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1-Da Caracterização e Utilização 

 

1.1 – O uso dos equipamentos para videoconferência do Laboratório de Engenharia de 

Multimeios (ENGEMULTI) está fundamentado na aquisição de equipamentos multi-

usuários, adquiridos parcialmente com recursos do convênio nº. 01.04.0218.00 (Edital 

CT-INFRA/Institucional FINEP 04/2003), firmado entre a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), no valor de R$ 

270.176,00 (Duzentos e Setenta Mil, Cento e Setenta e Seis Reais). 

1.2 – O Laboratório de Engenharia de Multimeios poderá ser utilizado por todos os 

docentes interessados nas ferramentas oferecidas pelo ENGEMULTI de colaboração 

visual. O docente deverá estar vinculado à Universidade Federal de Goiás e atuar em 

uma das áreas da instituição: ensino, pesquisa ou extensão. O docente deverá ainda ser 

cadastrado e autorizado por um sistema de gestão das políticas adotadas pela Comissão 

Científica de Usuários do ENGEMULTI, definidas neste documento. 

1.3 – A sala“Caryocar brasiliensis” deverá ser utilizada para atividades relacionadas com 

”videoconferência”, “dissertação de mestrado”, “projeto final de curso”, “reunião 

conselho diretor”, “reunião coordenadoria do mestrado”, “aula diferenciada” ou “outra 

atividade especificada”. 

1.4 – A sala “Pilocarpus jaborandi Holmes” e o estúdio de transmissão ENGEMULTI 

deverão ser utilizados para atividades de ”videoconferência”. 

1.5 – A reserva da sala “Caryocar brasiliensis” poderá ser feita por qualquer professor da 

Escola de Engenharia Elétrica e de Computação (EEEC), cadastrado e autorizado pelo 

sistema. 

1.6 – A reserva da sala “Pilocarpus jaborandi Holmes” e do estúdio de transmissão 

ENGEMULTI poderá ser feita por qualquer professor da UFG, cadastrado e autorizado 

pelo sistema. 

1.7 – Não há um tempo mínimo necessário para fazer uma reserva da sala “Caryocar 

brasiliensis”, sendo necessário apenas que o horário esteja disponível. Entretanto, em se 

tratando da atividade de videoconferência, o temo é de no mínimo 2 semanas, antes da 

realização da atividade de videconferência. 

1.8 – O tempo mínimo necessário para fazer uma reserva da sala “Pilocarpus jaborandi 

Holmes” e Estúdio de transmissão ENGEMULTI é de no mínimo 2 semanas, antes da 

realização da atividade de videoconferência. 

1.9 – Os seguintes horários estarão disponíveis 

Segunda-feira à quinta-feira: 

     Período matutino: 8:00h - 12:00h; 

     Período vespertino: 14:00h - 18:00h; 

Sexta-feira: 

     Período vespertino: 14:00h - 18:00h; 
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1.10 – Aos sábados, os horários no período matutino estarão disponíveis para os 

usuários da sala “Caryocar brasiliensis”. Entretanto, a atividade de videoconferência não 

será ofertada aos sábados. 

1.11 – O tempo máximo de reserva para a sala “Caryocar brasiliensis“ que cada 

professor poderá solicitar é de no máximo oito horários por mês. 

1.12 – O tempo máximo de reserva para a sala “Pilocarpus jaborandi Holmes“ e estúdio 

de transmissão ENGEMULTI, que cada professor poderá solicitar, é de no máximo dois 

horários por mês. 

1.13 – A equipe de administração do ENGEMULTI não possui limitação de tempo máximo 

de reserva (confiabilidade do sistema). A equipe de administração do ENGEMULTI poderá 

contar com estagiários e alunos de pós-graduação para auxiliar nas atividades 

operacionais. 

2- Da Utilização dos Recursos para Uso 

2.1 – O uso do ENGEMULTI apenas permite o uso da infra-estrutura no período 

reservado. Caso se verifique a necessidade de prorrogar o prazo de utilização, 

encaminhar solicitação com antecedência para uma possível mudança, dentro das 

limitações da caracterização e utilização do ENGEMULTI. 

2.2 – A infra-estrutura não poderá ser utilizada para fins não institucionais. 

2.3 – Qualquer mudança no Plano de Utilização dos Equipamentos poderá ser proposta 

apenas pela Comissão Científica de Usuários. Os potenciais usuários deverão ser 

informados sobre as mudanças. 

2.4 – Os potenciais usuários estão sujeitos a qualquer alteração do Plano de Utilização 

dos Equipamentos, desde que o mesmo seja avaliado e aprovado pela Comissão 

Científica de Usuários. 

  

2.5 – Toda e qualquer alteração no Plano de Utilização dos Equipamentos deverá ser 

homologada numa reunião de Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica e de 

Computação da Universidade Federal de Goiás. 

