
 

 
 
 

AUDITÓRIO/SALA DE REUNIÕES DO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS  
NORMAS DE UTILIZAÇÃO 

 
Localização: O Auditório/Sala de Reuniões do Departamento de Geociências 
(GCN) está localizado na Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, Bloco F, 7°andar, Campus Trindade, 
Florianópolis-SC.  
 
Prioridade de uso no âmbito da UFSC: a prioridade de uso é do Departamento 
de Geociências, podendo ser utilizado também por outros departamentos e 
programas de pós-graduação no âmbito do CFH e outros centros universitários.   
 
Prioridade de uso no âmbito do Departamento de Geociências: a) reuniões 
dos colegiados Delegado e Pleno; b) reuniões dos colegiados dos cursos de 
graduação e de pós-graduação; c) reuniões dos NDE dos cursos de graduação; 
d) defesas de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, seminários 
de qualificação de mestrado e doutorado; e) apresentação de palestras; f) 
realização de disciplinas concentradas; g) outros eventos.  
 
Reservas: as reservas do Auditório/Sala de Reuniões do Departamento de 
Geociências deverão ser realizadas prioritariamente na secretaria do GCN (entre 
07h:00min e 11h00min ou entre 11h30min e 16h00min.), mediante 
preenchimento de planilha específica, podendo ainda ser realizada pelo e-mail. 
gcn@contato.ufsc.br. Em todos os casos, serão precisos os seguintes dados: 
data da reserva, horário da reserva, nome do requisitante, e-mail, celular, 
propósito. As reservas no âmbito do Departamento de Geociências poderão ser 
realizadas com antecedência de semestre e no âmbito do CFH e outros centros 
universitários com antecedência de 15 dias.   
 
Chave: a chave deverá ser retirada e devolvida prioritariamente na secretaria do 
GCN no horário de atendimento externo. Caso não for possível retirar e devolver 
a chave na secretaria do GCN, cópia da mesma poderá ser retirada e devolvida 
na recepção dos blocos E e F. A secretaria disponibilizará na página do GCN as 
reservas já autorizadas, informação que estará atualizada aos recepcionistas 
terceirizados na entrada dos blocos E e F.  
 
Uso: a responsabilidade de uso adequado das instalações é do requisitante, 
tanto no que concerne às instalações, bem como aos equipamentos. 
 
Essas normas foram aprovadas pelo Colegiado Delegado do Departamento de 
Geociências em reunião realizada no dia 12/6/2018. 


