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Identificação do espaço (Nome\Número) 
Nome do espaço com seu respectivo número entre parênteses. 

[Ex: Laboratório ou sala (6104)] 

Área do Conhecimento e sua 

especificidade: 

(Nome(s) da(s) área(s), curso(s) relacionado(s) a esta área no campus e que utilizará(rão) 

uso do espaço) 
Especifique a área do conhecimento. 

1- Ciências Exatas e da Terra 

2- Ciências Biológicas 

3- Engenharias 

4- Ciências da Saúde 

5- Ciências Agrárias 

6- Ciências Sociais Aplicadas 

7- Ciências Humanas 

8- Linguística, Letras e Artes 

9- Outros. (especifique). 

Uso do espaço: Caracterizar (descrever) as atividades a serem desenvolvidas. Especifique se as mesmas são de 

ensino, pesquisa, extensão e/ou gestão.   

Responsável pelas 

informações deste documento 

Nome da pessoa responsável pelas informações contidas no preenchimento deste formulário 

[Ex: Maria Farias] 

Responsável pelo laboratório (Nome) 
Nome das pessoas que serão responsáveis pela ocupação deste espaço. 

Sugestão de sala ou metragem Sugerir por meios de dados característicos (atuais ou futuros) especificações do espaço que 

pretende ser ocupado. 

 

 

Check-list inicial 

1 Este espaço já está em uso? ( )SIM ( )NÃO 

2 Haverá a integração de cursos para utilização deste espaço? ( )SIM ( )NÃO 

3 Se há integração entre os cursos/áreas, quantos são envolvidos? N° 

4 Já existe no Campus espaço com a mesma finalidade? ( )SIM ( )NÃO 

5 Será aplicado recurso para material de consumo proveniente da matriz de custeio do Campus?   ( )SIM ( )NÃO 

6.1 Quantas pessoas em média utilizam ou utilizarão este espaço semanalmente em semestre ímpar?  

6.2 Quantas pessoas em média utilizam ou utilizarão este espaço semanalmente em semestre par?  

7 Este espaço já possui as adequações elétricas, hidráulicas e/ou físicas necessárias para seu uso imediato? ( )SIM ( )NÃO 

8 Já há equipamentos destinados a este espaço? ( )SIM ( )NÃO 

9 Os equipamentos, se existirem, já estão em uso? ( )SIM ( )NÃO 

10 Há necessidade de servidor técnico? ( )SIM ( )NÃO 

11 Este técnico atenderá mais de um espaço? ( )SIM ( )NÃO 

 

Justificativa da ocupação 

Justificar a finalidade de ocupação do respectivo espaço, assinalando-as conforme o requerido. 

 

(   ) Realização de aulas práticas da área; 

(   ) Realização de aulas teóricas da área; 

(   ) Realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão. 

(   ) Outras. Quais? 
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Em caso de laboratório de ensino, citar as disciplinas que serão ministradas, a carga horária prática de cada uma, e a 

média de alunos matriculados nos dois últimos semestres em que a disciplina foi oferecida. 

DISCIPLINA (especificar o semestre que a disciplina é 

ministrada – semestre par e/ou semestre impar) 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MÉDIA DE 

MATRICULADOS 

CARÁTER 

(Semestre/Nome da Disciplina) 
 

Especificar o semestre que a disciplina é ministrada (semestre 

par e/ou semestre impar) juntamente com o respectivo nome da 

disciplina 

 

(Nº de 

horas/semana)  

 

Fazer a média 

aritmética dos 

alunos matriculados 

nos dois últimos 

semestres. 

Caracterizar se a 

disciplina é 

Eletiva ou 

Obrigatória. 

[Ex: (Semestre – Par\Ímpar) Ciência dos Materiais] [Ex: 4 h] [Ex: 8 alunos] (   ) Eletiva 

( x ) Obrigatória 

    

    

    

    

    

 TOTAL [Ex: 4 h] [Ex: 8 alunos] [Ex:  

(1)Obrigatória 

(  )Eletiva] 

 

 

Observação 

 

Este espaço de observações tem como principal finalidade descrever tópicos importantes dos quais não foi mencionado 

anteriormente, mas que possuem características importantes. 

 

[Ex: 1 : O quadro acima não inclui carga horária para preparação das práticas, que muitas vezes é superior ao tempo de execução 

da mesma. Também, a maioria das práticas são repetidas para grupos diferentes, considerando não haver equipamentos e espaço 

disponível para a realização de toda a turma simultaneamente]; 

 

 

Em caso de espaço destinado a pesquisa, extensão ou projeto institucional 

Há projeto(s) cadastrado(s) no SIPPEE relacionados a ocupação deste espaço? ( )SIM ( )NÃO 

Citar o(s) projeto(s) e o período de execução: 

- 
[Ex: 

    1) Utilização do Bagaço do Butiá na Remoção de Corantes em Efluentes: 2011-2013] 
 

- 

- 

Este(s) projeto(s) já foi(foram) contemplado(s) com recursos externos? ( )SIM ( )NÃO 

Quais a(s) fonte(s) dos recursos e os valores destinados: 

-[Ex: 3 bolsas de iniciação científica no valor de R$XXX,00  para  o projeto XXX, pagas pela Companhia XXX em convênio de 

colaboração XXX-Unipampa.]. 
 

- 

Estes projetos estão vinculados a algum grupo de pesquisa? ( )SIM ( )NÃO 

Citar o(s) grupo(s): 
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[Ex: 
Grupo de Pesquisa em  XXX (CNPq e certificado pela Unipampa). 

- 

- 

Estes projetos estão vinculados a algum projeto institucional? 

 

 

Citar o projeto institucional: 

 

 

 

 

Adequações necessárias (caso sejam necessárias adequações nas instalações elétricas, hidráulicas, físicas, rede/lógica, etc. 

no espaço solicitado, informar detalhadamente abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se já existir no Campus espaço com as mesmas características, esclarecer as razões da duplicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXAR LAYOUT DO ESPAÇO (com proporções reais e os equipamentos que está/serão alocados) 

 

 

ANEXAR PLANO DE ENSINO OU PROJETO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO OU INSTITUCIONAL 

 

 

ANEXAR PLANEJAMENTO ANUAL DO CURSO/ÁREA 

 


