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Memorando Circular n'. 005/SEC/CCA/201 8
Em 10 de setembro de 201 8

Aos Servidores Docentes e Técnico-administrativos do CCA

Assunto: Novo procedimento para reserva de espaço físico no âmbito da Direção do
Centro -- Salas de Reunião, Anfiteatro e Lab. Informática l

1 . Visando facilitar os procedimentos para reserva/agendamento de espaço físico
no âmbito da Direção do CCA, que atualmente é requerido diretamente na Secretaria do
Centro, adotaremos nova sistemática. Assim, a partir de 13/9/2018 somente serão aceitas
reservas realizadas no SIEF -- Sistema Integrado de Espaço Físico.
2. Para tanto, o servidor interessado (docente ou técnico-administrativo), deverá
acessar o sítio do CCA, na opção "Reserva de Espaço Físico da Direção do Centro" e preencher
com as informações solicitadas no SIEF (instruções anexadas). O acesso ao sistema também
pode ser feito em https://sief.sistemas.ufsc.br/.
3. Após o procedimento, automaticamente, a Secretaria do Centro receberá um
comunicado do sistema acerca da reserva, e procederá à análise - aceite ou recusa.
4. Assim, o interessado receberá duas mensagens, via e- mail
(sistemas@sistemas.ufsc.br), sendo a primeira informando sobre o agendamento e a segunda
com o resultado da análise (confirmando ou negando a reserva).
5. Estão disponíveis para reserva os seguintes ambientes:

Prédio da Direção do CCA.
ANFIT - AnHlteatro do CCA -- 78 lugares
CCA314 - Sala de Reunião do CCA 20 lugares
CCA305 - Sala de Reunião Apoio da Direção - 15 lugares

Prédio da Agronomia
LBINF -- Laboratório de Informática l 20 lugares

6. Ressaltamos que as reservas requeridas até esta data já foram incluídas no SIEF,
não necessitando, portando, de novo registro pelo interessado (relatórios de reservas anexados).
7. Informamos que, em caso de cancelamento do evento programado, a reserva
deverá ser excluída/cancelada no SIEF, para que o espaço dique disponibilizado novamente.

Atenciosamente,
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Miltoá' Beco

Coordêhador de Apoia Administrativo
Portaria n'. 163/GR/2016


