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1. Apresentação 
 

A FCM disponibiliza, no prédio da Administração – 2º piso – 2 salas de aula com 

16 computadores cada uma denominado Laboratórios de Informática. Com o objetivo 

de facilitar o uso desses espaços estamos disponibilizando para as Secretarias dos 

Departamentos e para a Administração da FCM o acesso ao Sistema de agendamento 

desses Laboratórios. Atualmente somente os docentes tem permissão de acesso. 

 

2. Objetivo 
 

O objetivo desse sistema é permitir a reserva das salas de aula que necessitem de 

computadores para os alunos. 

Ao acessar o sistema o solicitante poderá consultar as salas e horários 

disponíveis, a quantidade de computadores e os softwares instalados. Para reserva da 

sala é necessário que o curso esteja cadastrado, caso não esteja ou necessite de 

alterações, o solicitante deverá fazê-lo neste sistema antes da reserva das salas. 

Poderá também através do sistema solicitar a instalação de algum software específico. 

A agenda fixada na porta da sala será impressa no início da semana, pelo 

Administrador do Sistema que é a área de Apoio ao usuário de Informática, assim 

como a instalação de softwares específicos, caso solicitado. 

A reserva deve ser feita na semana anterior ao uso da sala. 

O sistema esta disponível na Intranet. 
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3. Acesso ao Sistema  
 

Acesse a site da FCM: http://www.fcm.unicamp.br/fcm/ 

 

 

     

Clique em Intranet 

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/
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4. Acesso à aplicação 
 

Informe seu Usuário e Senha e clique em Entrar 
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Clique em Acadêmico 

 

 

 

 

Clique neste link 

 

O ícone ao lado esta disponível para os Docentes da FCM, 

possibilitando que o mesmo realize o agendamento do 

Laboratório. 

Em alguns casos, há a necessidade de pessoal não docente 

utilizar os laboratórios. Nestes casos, os interessados 

devem procurar a secretaria do departamento, para que  

seja feito o agendamento  da sala. 
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5. Funcionalidades do Sistema 

5.1. Cadastrar o curso a ser agendado  
            

 

 

Primeiro, cadastre o curso a ser ministrado, caso não exista.  

Clique no link Cursos 

Informe os dados solicitados. 

Pegue estas informações com quem ministrará o curso. 

Preencha todos os campos. 

 

Após, click em Cadastrar 

 

 

No fim da página click no link “Voltar”. 
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5.2. Agendar curso cadastrado 
  

Escolha o curso desejado 

 

 

 

Click em Continuar 

Escolha a data do agendamento, clicando em um dos dias desejado, no 

calendário. 

 Não é possível agendar em dias da semana corrente. 

 Não é possível agendar em finais de semana (Sábado e Domingo). 

Após, click no botão “Verificar Agendamento” 
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Suponha que tenha sido escolhido o dia 03/11/2014. 

Observe que já existe um agendamento para o curso “ACCESS” das 08h30 até 12h30, 

nas Salas: A1 e A2. 

Observações:  

 Cada sala do laboratório comporta até 15 pessoas.  

 Se o número de participantes for maior que 15, talvez seja necessário agendar 

também a outra sala no mesmo horário. Caso contrário agende horários em 

apenas uma (01) das salas. 

É possível agendar neste mesmo dia nos demais horários disponíveis, clicando no 

botão “Agendar”. 

 



Faculdade de Ciências Médicas – FCM                                      Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI 
Unicamp 

Tutorial sobre Agendamento do Lab. de Informática - NTI 
Elaborado por Pierre Silva Farias – Out 2014 Página 8 

5.3. Cancelar curso agendado 

 
Suponha que você agende o curso AGLAB no horário disponível das 12h30 até 

13h30. A tela exibirá a imagem abaixo. Observe que você pode cancelar o 

agendamento clicando no botão “Cancelar” 

 

 

 

 

Após agendar/Cancelar o curso nos horários desejados, clique no botão 

“Finalizar / Voltar”. 

Você receberá um e-mail comunicando sobre o agendamento, conforme 

modelo abaixo. Encaminhe este e-mail a quem ministrará o curso. 

Estamos comunicando o agendamento do(s) curso(s), observando que ele está 

sujeito a análise. 

Para maiores informações entre em contato com NTI-FCM.  

Ramal: 18892. Ou respondendo este e-mail. 

Curso: AGLAB - dia 3/11/2014, no horario:12:30 - Sala: A1 

Seu agendamento foi realizado com sucesso. 
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5.4. Consultar agendamento 

 
Selecione a sala que deseja consultar: 

 

Informe a data do agendamento que deseja consultar 

 

Após, click no botão “Continuar” e a tela de consulta abaixo será apresentada: 

 


