
Normas para uso das Salas de Doutorandos 

 

As salas 86 e 90 serão destinadas aos alunos de doutorado do Programa de Pós-

Graduação do Instituto de Computação da Unicamp. As salas possuem 16 postos de 

trabalho, que serão distribuídos aos alunos selecionados que atendam aos requisitos 

abaixo. Durante o uso das salas, as regras especificadas neste documento devem ser 

atendidas, de modo que o aluno poderá perder o direito a um posto de trabalho caso seja 

constatada alguma irregularidade.  

Para concorrer a um posto de trabalho numa das nas salas de doutorado, o aluno deve:  

1. Estar devidamente matriculado no Programa de Pós-Graduação do Instituto de 

Computação da Unicamp; 

2. Ter completado pelo menos 12 dos 24 créditos necessários para conformidade 

com o Regulamento da Pós-graduação; 

3. Ter completado pelo menos dois semestres do curso; 

4. Possuir uma declaração do Orientador atestando a necessidade de uso de espaço 

numa dessas salas por parte do seu orientando. 

Sobre o uso das salas de doutorado:  

1. Após selecionado, o aluno terá direito ao uso de um posto de trabalho na sala 

designada até a defesa de sua tese de doutorado, desde que as normas 

estabelecidas neste documento sejam cumpridas;  

2. Cada sala terá um Aluno Responsável pela mesma. A escolha deste aluno poderá 

ser feita por eleição entre os usuários da sala. Caberá ao Aluno Responsável:  

a) Comunicar as necessidades e requisições dos usuários da sala aos órgãos 

competentes (CPG, Secretaria de Pós-Graduação, Suporte, etc.); e  

b) Informar à CPG, por meio da secretaria ou dos representantes discentes 

na CPG, se algum posto de estudo esteja sendo subutilizado. 

3. Um mesmo posto de trabalho poderá ser alocada para mais de um aluno, desde 

que os horários solicitados na inscrição sejam compatíveis;  

4. Todo aluno selecionado se compromete a utilizar a sala com frequência nos 

períodos solicitados e registrar sua presença conforme processo oportunamente 

determinado pela CPG. 



a) Cada aluno poderá pedir um reajuste da sua reserva a fim de 

compartilhar/disponibilizar o seu posto de trabalho com outros alunos da 

lista de espera; e  

b) Um aluno que tenha baixa frequência de uso de seu posto de trabalho ou 

que mantenha um posto de trabalho fixo em seu Laboratório de Pesquisa 

poderá perder direito de uso da sala que lhe foi designada pela CPG. 

5. O aluno selecionado se compromete a manter seu posto de trabalho organizado 

de modo a não atrapalhar os demais usuários. Além disso, o aluno também 

deverá prezar pelo silêncio na sala, evitando o uso de aparelhos de som sem 

fones de ouvidos e a realização de video-conferências dentro da sala, etc.  

Sobre a distribuição dos postos de trabalho: 

1. Caso haja mais inscritos que o número de postos de trabalho, serão aplicados os 

seguintes critérios de desempate: 

a. Alunos que já estavam alocados às salas de doutorado;  

b. Alunos com mais tempo de curso; e 

c. Justificativa na declaração do orientador.  

As inscrições: 

1. Serão feitas através de formulário online no período estipulado no cronograma; 

2. No ato da inscrição, o aluno deverá informar quais os horários ou dias da 

semana em pretende fazer uso de um posto de trabalho na sala. 


