
TUTORIAL

SOLICITAÇÃO DE AGENDAMENTO
DE ATIVIDADE NOS LABORATÓRIOS
DO CURSO DE ENGENHARIA DE

PRODUÇÃO



PASSO 1: AGENDAMENTO NA PLATAFORMA DE RESERVAS DE
SALAS

O requerente pode ser qualquer servidor docente ou
técnico-administrativo da UNIPAMPA que para solicitar deve
acessar a “Plataforma de Reserva de Salas” no site “
https://unipampa.edu.br/bage/intranet ”

Após, o requerente deve selecionar uma das salas dos
Laboratórios de Fabricação (1112 e 1114), Metrologia e Ensaios
Mecânicos (1113) e Ergonomia e Segurança Industrial (1306) e
escolher o dia e horário disponível para atividade.

OBS: O agendamento deve ser feito com antecedência
mínima de 48 horas úteis (sábado e domingo não contam).

Na solicitação, o requerente deve preencher os dados
conforme exemplo da Figura, e clicar em “Salvar”.

https://unipampa.edu.br/bage/intranet


PASSO 2: VERIFICAÇÃO DE ATIVIDADE REGISTRADA

Para a atividade que não esteja registrada em disciplina ou
em projeto de ensino, pesquisa ou extensão, o requerente deve
preencher o formulário “Solicitação de serviço” do laboratório
no qual a atividade será solicitada. Este formulário está
disponível em:
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariadeproducao/p
rotocolo-ep/

PASSO 3: VERIFICAÇÃO DE USUÁRIO DISCENTE

Para as atividades que os executores são discentes, estes
devem preencher o formulário “Termo de ciência para uso dos
laboratórios” disponível em:
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/engenhariadeproducao/p
rotocolo-ep/

Caso os executores sejam servidores docentes, técnico-
administrativos ou tercerizados da UNIPAMPA, não é necessário
o preenchimento do “Termo de ciência para uso dos
laboratórios”

PASSO 4: CONFIRMAÇÃO DO AGENDAMENTO

O requerente ou um dos executores da atividade deve
comparecer nas salas 1112 ou 1114 e confirmar presencialmente
o agendamento com os servidores Mozer Cardoso Botelho ou
Rui Rosa de Morais Júnior. Os formulários necessários devem
ser entregues com as assinaturas solicitadas.

PASSO 5: EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

Só serão executadas atividades dentro do dia e horário
previamente agendados. Os executores da atividade devem
obrigatoriamente utilizar jaleco próprio e os demais EPIs
necessários serão fornecidos pelo laboratório.
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