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SisResEv – Sistema de Reserva de Salas para Eventos 

Instruções de uso 

 

O SisResEv é uma ferramenta online de gerenciamento de reserva de salas para eventos e 

aulas esporádicas, dentro das salas gerenciadas pela Direção do Setor de Ciências Humanas.  

Através da ferramenta o usuário terá acesso a informações sobre uso das salas pertencentes 

ao setor em eventos diversos.  O sistema foi pensado para ser auto-educativo e intuitivo, 

tornando a operação dele bem simples, mas, em caso de dúvidas, o usuário pode sempre 

recorrer a este.  

Ao abrir a tela inicial, existem 4 opções disponíveis: 

1) Eu quero ver todas as salas disponíveis 

2) Eu quero ver uma sala específica 

3) Eu quero entender como funciona o sistema 

4)  Eu tenho alguma dúvida com este sistema 

A primeira opção traz uma visão geral da ocupação das salas do Setor de Ciências Humanas, 

tanto em eventos como em aulas (algumas salas são compartilhadas). Para visualizar, basta 

clicar no link “para isto, clique aqui” (o link está na palavra ‘aqui’) e esperar o carregamento da 

página. Conforme esclarecido na página, esta opção faz uma busca geral em todas as salas, por 

isso o carregamento é mais demorado. Uma vez carregada a página, ela será mostrada em 

blocos, sendo que cada bloco corresponde a uma sala:  

 



Atente para o detalhe que em uma primeira visita, as salas serão dispostas na semana da data 

atual. Para facilitar no controle, a data atual será exibida de forma marcada, e caso no 

momento da visita a hora atual seja horário de aula, a aula estará também marcada (como no 

exemplo acima).  

Nesta primeira tela não é possível fazer reservas, ela serve apenas para que se tenha uma 

visão geral da ocupação das salas. Para escolher outra data, role a tela até a parte inferior. No 

rodapé desta página, existem links para que se busque a semana anterior e posterior, e 

também o mês anterior e posterior: 

 

Para fazer sua reserva, basta clicar na sala desejada. Será aberta uma nova página, com os 

detalhes da sala escolhida. Esta é a tela que se abre quando na tela inicial escolhe-se ir a uma 

sala específica (a opção 2): 

 



Esta tela traz diversas informações: nome da sala, localização, capacidade, equipamentos 

disponíveis. Também são exibidos os dias e possíveis reservas. No exemplo acima, não existe 

reserva alguma, portanto todos os campos estão disponíveis para reserva.  

Ao passar o mouse por cima, as datas/horas vão ficando coloridas, para indicar onde está 

sendo feita a reserva. Novamente, atente à data do evento. Caso seja necessário, utilize os 

links no rodapé da página para avançar entre as semanas.  

Com o mouse parado em cima da data/hora, estando colorida, pode-se clicar. Estamos 

efetuando uma reserva de sala: 

 

Ao clicar, abre-se uma tela. Nesta tela temos a confirmação da data, hora e sala onde a reserva 

será feita. Digite o nome do evento, seu nome e seu e-mail. Atente para o fato de que os 

dados sejam válidos, pois o sistema faz uma pré-verificação e caso seja necessário entrar em 

contato, todo o contato será feito através do e-mail informado.  

 

Após digitar, clique em “reservar”. O sistema fará o registro de sua reserva e retornará uma 

mensagem: 



 

Para sair desta mensagem, basta clicar no “X” localizado no canto superior direito, ou na área 

escurecida. A hora escolhida será mostrada em um retângulo cinza, com a frase “horário pré-

agendado”: 

 

Note que a partir deste momento, não é mais possível agendar qualquer outro evento neste 

horário/sala/hora. O sistema já travou a pré-reserva – caso o mouse seja passado por cima, a 

célula não mudará de cor, indicando que não é possível ali ser alterado.  Também neste 

momento será enviado um e-mail à direção do setor, informando da reserva, e também para o 

e-mail informado no formulário de reserva, também indicando a reserva.  

O próximo passo será a direção do setor acessar o sistema e autorizar a reserva. Este passo é 

necessário para que se proíbam abusos ou mesmo a utilização do sistema por pessoas fora do 

contexto ou desautorizadas. No momento que o responsável autorizar a reserva, o sistema 

envia um segundo e-mail informando sobre o fato. A tela também muda: o quadrado cinza se 

torna branco, e a frase “horário pré-agendado” se torna o nome do evento: 



 

Da mesma que na pré-reserva, uma vez registrado o evento, não é possível registrar novo 

evento no mesmo dia/hora/sala. O sistema trava a reserva.  

Os passos para reservas encerram-se aqui.  

O item dois na tela de abertura do sistema trabalha da mesma forma, apenas ele encaminha 

diretamente para a sala escolhida ao invés de mostrar todas as salas em bloco – basta 

selecionar a sala desejada no link, o sistema encaminhará a sala correta para a reserva. O 

sistema permite que, uma vez escolhida a sala, possa mudar de sala ou mesmo voltar à 

listagem geral. Basta usar os atalhos constantes na parte superior da tabela (setas vermelhas 

na próxima imagem).  

 

O item 3 da tela de abertura é o caminho a este documento, e o item 4 é o atalho para o envio 

de e-mail em caso de dúvida.  

Possíveis dúvidas e respostas: 

- Meu evento acontecerá em semanas seguidas, sempre no mesmo horário. Preciso fazer 

reserva em todos os horários?  



R. No momento, sim. Esta é a primeira versão do sistema. Em uma segunda versão, será 

possível reservar de outras formas. Atualmente, basta fazer reservas em todos os dias 

necessários, em todas as salas desejadas. A cada reserva, um e-mail, portanto, serão enviados 

tantos e-mails quanto forem as reservas, no cadastro e na confirmação.  

- Meu evento começa antes e termina antes – por exemplo, ele começa as 10h da manhã e 

termina as 11h. Porque não existe esta opção? 

R. Porque a reserva é feita de acordo com a opção de aula do Setor. Os horários 

disponibilizados são os horários de aulas praticados pelo Setor. Caso seu evento não seja no 

horário delimitado, faça reservas antes e depois. Por exemplo: seu evento acontecerá entre 

10h e 11 da manhã. Faça as reservas contemplando os horários entre 9h30 e 10h30, e também 

entre 10h30 e 11h30. Haverá tempo para chegada, preparação do ambiente, recepção dos 

participantes, e ainda haverá tempo para caso haja algum atraso.  


