
AGENDAMENTO DE AUDITÓRIO 

(Módulo SUAP) 

 

1 – Acessar o módulo SUAP 

1.1 – Pelo Link Direto 

Acesse o módulo através do link: 

https://suap.ifba.edu.br/comum/sala/solicitar_reserva/1386/ 

Insira seu Usuário e Senha. 

Obs. Caso não saiba seu Usuário e/ou Senha, favor procurar o Setor de TI (CGTI.VDC) 

do Campus para informações de como proceder. 

 

ou 

1.2 – Pela Página Inicial 

Acesse o módulo através do link: https://suap.ifba.edu.br/ 

Insira seu Usuário e Senha. 

Obs. Caso não saiba seu Usuário e/ou Senha, favor procurar o Setor de TI (CGTI.VDC) 

do Campus para informações de como proceder. 

 

https://suap.ifba.edu.br/comum/sala/solicitar_reserva/1386/
https://suap.ifba.edu.br/


2 – Localizar o Auditório Principal do Campus de Vitória da Conquista 

Navegue através do menu lateral: Administração > Reserva de Salas > Salas 

 

Utilize o Filtro por Campus: VC 

 

Localize o Auditório Principal e clique em ‘Solicitar / Ver Reservas’ 

 



3 – Ler as Observações: 

Ao realizar uma solicitação de uso do auditório, o solicitante declara ter lido e 

concordado com os termos descritos a seguir: 

Na justificativa do agendamento o solicitante deverá informar o nome e uma breve 

descrição da atividade. 

O setor de audiovisual disponibiliza um kit básico de equipamentos contendo: 1 

projetor, 1 microfone sem fio e 2 caixas de som para utilização no evento. Para 

equipamentos extras é necessário informar na justificativa e aguardar verificação de 

disponibilidade. 

Para eventos grandes (Simpósios, Congressos, etc.) deverá ser encaminhada a 

programação detalhada para o e-mail 'audiovisual.vdc@ifba.edu.br' com a finalidade 

de facilitar a logística e apoio prestado pelo Setor de Audiovisual. 

Os organizadores do evento deverão limitar o número de convidados, respeitando a 

lotação máxima do espaço. O Auditório Principal conta com 260 cadeiras para os 

espectadores. 

Os organizadores do evento deverão prezar pela limpeza e conservação do Auditório. 

Não é permitido a utilização de furadeiras, grampeadores, pregos, ou qualquer outro 

item que possa danificar carpete, piso de madeira do palco, paredes ou outra parte do 

Auditório. 

Considerando o horário de funcionamento do Instituto, o evento deverá ser encerrado 

no horário máximo das 22h00min. 

Entre 19h00min e às 22h00min, o setor Audiovisual conta apenas com a presença de 

um estagiário para operação dos equipamentos. 

O acesso de pessoal da ornamentação para montagem e desmontagem, deverá ser 

comunicado a DIADS.VDC. 

A retirada da ornamentação também deverá ocorrer até às 22h00min, caso não seja 

possível, deverá ser retirada no próximo dia e horário letivo, evitando ocupação 

prolongada e indisponibilidade de utilização por outros usuários. É necessário o 

agendamento do Auditório para retirada da ornamentação. 

O setor audiovisual apenas estará responsável pelo suporte técnico (audiovisual). 

Todo o teor e conteúdo dos assuntos exibidos e explanados no evento, assim como 

todas as ocorrências de logística e segurança, são de responsabilidade do requisitante, 

do servidor ou setor do IFBA que o solicitou. 



4 – Verificar disponibilidade e preencher o formulário 

Importante! 

Existem dois modelos de formulário que podem ser selecionados no campo 

Recorrência: um para eventos que acontecerão em apenas um dia (Evento Único) e 

outro para eventos que acontecerão em dois ou mais dias (Semanalmente). 

 

4.1 - Eventos de apenas um dia (Evento Único): 

 

Em recorrência, selecionar ‘Evento único’. 

Preencher Data de Início e Data de Término.  

Preencher Horário de Início e Horário de Término. 

Preencher a Justificativa informando o nome e uma breve descrição da atividade. 

Inserir no campo Interessados os Servidores envolvidos na atividade. 

Clicar em ‘Salvar’ 

 

 

 

 

 

 



4.2 - Eventos com dois ou mais dias (Semanalmente): 

 

Em recorrência, selecionar ‘Semanalmente’ 

Preencher Data de Início e Data de Término. 

Marcar no final do formulário os dias da semana em que o evento acontecerá. 

Preencher Horário de Início e Horário de Término (caso sejam horários diferentes para 

cada dia de evento, as solicitações deverão ser feitas individualmente utilizando a 

recorrência de Evento Único). 

Preencher a Justificativa informando o nome e uma breve descrição da atividade. 

Inserir no campo Interessados os Servidores envolvidos na atividade. 

Clicar em ‘Salvar’ 

 

 

 

 

 

 

 



5 – Conferir solicitação 

O solicitante poderá conferir se o agendamento foi feito corretamente observando o 

calendário de eventos no link: 

https://suap.ifba.edu.br/comum/sala/solicitar_reserva/1386/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suap.ifba.edu.br/comum/sala/solicitar_reserva/1386/


6 – Aguardar a autorização 

O solicitante poderá acompanhar o deferimento/indeferimento da solicitação, assim 

como alterar ou excluir a mesma em: 

Menu Administração > Reservas de Salas > Solicitações de Reservas 

 


