da Biblioteca é obrigatória, não sendo permitido acesso às salas com 
bolsas, mochilas ou similares.  
Art.10º: Enquanto o usuário estiver de posse da chave é o responsável pela sala, devendo manter a ordem e a 
limpeza do local.  
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Art. 11º: É de inteira responsabilidade do usuário a conservação da sala de estudo, uma vez que a sua 
utilização indevida acarreta o pagamento de multa, conforme valores definidos pela Instituição. 
Art. 12º: A não devolução da chave no prazo determinado, ou o seu extravio, acarreta o pagamento de multa, 
conforme valores definidos pela Instituição. 
Art. 13º: Para utilização efetiva das salas de videoconferência e Laboratório de Pesquisa é necessário 
assinatura do Termo de Responsabilidade Patrimonial no balcão de atendimento da Biblioteca.  

 
 


