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1. OBJETIVO
Disciplinar os procedimentos relativos à utilização da Sala de Reuniões da Gerência de Ensino e
Pesquisa (GEP) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e
do Anfiteatro Interno do HC-UFTM.
2. ABRANGÊNCIA DA NORMA

Toda a comunidade UFTM e, em especial:

Setor de Gestão de Processos e de Tecnologia da Informação (SGPTI);

Superintendência do HC-UFTM;

GEP do HC-UFTM.
3. DESCRIÇÃO
3.1. Conceitos Básicos
 Videoconferência
Serviço de recepções e transmissão que permite a interação simultânea de duas ou mais pessoas
separadas geograficamente, que disponham de equipamento específico que capturam,
processam e/ou exibem vídeo e/ou áudio para todos os participantes.
 Webconferência
Serviço que permite a interação simultânea por vídeo e/ou áudio, pela internet, de duas ou mais
pessoas separadas geograficamente, por meio de aplicativos, com possibilidade de
compartilhamento de mídias (imagem, áudio, textos e arquivos).
 Ocorrência Técnica
Entende-se por equipamento com defeito, software danificado, falta de equipamentos e/ou
acessórios (teclado, caixa de som e mouse).
 Ocorrência Disciplinar
Entende-se por furto e/ou danificação de equipamento, entre outras.
3.2. Responsabilidades
 Unidade de Telessaúde (UTEL)
Responsável pelo gerenciamento das atividades da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro
Interno do HC-UFTM.
 SGPTI
Responsável por assessorar e prestar suporte nas questões tecnológicas das atividades do
Anfiteatro Interno do HC-UFTM.
 Solicitante da reserva
Responsável por verificar a disponibilidade da Sala de Reuniões da GEP e/ou do Anfiteatro
Interno do HC-UFTM, preenchimento e assinatura do “Termo de Responsabilidade de Utilização
das Salas de Videoconferência da UTEL do HC-UFTM”, realização de testes prévios e registro da
frequência dos participantes da atividade.
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3.3. Espaço Físico
 A Sala de Reuniões da GEP do HC-UFTM está lozalizada na Rua Benjamin Constant, 16, Nossa
Sra. da Abadia, Uberaba, MG, CEP: 38025-470;
 O Anfiteatro Interno do HC-UFTM está localizado no 2º andar do HC, na Av. Getúlio Guaritá,
130, Nossa Sra. da Abadia, Uberaba, MG, CEP: 38.025-440;
 A Sala de Reuniões da GEP do HC-UFTM possui capacidade para 15 pessoas;
 O Anfiteatro Interno do HC-UFTM possui capacidade para 20 pessoas;
 A Sala de Reuniões da GEP e o Anfiteatro Interno do HC-UFTM dispõem dos equipamentos
e acessórios necessários para realização dos serviços de videoconferência e webconferência;
 É de responsabilidade do solicitante verificar, com antecedência, se os equipamentos
disponíveis na Sala de Reuniões da GEP e no Anfiteatro Interno do HC-UFTM atendem à
realização da atividade;
 É de responsabilidade do solicitante providenciar equipamentos adicionais, se necessário,
para a utilização na Sala de Reuniões da GEP e no Anfiteatro Interno do HC-UFTM.
3.4. Reserva da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro Interno do HC-UFTM
 O solicitante deverá verificar a disponibilidade de data e horário da Sala de Reuniões da GEP
e/ou do Anfiteatro Interno do HC-UFTM na agenda, disponível na página eletrônica da UTEL da
GEP do HC-UFTM, no endereço: http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-uftm/agendamento-devideoconferencias
 A Sala de Reuniões da GEP e o Auditório Interno do HC-UFTM terão as seguintes
preferências, nesta ordem:
 Superintendência e Gerências do HC-UFTM;
 Rede Universitária de Telemedicina (RUTE);
 Defesas de mestrado e doutorado;
 Horários não utilizados por estas atividades preferenciais estarão disponíveis para reservas;
 O solicitante deverá preencher e assinar do formulário “Termo de Responsabilidade de
Utilização das Salas de Videoconferência da Unidade Telessaúde do HC-UFTM”, disponível na
página eletrônica da UTEL da GEP do HC-UFTM: http://www2.ebserh.gov.br/web/hcuftm/agendamento-de-videoconferencias
 A formalização da reserva será efetivada mediante o encaminhamento do “Termo de
Responsabilidade de Utilização das Salas de Videoconferência da Unidade Telessaúde do HCUFTM” para o e-mail: gep.hctm@ebserh.gov.br e da confirmação, por meio de e-mail, pela
secretaria da GEP do HC-UFTM;
 O agendamento deverá ser feito com, pelo menos, 7 (sete) dias úteis de antecedência, para
que sejam realizados testes técnicos das atividades de videoconferência e/ou webconferência
entre as localidades participantes;
 A realização de teste prévio das atividades de videoconferência e/ou webconferência é de
responsabilidade do solicitante e deverá ser agendada com a secretaria da GEP do HC-UFTM por
e-mail gep.hctm@ebserh.gov.br ou telefone (34) 3318-5527;
