
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário João David Ferreira Lima - Trindade 

CEP 88040-900 - Florianópolis - SC 
Telefones: (48) 3721-4998 (Voip) – (48) 3721-9480 

E-mail: nfr@contato.ufsc.br 

PROTOCOLO PARA USO DA SALA DE VIDEO CONFERÊNCIA (207-B) DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM E 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - CEPETEC 

Número de lugares presenciais = 19 

1- INFORMAÇÕES GERAIS 

a) Agendar em formulário próprio na Secretaria do NFR a sala com antecedência mínima de dez dias devido os trâmites 
necessários para sua utilização; 

b) Após o agendamento comunicar imediatamente com Fábio Reibnitz, preferencialmente por email 
(fabio.reibnitz@ufsc.br ), fone 96366740; 37212773 com o objetivo de informar: data, horário, dados para conexão 
externa e contato técnico externo (caso de algum problema na conexão); 

c) Informar se haverá utilização de algum tipo de apresentação (ex: Vídeo, powerpoint, etc.); 

d) No interior da sala somente serão permitidos ÁGUA E CAFÉ.  

IMPORTANTE: Nas quartas-feiras a sala de vídeo conferência está disponibilizada exclusivamente para os demais 
programas de pós-graduação do CCS. 

 

2- PROTOCOLO DE VIDEO CONFERENCIA 

Protocolo A – como participantes de uma vídeo conferência 

a) Segue os passos das informações gerais (a,b,c); 
 
b) No dia da vídeo conferência o Fábio Reibnitz fará o teste dos equipamentos e da conexão trinta minutos antes e lá 
permanecerá até o início da sessão; 
 
c) Os participantes da conferência deverão estar presentes na Sala 207-B pelo menos quinze minutos antes do horário 
de início da sessão; 
 

d) Ao término da Vídeo Conferência deverão chamar o Fábio Reibnitz para desligamento de todos os aparelhos; 

Protocolo B – como provedores de uma vídeo conferência 

a) Segue os passos das informações gerais (a,b,c); 
 
b) O Fábio Reibnitz mandará email para os contatos informando como devem fazer a conexão e os testes de sua 
utilização; 
 

c) No dia da vídeo conferência o Fábio Reibnitz fará o teste dos equipamentos e da conexão trinta minutos antes e lá 
permanecerá até o fim da sessão; 
 

d) Os participantes da conferência deverão estar presentes na Sala 207-B pelo menos quinze minutos antes do horário 
de início da sessão; 
 

e) Ao término da Vídeo Conferência o Fábio Reibnitz fará desligamento de todos os aparelhos; 
 

f) O aparelho tem possibilidades de receber em  uma conferencia o MÁXIMO 8 conexões, ou seja, oito lugares diferentes 
ao mesmo tempo. 
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VAMOS ZELAR PELO NOSSO PATRIMÔNIO E UTILIZAR A SALA ADEQUADAMENTE 


