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DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

                                         

Circular Conjunta nº 1/2022/DEG/PRC Em  17 de maio de 2022.

 

Para: Unidades Acadêmicas da Universidade de Brasília

Assunto: Alocação das salas de aula de uso comum para 2022.1.

 

A Prefeitura da UnB (PRC) e o Decanato de Ensino de Graduação (DEG) informam que estão trabalhando na melhor
forma para atender à demanda excepcional por salas de aula devido às alterações recentes em planos de oferta em decorrência da
mudança no cenário norma�vo.

A maior parte das turmas já foi alocada, e o resultado parcial pode ser conferido no link SALAS 2022.1. As demais
turmas que não foram alocadas con�nuam em processamento, com divulgação do resultado prevista para 24/05/2022. No entanto,
alterações poderão ocorrer no período de ajuste. A equipe da Prefeitura, conjuntamente com o Decanato de Ensino de
Graduação, realizará eventuais ajustes nas turmas que apresentarem incompa�bilidade com os locais de alocação inicial, por
exemplo: necessidade de condições especiais de acessibilidade, aulas seguidas com o mesmo professor em prédios distantes entre si
etc. Estes ajustes ocorrerão entre os dias 25/05/22 e 03/06/22. A necessidade de alterações deve ser informada pelo e-
mail salasdeaula@unb.br ou pelos ramais 3366 ou 3377, exclusivamente nesse período, nos horários de 9h às 12h e 14h às 17h.

Apesar da situação de momento ser excepcional, as novas configurações de disciplinas certamente amplificarão o
problema de falta de espaço em horários de elevada demanda que já era ní�do antes da pandemia, obrigando o desenvolvimento de
soluções para os semestres vindouros. Assim, antecipamos a todos a realização de um fórum sobre esse tema a ser realizado no dia
22/07/2022, no turno da manhã, com a presença da PRC, DEG, SAA, DPG e STI. Tão logo tenhamos confirmação de local e horário
exato divulgaremos o convite a todos os interessados.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a solidariedade das unidades que estão encaminhando horários
disponíveis em suas salas a fim de colaborar com o processo. Juntos certamente venceremos todos os desafios que o retorno às
a�vidades le�vas presenciais representa.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de Graduação, em 17/05/2022, às
10:08, 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 17/05/2022, às 10:13, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8133199 e o código CRC 25F420D2.

Referência: Processo nº 23106.056615/2022-21 SEI nº 8133199
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