
Normas de agendamento e utilização 

dos espaços físicos da BCE

Normas Gerais:

 As salas e o auditório só serão utilizadas mediante agendamento prévio;

 A reserva, condicionada a disponibilidade da agenda, deverá ser realizada através do e-mail:
agendabce@bce.unb.br, o interessado receberá a confirmação ou negativa de reserva em 24h;

 O horário permitido para a realização de eventos são de segunda à sexta das 7h às 22h. É proibido o agendamento
nos finais de semana;

 O agendamento só será efetuado mediante o envio de todos os dados referentes ao evento: 
- Local pretendido (auditório ou salas); 
- Dia, mês e horário de início e término do evento; 
- Quantidade de participantes;  
- Responsável pelo evento, 
- Departamento e telefone para contato;

 Caso o solicitante necessite de equipamento de projeção, o mesmo deverá solicitá-lo no ato da reserva;

 Os responsáveis pelo evento deverão assinar um termo de compromisso para o uso do auditório ou salas, 
responsabilizando-se pela entrega do local emprestado em perfeitas condições de uso, assim como recebido do 
setor de Coleções Especiais;

 As mesas e cadeiras deverão ser recolocadas nos lugares de origem antes da devolução do espaço;

 O silêncio deverá ser respeitado; 

 Não é permitido o uso do celular em nenhuma das salas ou no corredor entre o auditório e as salas;

 A biblioteca não se responsabiliza por objetos deixado no interior das salas;

 A biblioteca não será responsável em fornecer água e/ou descartáveis.

 O atraso para início das atividades é de responsabilidade do usuário, não havendo extensão do horário pré-
determinado.

A BCE disponibiliza um auditório com capacidade para 60 pessoas, uma sala de treinamento com 40 lugares e uma
sala de videoconferência. Esses espaços são destinados para utilização em palestras, defesas de teses e de
dissertações, etc. As salas contam com equipamentos para uso no local.

Auditório e Sala de Treinamento :
 De modo a atender um maior número de usuários, o

auditório e a sala de treinamento não poderão ser
utilizados como sala de aula no decorrer de um
semestre;

 Os agendamentos serão realizados mediante
recebimento de e-mail e de acordo com a
disponibilidade do espaço, respeitando-se a ordem
cronológica de solicitação do espaço;

 Não será permitido o consumo de alimentos dentro
do auditório. Na sala de treinamento o consumo de
alimentos e liberação para contratação de coquetel
necessitarão de autorização prévia.

Sala de Videoconferência:
 A sala de videoconferência é exclusiva para

professores e servidores;
 Não será permitido o consumo de alimento dentro da

sala de videoconferência.

ATENÇÃO

 O responsável pelo evento deverá arcar pelos
danos ao espaço físico, equipamentos e não
cumprimento das normas durante o evento e
deverá avisar todos os participantes sobre as
normas de utilização do espaço;

 Caso o evento mude de data, horário ou seja
cancelado, pedimos que os responsáveis
encaminhem um e-mail ao setor cancelando seu
agendamento para que as salas possam ser
disponibilizadas a outros interessados.;

 O limite de tolerância para o início das atividades no
auditório será de 30 minutos, findo este prazo o
funcionário fica autorizado a liberar a utilização do
auditório.
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