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1. O QUE É O SORE 

 

O SORE, acrônimo de Sistema Online de Reservas de Equipamentos, é um software 

desenvolvido pela Fasul para informatizar o processo de reserva de equipamentos e espaços 

físicos da instituição. 

 Em vez de centralizar e sobrecarregar o processo de reserva de equipamento sobre um 

ponto específico, o objetivo do SORE é que cada usuário seja responsável pelas suas reservas, 

criando assim maior possibilidade do usuário planejar suas atividades do dia a dia. 

O SORE está disponível na internet, no site da Fasul - link http://www.fasul.edu.br/sore . 
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2. COMO ACESSAR O SORE 

 

2.1. Obtendo um Usuário e Senha 

 Para utilizar o SORE o primeiro passo é obter um Usuário e Senha que possibilitam 

acesso ao sistema. Os professores cadastrados no Portal do Sagres podem utilizar o mesmo 

Usuário e Senha que utilizam para digitação de notas e faltas, já as outras pessoas que necessitam 

utilizar o SORE devem entrar em contato com o Departamento de TI da Fasul para obter seu 

Usuário e Senha. 

 

2.2. Acessando o SORE pelo Portal Fasul 

 Depois de obter um Usuário e Senha, o próximo passo é acessar a página inicial do 

sistema para começar a utilizar o SORE. 

 Uma maneira é utilizar o link que existe no Portal Fasul (www.fasul.edu.br). O link 

encontra-se logo abaixo da área de acesso ao Webmail. A FIGURA 1 demonstra a localização do 

link para o SORE. 

 
FIGURA 1 – Acessando o SORE  pelo Portal Fasul 

Link para acessar 
o SORE 
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2.3. Acessando o SORE pelo endereço 

 Outra maneira é acessar o SORE diretamente pela barra de endereço do navegador. Na 

barra de endereço do navegador basta digitar www.fasul.edu.br/sore e pressionar o botão Enter. 

 A FIGURA 2 demonstra o acesso ao SORE pelo endereço. 

 
FIGURA 2 – Acessando o SORE pelo endereço 

 

2.4. Entrando no sistema 

 Depois de acessar a página inicial do SORE, deve ser informado os campos do Painel do 

Usuário para entrar no sistema. A FIGURA 3 destaca os campos à serem informados. 

 
FIGURA 3 – Entrando no Sistema 
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3. UTILIZANDO O SORE 

 A seguir são abordadas as características que devem ser levadas em consideração para 

utilização do SORE. 

 

3.1. Página Inicial 

  A FIGURA 4 demonstra a página inicial. 

 

FIGURA 4 – Página inicial do SORE 

 

  A página inicial do SORE é composta por: 

 Painel do Usuário: possui informações da conta do usuário. Caso o usuário seja um 

professor estas informações são retiradas a do Portal do Sagres, portanto caso haja 

necessidade de editar estas informações a edição deve ser feita no Portal do Sagres. 
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 Painel de Controle de Reservas: possui os links para a navegação no SORE, estes links 

são: “Nova Reserva”, “Minhas Reservas”, “Calendário de Reservas”, “Relação de 

Equipamentos”, “Verificar Disponibilidade” e “Problema em Equipamento”. 

 Ajuda: neste link sempre estará disponível a ultima versão atualizada do Manual do 

Usuário do SORE. 

 Painel de Avisos: exibe um aviso que para informar os usuários sobre algo. É importante 

o usuário sempre observas a informação deste campo. 

 Menu Superior: possui os mesmos links encontrados no Painel de Controle de Reservas 

mais o link “Sair”. 

 

3.2. Nova Reserva 

  Efetuar uma nova reserva é sem dúvida uma das mais importantes funções do SORE. 

Para efetuar suas reservas o usuário deve tomar alguns cuidados como: verificar a 

disponibilidade do equipamento, fazer o preenchimento dos campos seqüencialmente (campo a 

campo) e informar os dados corretamente. 

 

3.2.1 Efetuando uma nova reserva 

  A tela de Nova Reserva é formada por 5 áreas da qual 4 devem ser preenchidas 

obrigatoriamente (1 à 4). A seguir cada uma destas áreas será abordada: 

 1 Informações sobre o local: nesta área deve ser informado dados sobre o local da 

reserva que será feita. Lembrando que é importante informar corretamente o “Local de 

Destino”, pois alguns equipamentos estão disponíveis somente para alguns locais. A 

FIGURA 5 nos traz um exemplo.  

 
FIGURA 5 – Informações sobre o local 

 

 2 Informações sobre data e horário: nestes campos informam-se a “Data” e o 

“Turno/Horário” da reserva. É importante ressaltar que professores podem fazer reservas 

com no máximo 15 dias de antecedência. Caso a reserva seja de grande importância e 
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seja com uma antecedência maior que 15 dias, então deve-se comunicar o Departamento 

de TI (informática@fasul.edu.br) para fazer a reserva. O campo data de ser preenchido 

digitando somente números, os separadores aparecerão automaticamente, exemplo na 

FIGURA 6. Reservas de equipamento para o mesmo dia só podem ser feitas pelo SORE 

até as 17h do dia atual, após as 15h somente por telefone (045 3278-2002). 

 
FIGURA 6 – Informações sobre data e horário 

 

 3 Informações sobre o equipamento: depois de informar o local, data e horário da 

reserva é necessário especificar o equipamento que será reservado. Primeiramente deve-

se selecionar o grupo do equipamento desejado e depois de informar o equipamento. 

