
 

  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL                                  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

SOLICITAÇÃO PARA RESERVA DE SALAS NO PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

1. As salas de aula e auditório do prédio da Pós-graduação poderão ser reservadas para atividades 
administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. Para isto, a solicitação deve ser realizada por meio deste 

formulário pelo spg@ufj.edu.br ou pessoalmente; 
 
2. A reserva é válida nos dias úteis e no horário de atendimento da Secretaria. Nos casos de reservas em 

horário após às 17h e/ou aos sábados, a retirada e devolução da chave será feita diretamente com a(o) 

guardiã(o); 
 
3. O auditório não poderá ser utilizado para aulas regulares e/ou atividades que exijam reservas em períodos 

contínuos; 
 
4. A reserva para as bancas de qualificação/defesa deverá ser agendada com antecedência mínima de 20 dias. 

A reserva para outras atividades, deve ser feita com antecedência máxima de 19 dias. A reserva será 

efetivada por ordem de chegada das solicitações. Não existe pré-reserva. 
 
5. Em virtude do protocolo de biossegurança foi estabelecido a capacidade máxima de pessoas nas salas: 

Auditório: 24 pessoas 

Sala 01: 21 pessoas Sala 14: 22 pessoas 

Sala 05: 12 pessoas Sala 15: 12 pessoas  

Sala 12: 12 pessoas Sala 16: 12 pessoas 

 

6. Os danos causados aos mobiliários, equipamentos ou às instalações do(s) referido(s) espaço(s) são de 

responsabilidade do(s) organizador(es) ou responsável(is) pelo evento. É vedada a modificação das 

estruturas móveis sem a prévia autorização da Secretaria da Pós-graduação. 
 

7. A Pró-reitoria de Pós-graduação não se responsabiliza por equipamentos ou materiais deixados no(s) 

espaço(s) utilizados antes, durante e após o evento. 
 

8. A Secretaria da Pós-graduação não oferece material de consumo como: café, copo descartável, resma de 

papel dentre outros. Caso os utensílios da copa sejam utilizados, esses deverão ser adequadamente 

higienizados; 
 

9. Os casos omissos neste documento deverão ser resolvidos pela Pró-reitoria de Pós-graduação. 
 

SOLICITAÇÃO DE RESERVA DE SALAS – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO1 

Evento/Atividade: 

Data: Horário: 

Espaço reservado: (  ) Auditório              (  ) Sala de aula: _______ 

Nome do responsável pela reserva: 

Telefone para contato: Ramal: 
1A confirmação da reserva será efetuada por e-mail pela Secretaria de Pós-graduação. 
Em caso de CANCELAMENTO, avisar com antecedência por e-mail spg@ufj.edu.br 

 

Jataí,  _____, de  __________, 20xx 
 

                  ___________________________________________________________ 
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