Horários do LSST – Laboratório Semiofon de Semiótica e Tecnologia
http://www.letras.ufmg.br/profs/anamatte/outras.asp?file=outras
Atendimento
Para marcar um horário, vocês devem comparar os horários de atendimento que constam na agenda marrom com a agenda amarela. A agenda amarela
apresenta os horários em que já tenho compromisso. Vocês podem marcar me enviando um e-mail dizendo o horário que deseja reservar e adiantando
informações que julguem importantes para o atendimento. Cada atendimento deve durar no máximo 45 minutos. O e-mail deve ser enviado com pelo
menos 24h de antecedência para garantir o atendimento.
Quanto à utilização do laboratório, vou compartilhar a agenda marrom com vocês. É extremamente importante não alterar a palavra que identifica o
horário (livre, atendimento, reservado) para não bagunçar a organização. Se você quer utilizar o laboratório, por exemplo, na segunda no horário do
almoço, siga os passos abaixo:

Utilização do laboratório
1) Verifique a disponibilidade do horário na agenda http://www.letras.ufmg.br/profs/anamatte/outras.asp?file=outras Você pode utilizar qualquer
horário da agenda marrom marcado com "livre" e com um número vazio (veja o exemplo hipotético abaixo).

2) Para usar o laboratório na segunda das 9:30 às 11h, clique sobre a palavra "livre" no horário respectivo para abrir a seguinte tela:

3) Sem apagar nada ou alterar qualquer outro dado, apenas insira seu nome num número vazio (no caso, qualquer um) e clique em salvar:

4) como o horário não havia sido editado por ninguém ainda, vai aparecer as seguintes opções. Escolha sempre Somente esta ocasião.

5) Pronto, está reservado! Agora basta buscar a chave no local indicado na hora em que for usar e devolver na hora em que sair.
6) Mas digamos que você pretende chegar mais cedo, por exemplo, às 11:30. Então precisa marcar o outro horário também, seguindo os mesmos
passos. Você pode marcar quantos horários quiser. O número de vagas pode ser aumentado se você levar seu notebook, nesse caso acrescente números
ao espaço, mesmo que haja números disponíveis:

Sejam todos bem vindos!
Beijos
Ana

