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Procedimento 

 

SISTEMA DE AGENDA  

Objetivo 

Instituir rotinas para marcar eventos  

Local de Execução Responsável pela Execução 

 Diretoria Administrativa  

 Gerência Médica  

 Diretoria de Ensino e Pesquisa 

 Centro de Terapia Intensiva 

  

 Jorgeanne Luitha 

 Fernanda Perim 

 Matilde Ferreira 

 Pollyana Kássia  

Recursos Necessários 

 Computador 

Cuidados Especiais 

1. Para visualizar a disponibilidade das salas basta clicar em agenda no canto esquerdo da 

tela, antes de digitar o “usuário de rede” e a senha. (http://agenda.hgg.local) 

2. Marcar os eventos de acordo com a capacidade da sala, não será aceito agendamento 

com pequeno número de participantes em locais com grande disponibilidade de lugares,  

3. O horário para realização do evento deve ser entre 6:00 e 22:00 com período mínimo de 

30 minutos 

4. As reservas devem ser solicitadas com no mínimo de duas horas de antecedência  

5. A solicitação de acessórios e equipamentos utilizados para o evento é de responsabilidade 

do solicitante; caso não esteja disponível na sala (ver na agenda) 

6. Alteração de data de eventos é de responsabilidade do solicitante e deve ser confirmada 

via sistema pelos gestores 

7. Em período de férias dos professores a agenda deve ser desmarcada pelo setor 

solicitante; 

8. É obrigatório informar o número de participantes do evento; 

9. A confirmação do evento é via e-mail. 
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Sequência do Procedimento para solicitação de reserva de local para eventos 

1.  

2. Solicitantes – todos os usuários cadastrados 

1. Acessar o sistema Booked  Scheduler (http://agenda.hgg.local); 

2. Digite o “usuário de rede” e a senha; 

3. Seleciona local/sala para o evento; 

4. Clique sobre o nome do local/sala para conhecer quais os recursos disponíveis; 

5. Selecione o intervalo de tempo, data e hora para o evento; 

6. Se for o caso, selecionar a opção de repetição do evento; 

7. Informar o título da reserva/evento; 

8. Descrever o objetivo do evento; 

9. Informe o número de participantes (obrigatório); 

10. Adicione lista de participantes (opcional); 

11. Adicione a lista de convidados (opcional); 

12. Confirme os dados preenchidos e clique em criar reserva; 

13. Acompanhe os e-mails sobre a confirmação do evento; 

14. Verifique os motivos da não validação da reserva; se for o caso, e refaça a solicitação.  

 

Gestores - Diretoria Administrativa/Ensino e Pesquisa/Gerência Médica/CTI 

1. Acompanhar as solicitações de agendamento no sistema; 

2. Verificar a disponibilidade de vaga; 

3. Validar ou não o agendamento.  

Ações Corretivas 

 

Referências 
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