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Mem. Circular 03/2015/ICH 

Condoc:  

Em 23 de fevereiro de 2015 

 

Aos Usuários das Salas de Aula no ICH Félix da Cunha 

Assunto: Informações 

 

1. Sejam bem vindos ao Campus ICH FÉLIX DA CUNHA, localizado na Rua Félix 

da Cunha, 520, com entrada pela Rua Tiradentes. Aqui estão situados os Cursos de Licenciatura 

em Geografia, Bacharelado em Geografia e alguns dos seus laboratórios, bem como as secretarias 

do Colegiado dos Cursos de Geografia e do Departamento de Geografia. 

2. A partir do primeiro semestre de 2014 as salas de aula localizadas no prédio do 

ICH FÉLIX DA CUNHA passaram a ter seu uso compartilhado com todos os cursos da UFPEL. 

Com isso, o gerenciamento das salas passou a ser responsabilidade do Núcleo de Gestão de 

Espaços (NGE) pertencente à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN).  

3. Assim, todo o agendamento e cancelamento de uso das salas é feito diretamente 

pelo NGE. A disponibilidade para usos eventuais, tais como palestras, cursos, reuniões e outros 

não previstos nas atividades acadêmicas regulares deverão ser tratados diretamente com o NGE. 

Também a responsabilidade pelo suprimento de equipamentos (computadores e data-show), 

carteiras escolares, condições de conforto (cortinas, ventiladores, ar condicionado e outros) passa 

a ser gerida pelo mesmo núcleo. Portanto, os usuários do ICH FÉLIX DA CUNHA devem tratar 

desses itens diretamente com o NGE ou nas secretarias das unidades onde estão lotados. 

4. Algo importante a salientar é que os suprimentos de materiais de consumo para 

as aulas continuam de responsabilidade das unidades onde os professores estão lotados. Nenhum 

dos Campus do ICH recebe dotação orçamentária para suprir professores de outras unidades com 

apagadores, canetas para quadro branco, papel e outros itens. Portanto, os professores usuários do 

ICH FÉLIX DA CUNHA devem buscar esses suprimentos nas suas próprias unidades. Os 

matérias de consumo de uso coletivo serão fornecidos pelo ICH, dentro das possibilidades de seu 

próprio orçamento. 

5. O controle de uso das salas é feito pelo NGE baseado nos agendamentos 

informados pelas unidades e nas solicitações que lhes são encaminhadas. Somente o professor 

está autorizado a retirar a chave da sala a partir de anotação em planilha própria disponível nas 

respectivas portarias, sendo o único responsável durante seu uso. 

6. Solicito aos usuários que atendam as orientações de uso pactuadas e que 

procurem as Direções de suas unidades para maiores esclarecimentos. 

 

 
Sidney Gonçalves Vieira 

Diretor 

Instituto de Ciências Humanas 
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Nùcleo de Gestão de Espaços 

Rua Gomes Carneiro, 01 | sala 403 | Bloco A 

Horário de Atendimento: 8:00 às 18:30 

Fone: 3921-1208 

e-mail: nge@ufpel.edu.br 

 

 

Instituto de Ciências Humanas 

Rua Alberto Rosa, 154 

Horário de Atendimento: 14:00 às 22:30 

Fone: 3284 5523 

e-mail: secretariaich@gmail.com 

 

Diretor 

Sidney Gonçalves Vieira 

Cel: 8118 7299 

e-mail: sid_geo@hotmail.com 

 

Secretaria do Campus ICH Félix da Cunha 

Carmen Regina Braga Mesquita 

Horário de Atendimento: 14:00 às 20:00 

Fone: 3921 1560 – 3921 1561 

e-mail:carme.regi@yahoo.com.br 
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