
 

                                         

Circular nº 01/2022/PRC/STI/DEG Em  04 de outubro de 2022.

 

Para: Unidades Acadêmicas da Universidade de Brasília

Assunto: Salas de aula em espaços de uso comum para 2022.2

 

Informamos aos interessados que o processamento das solicitações de salas de aula de
uso comum tem levado mais tempo que o previsto devido à elevada demanda (2200 solicitações) e ao
esforço de fazer a alocação da maneira mais eficiente possível, o que implicou revisões do sistema
desenvolvido para tal.

De fato, as equipes da Prefeitura e da STI tem se empenhado para atender o máximo de
especificidades. Esperamos que, com os diversos ajustes que estão sendo cuidadosamente analisados,
cheguemos a uma lista que atenda bem aos cursos e sofra pouca mudança de um semestre para o outro.
 

 Assim, a previsão de divulgação das salas das turmas contempladas, no SIGAA e via
circular, é de 10 de outubro de 2022.

Pedimos desculpas pelo atraso em relação à previsão inicial, e reforçamos nosso
compromisso em servir da melhor maneira possível à comunidade da UnB.

 

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Jacir Luiz Bordim, Secretário(a) de Tecnologia da
Informação, em 04/10/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Valdeci da Silva Reis, Prefeito(a) da UnB, em 04/10/2022,
às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016
da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de
Graduação, em 04/10/2022, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
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