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Declaro que nesta data retirei 01 (uma) cópia das chaves das portas de acesso à sala ____ 

de WebConferência, localizada no 3º piso do Bloco 5M. 

Declaro ainda que estou ciente das normas e cuidados descritos acima, bem como sobre a 

importância da correta utilização da sala. 

 

Unidade Acadêmica: _______________________________________________________ 

Atividade a ser desenvolvida: _________________________________________________ 

Duração prevista da atividade: __________ 

Número de participantes: __________ 

 

Nome do usuário responsável:________________________________________________ 

Telefone/Ramal: __________________________ Celular: _________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Função:  Docente Técnico Estudante 

 

DAS NORMAS E CUIDADOS 

 O usuário ficará responsável pela preparação, limpeza e segurança, bem como por todas 

as providências necessárias e pertinentes à atividade a ser desenvolvida, de modo a entregar a 

sala nas mesmas condições em que recebeu.  

 É expressamente proibida a retirada de qualquer móvel ou equipamento das salas de 

WebConferência. Após o uso das mesmas, o responsável da alocação deverá retirar apenas o 

material particular utilizado. 

 É expressamente proibido ceder, emprestar ou realizar cópias não autorizadas da chave 

retirada, informando imediatamente a Secretaria responsável quando da sua perda ou extravio.  

 Findo o uso da sala, o usuário deverá desligar todos os equipamentos e os aparelhos de 

ar-condicionado, apagar as luzes, trancar a porta e devolver a chave, solicitando e 

acompanhando a baixa no registro de uso. 

 É de total responsabilidade da Unidade Acadêmica a que pertence o usuário, o reparo 

de qualquer dano ou avaria causado aos espaços físicos, mobiliários e equipamentos 

proveniente da preparação e utilização da sala utilizada. Estão inclusos danos em: alvenaria, 

pintura, instalação elétrica, hidráulica, móveis, equipamentos e cortinas. 

 Toda e qualquer anormalidade ou dúvida, deverá ser imediatamente informada à 

Secretaria responsável. 

 Todos os termos de retirada de chaves assinados serão arquivados na Secretaria 

responsável. 

ENTREGA DAS CHAVES 

DATA: _____/_____/__________ 

HORA: ______:______ 

ASSINATURA:___________________ 

DEVOLUÇÃO DAS CHAVES 

DATA: _____/_____/__________ 

HORA: ______:______ 

ASSINATURA:___________________ 

 


