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DIRETRIZES SOBRE RESERVAS DE ESPAÇOS [SALAS DE AULA, 

LABORATÓRIO E AUDITÓRIO] SOB GESTÃO DA EECA 

A Direção da EECA, no uso das suas atribuições segundo Regimento Geral da Universidade 

Federal de Goiás,Capítulo III, Seção I, artigo 78, apresenta as diretrizes de reservas para uso  

dos espaços acadêmicos sob gestão desta unidade. 

São considerados espaços sob gestão de uso da unidade acadêmica as instalações físicas 

pertencentes à quadra das Engenharias, localizada no Setor Universitário em Goiânia, 

destinadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Engenharia Civil e 

Ambiental (EECA). Aquelas de uso comum, tal como, o auditório Biolkino, estacionamento, 

área comum do Centro de Aulas da Engenharia entre outros, possuem gestão compartilhada 

com a EMC. 

Para fins de uso e reserva dos espaços sob gestão da EECA os mesmos serão destinados, 

exclusivamente, para atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação da comunidade 

acadêmica da EECA, para demandas específicas da Reitoria e solicitações de outras unidades, 

desde que, resultantes de ações institucionalmente cadastradas e registradas nos sistemas e 

instâncias da UFG. As solicitações podem ser efetuadas por docentes, discentes e técnicos 

administrativos.  

Para uso das salas de aula e do miniauditório, a EECA conta com um sistema de reserva 

virtual, a ser acessado por meio do link https://www.eec.ufg.br/p/21207-agendamentos-salas. 

No ato da solicitação devem indicar: tipo da atividade; público estimado; data; horário de início 

e término e justificativa de uso do espaço.  

Para o uso dos laboratórios da EECA [e salas existentes nos laboratórios], deverá ser 

direcionado o pleito para o email do (a) Chefe do Laboratório a fim de verificar a possibilidade 

de atendimento. O nome dos responsáveis por cada laboratório será disponibilizado no site da 

EECA, a ser acessado pelo do link https://www.eec.ufg.br/ . Os Laboratórios possuem um 

Regulamento Geral [Resolução da EECA] e um Regimento Próprio. Ambos documentos serão 

disponibilizados no site da EECA. 

Para uso do Laboratório de Informática [sala 300 o Centro de Aulas das Engenharias] a 

reserva será efetuada por meio do email: rafael_parreira@ufg.br 

Para uso do Auditório Biolkino, deverá ser feito solicitação direta na Secretaria da EECA, 

preenchendo formulário Anexo. O auditório será disponibilizado, exclusivamente, ara 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e administração cujo público estimado seja 

superior a 50 pessoas. Com isto, evita-se, a reserva para eventos com poucas pessoas que não 

justifiquem a mobilização do espaço (com uso de ar condicionado, luzes, limpeza e segurança). 

As atividades de uso contínuo [tais como aula] serão destinados a outros espaços acadêmicos. 

https://www.eec.ufg.br/p/21207-agendamentos-salas
https://www.eec.ufg.br/
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Pedidos de reserva feitos por empresas ou órgãos externos à UFG passarão por análise da 

Direção e Coordenação Administrativa. Será dado preferência a solicitações que se baseiam em 

parcerias institucionais com a EECA e/ou UFG mediada por docentes da EECA. A reserva 

imputa ao responsável os cuidados necessários com o ambiente.  

A utilização dos espaços sob gestão da EECA que impliquem na realização de eventos com 

cobrança de taxas e/ou inscrições devem seguir as normas da UFG. 

Ressaltamos que a gestão do Biolkino dá-se de forma compartilhada com a Escola de 

Engenharia Elétrica Mecânica e Computação (EMC) da UFG. Assim, durante a gestão da 

EECA, a autorização de uso do auditório será de responsabilidade da Direção da EECA 

[Diretora, Vice-Diretor ou Coordenador Administrativo]. 

Informamos que, a Gestão do espaço físico da UFG, no que se refere ao “planejamento, a 

produção, a manutenção, a conservação, a segurança do patrimônio e demais atividades 

relacionadas com as edificações, áreas abertas e infraestrutura física”(SEINFRA, on-line) é 

de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura da UFG (SEINFRA). Nesse sentido, a 

EECA atua em parceria e articulada com o SEINFRA e a EMC visando apoiar as ações na 

quadra das Engenharias no que tange  “à satisfação e o bem-estar dos usuários dos espaços 

físicos da UFG” (SEINFRA, on-line). 

 

Goiânia, 04 de julho de 2019. 

 

Esta Diretriz tem início em 12/07/2019, após apresentação na reunião do Conselho Diretor 

 

Visto: 

Karla Emmanuela Ribeiro Hora 

Diretora da EECA/UFG 

 

Maurício Martines Sales  

Vice-Diretor da EECA/UFG 

 

 

A N E X O 

Solicitação de reserva do Auditório Biolkino 
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Nome da Atividade:  

Nome do Responsável 

pela Atividade / 

Matrícula UFG 

 

Contato (telefone) /  

Data da atividade  

Horário de início   

Horário de encerramento  

 Público Estimado:  

Justificativa da 

Solicitação 

 

 

 

 

Autorizado por:  

Data da autorização:  

Observação:  

 

 