2.6 – Nenhuma mudança no Plano de Utilização dos Equipamentos afetará um usuário 

potencial que solicitou uma reserva antes da mudança. 

2.7 – O uso de qualquer equipamento portátil é de inteira responsabilidade do usuário 

potencial, devendo repor o equipamento caso o equipamento seja mal utilizado ou 

danificado. 

2.8 – Em caso de roubo de qualquer equipamento portátil, furto ou de dano provocado 

por força maior, o potencial usuário deverá comunicar o fato, por escrito, à equipe 

executora do projeto, incluindo o boletim de ocorrência policial. 

3- Da Solicitação e Cancelamento 

 

3.1 – Para poder utilizar a sala “Caryocar brasiliensis”, o potencial usuário autorizado 

pelo sistema na Internet, deverá preencher um formulário eletrônico solicitando uma 
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reserva. Um formulário com a confirmação de reserva denominado por “Formulário de 

Reserva”, será expedido pelo sistema, contendo as informações sobre quem fez a 

reserva, o horário reservado e a atividade que será realizada. A seguinte informação 

deverá ainda ser preenchida no formulário de confirmação de reserva: 

 • Em se tratando de videoconferência: “Você deverá imprimir esse 

formulário, assiná-lo e entrar em contato com a equipe de administração do 

ENGEMULTI. Você deverá ainda, ponderar com a equipe sobre a viabilidade da 

atividade que será realizada. 

Atenção: "Sua reserva não garante a realização da atividade” 

 • Caso seja outra atividade diferente de videoconferência: “Você 

deverá imprimir esse formulário, assiná-lo e entregá-lo na secretaria da EEEC 

quando for utilizar a sala no horário reservado. As chaves da sala reservada estão 

sob responsabilidade da secretaria da EEEC.” 

3.2 – Para poder utilizar a sala “Pilocarpus jaborandi Holmes” e estúdio de transmissão, 

o potencial usuário autorizado pelo sistema na Internet, também deverá preencher um 

formulário eletrônico solicitando uma reserva. Um formulário com a confirmação de 

reserva também será expedido pelo sistema, contendo as informações sobre quem fez a 

reserva, o horário reservado e a atividade que será realizada. A seguinte informação 

deverá ainda ser preenchida no formulário de confirmação de reserva: 

“Você deverá imprimir esse formulário, assiná-lo e entrar em contato com a equipe de 

administração do ENGEMULTI. Você deverá ainda, ponderar com a equipe sobre a 

viabilidade da atividade que será realizada. Atenção: Sua reserva não garante a 

realização da atividade.” 

Atenção: "Sua reserva não garante a realização da atividade” 

3.3 – Em nenhuma hipótese será permitida a troca de reserva de um usuário por outro 

usuário. 

3.4 – Caso o usuário não for utilizar a infra-estrutura a ser instalada, o mesmo deverá 

solicitar o cancelamento num prazo inferior a 48 horas. 

 

3.5 – É vedada a reserva da infra-estrutura a ser instalada para uso não apropriado aos 

propósitos da Universidade Federal de Goiás. 

3.6 – Os casos omissos serão julgados e avaliados pela coordenação do projeto. 

4- Da Liberação para Uso 

 

4.1 – Caso a solicitação para uso do LAB ENGEMULTI seja aprovada para a data 

requerida, o usuário será informado num prazo inferior a 48 horas via e-mail. 

4.2 – São condições básicas para a liberação do uso da infra-estrutura a ser instalada: 

a) ser professor da Universidade Federal de Goiás. 

b) estar atuando em uma das áreas da instituição: ensino, pesquisa ou extensão. 

5- Da Prestação de Contas 
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5.1 - A prestação de contas (relatório) deverá ser encaminhada ao coordenador do 

projeto, impreterivelmente, até 30 (trinta) dias após a utilização da infra-estrutura. 

5.2 – No mínimo, a prestação de contas deverá ser constituída dos itens (Anexo I): a) 

Encaminhamento de Prestação de Contas; b) Relação dos Bens Utilizados; c) Relatório 

de cumprimento do objeto. 

6- Disposições Finais 

 

6.1– Trabalhos publicados individualmente ou em co-autoria, em decorrência das 

atividades apoiadas pelo Laboratório de Engenharia de Multimeios deverão, 

necessariamente, fazer referência ao apoio recebido, com a seguinte nota: “O presente 

trabalho foi realizado com o apoio do Laboratório de Engenharia de Multimeios da Escola 

de Engenharia Elétrica e de Computação (EEEC), da Universidade Federal de Goiás 

(UFG)”. 

6.2 – É reservado à equipe executora do Laboratório de Engenharia de Multimeios e aos 

órgãos de Controle Interno e Externo, o direito de acompanhar a utilização da infra-

estrutura a ser implantada, fiscalizar “ 

 