 Caso haja desistência da reserva, o solicitante deverá comunicá-la antes da data de início do
evento, por e-mail, à GEP do HC-UFTM;
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 Se a desistência não for comunicada, o solicitante receberá uma notificação da UTEL,
informando que seu nome será registrado no cadastro de usuários pendentes.
3.5. Utilização da Sala de Reuniões da GEP e Anfiteatro Interno do HC-UFTM
 A Sala de Reuniões da GEP e o Anfiteatro Interno do HC-UFTM são de uso exclusivo da
comunidade da UFTM, não sendo, portanto permitido o acesso e a permanência de pessoas não
autorizadas pela Superintendência do HC-UFTM;
 O acesso à Sala de Reuniões da GEP e ao Anfiteatro Interno do HC-UFTM está condicionado
às normas de entrada, saída e permanência de pessoas no âmbito dos setores (GEP e HC-UFTM);
 Para utilização da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro Interno do HC-UFTM serão
priorizadas as atividades de videoconferência e/ou webconferência;
 A Sala de Reuniões da GEP e o Anfiteatro Interno do HC-UFTM poderão ser reservados para
realização de atividades que não necessitam das tecnologias de videoconferência e/ou
webconferência, entretanto, a UTEL poderá cancelar o agendamento para atender as atividades
prioritárias;
 Para utilização da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro Interno do HC-UFTM deve-se
considerar os dias úteis e os horários de 8h às 12h e de 14h às 17h;
 O Anfiteatro Interno do HC-UFTM poderá ser utilizado em dia e horário não mencionado no
item acima, no entanto, não será oferecido suporte técnico pelo SGPTI;
 Durante a utilização da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro Interno do HC-UFTM a porta
deverá permanecer fechada;
 A utilização da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro Interno do HC-UFTM somente será
permitida após o preenchimento do formulário “Termo de Responsabilidade de Utilização das
Salas de Videoconferência da Unidade Telessaúde do HC-UFTM”, com a assinatura do solicitante.
3.6. Proibições
 Durante a utilização da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro Interno do HC-UFTM fica
proibido(a):
 o consumo de produtos fumígeros, gerados ou não do tabaco;
 o consumo de qualquer tipo de alimento ou líquido, exceto aos componentes de bancas
examinadoras, que poderão consumir água;
 perfurar, pintar ou colar cartazes nas paredes ou no piso;
 a utilização de som ou emissão de ruídos em volume acima do permitido pela Norma
Brasileira (NBR) 10152;
 a realização de qualquer evento de natureza político-partidária;
 abrir os equipamentos pertencentes ao setor;
 instalar ou desinstalar qualquer tipo de software nos computadores;
 alterar qualquer configuração dos computadores;
 instalar software que não seja original, bem como que não possua licença de uso;
 retirar qualquer tipo de equipamento ou acessório (mouse, teclado, caixa de som, entre
outros) das dependências do setor.
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3.7. Registro das Ocorrências
 Todas as ocorrências, técnicas ou disciplinares, deverão ser registradas no formulário
“Registro de ocorrência”, disponível na página eletrônica da UTEL da GEP do HC-UFTM, no
endereço: http://www2.ebserh.gov.br/web/hc-uftm/agendamento-de-videoconferencias
3.8. Considerações Finais
 Os objetos pessoais dos usuários deixados na Sala de Reuniões da GEP e no Anfiteatro
Interno do HC-UFTM são de exclusiva responsabilidade dos mesmos;
 O não cumprimento das normas e procedimentos aqui apresentados implicará na não
autorização do solicitante formalizar novas reservas durante o ano vigente;
 Os danos causados ao patrimônio público são de responsabilidade exclusiva do solicitante,
o qual deverá providenciar o devido ressarcimento à UFTM, mediante procedimento
administrativo, não excluindo as demais responsabilidades legais;
 O HC-UFTM não se responsabiliza por falhas e/ou perdas de conexão com a internet durante
a utilização da Sala de Reuniões da GEP e do Anfiteatro Interno do HC-UFTM;
 Os casos omissos serão resolvidos pela GEP do HC-UFTM, cuja demanda deverá ser
protocolada na secretaria da mesma;
 Esta Norma Operacional (NO) entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
quaisquer disposições em contrário.
4.
LEIS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS

Regulamento Interno do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI)
do HC-UFTM (Publicado no Boletim de Serviço HC-UFTM/Filial Ebserh n.º 92, de 8 de agosto de 2016,
p. 76-84);

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10152: (Níveis de ruído para conforto
acústico) dezembro de 1987.
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