Lembrando que os equipamentos que serão exibidos neste campo correspondem aos 

equipamentos disponíveis para reserva no local informado anteriormente e que ainda não 

foram reservados. Um exemplo é encontrado na FIGURA 7. Durante alguma reserva 

pode ocorrer de aparecer no campo Equipamento o texto “Equipamento Indisponível” 

que significa que não existem equipamentos disponíveis para o local indicado ou que 

todos os equipamentos que estavam disponíveis já foram reservados. 

 
FIGURA 7 – Informações sobre o equipamento 

 

 4 Informações sobre o usuário: neste campo informa-se a pessoa que irá utilizar o 

equipamento da reserva. Mesmo que o equipamento seja utilizado pela mesma pessoa 

que está efetuando a reserva, é necessário seu preenchimento. Caso a reserva esteja sendo 

feita para outra pessoa, por exemplo, o coordenador reservando um equipamento para um 

professor, então este campo deve conter o nome do professor que utilizará o 

equipamento. A FIGURA 8 traz um exemplo. 
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FIGURA 8 – Informações sobre o usuário 

 

 5 Observações: este é o único campo que não tem seu preenchimento obrigatório. Caso o 

usuário necessite alguma configuração diferenciada do equipamento ou deixar algum 

recado para o Apóio Técnico, este campo pode ser utilizado. Exemplo na FIGURA 9. 

 
FIGURA 9 - Observações 

 

  Depois de preencher os campos da Nova Reserva o usuário deve clicar no botão 

“Reservar” para que os dados informados sejam verificados e se não haver nenhuma restrição a 

reserva possa ser efetuada. 

 A confirmação que a reserva foi efetuada aparece em forma de mensagem na tela, assim 

como mostrado na FIGURA 10. 

 
FIGURA 10 – Mensagem informando que a reserva foi efetuada com sucesso 

 

3.2.2 Comprovante de Reserva 

Outra maneira de verificar que tudo ocorreu corretamente é observar o surgimento do 

Comprovante de Reserva que aparece no fim da página que está sendo exibida, FIGURA 11. 
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FIGURA 11 – Comprovante de reserva 

 

  Nesta página existem 2 links: “Imprimir comprovante” e “Enviar por email”.  

  A primeira opção gera o comprovante da reserva e abre a janela para o usuário selecionar 

em qual impressora deseja imprimir o comprovante e quais configurações de impressão ele 

prefere. Um exemplo deste processo é encontrado na FIGURA 12. 

 

FIGURA 12 – Imprimir comprovante 

 

  Ao escolher a segunda opção o usuário só irá receber uma mensagem informando que o 

email foi enviado com sucesso, FIGURA 13. O email de destino do comprovante é aquele que 

está cadastrado no Portal do Sagres no caso dos professores ou no email cadastrado no Portal no 

caso de outros usuários. 
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FIGURA 13 – Enviar comprovante por email 

 

  Imprimir o comprovante ou enviar por email é facultativo do usuário, pois todas as 

reservas efetuadas por um usuário ficam armazenadas no sistema e podem ser acessadas por ele a 

qualquer momento. 

3.2.3 Termo de Responsabilidade 

Para algumas reservas existe a necessidade do usuário retirar a chave do equipamento junto 

ao departamento de TI e assinar um Termo de Responsabilidade. Quando esse processo for 

necessário será exibida na tela a seguinte mensagem. FIGURA 14. 

 
 

 
FIGURA 14 – Enviar comprovante por email 

 

3.3. Reservas de Espaço Físico e da Biblioteca 

Através do SORE é possível efetuar reservas da Biblioteca e dos Espaços Físicos (salas de 

aula, sala de reuniões, etc.). 

A disponibilidade da Biblioteca para reservas é diferente das demais, sua reserva será 

possível apenas para um horário por turno (manhã, tarde ou noite), ou seja, caso um professor 

reserve a Biblioteca para o primeiro horário da noite (19h00 às 20h40) não será mais possível 

efetuar outras reservas para este mesmo dia, no período noturno. 

Para os Espaços Físicos, o único cuidado é em relação às informações adicionais, por 

exemplo, ao reservar uma sala para uma reunião, é necessário informar a quantidade de pessoas, 
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necessidade de copos de água, etc., ou seja, estas informações são indispensáveis para o preparo 

prévio do local a ser utilizado. 

 

3.4. Minhas Reservas 

Nesta área do SORE o usuário pode verificar todas as suas reservas ativas e efetuar 

algumas operações sobre estas reservas. Exemplo da página “Minhas Reservas” na FIGURA 15. 

 

FIGURA 15 – Minhas Reservas 

 

As operações que o usuário pode efetuar são: “Alterar” uma reserva ou “Cancelar” uma 

reserva. A seguir abordaremos estes processos: 

 Alterar: Se o usuário observar que existe alguma informação errada ou que existe a 

necessidade de modificar alguma informação de uma reserva, então ele pode acessar o 

link “Alterar” da reserva em questão. Feito isto, será aberta outra janela do navegador, 

similar a página “Nova Reserva” (dúvidas ver seção 3.2), com todas as informações da 

reserva escolhida. Nesta nova janela o usuário pode modificar as informações necessárias 

e clicar no botão “Alterar Reserva”. 

 Cancelar: caso o usuário identifique que não existe a necessidade da utilização de um 

equipamento reservado, ele DEVE cancelar a reserva para disponibilizar o equipamento a 

outro usuário. Para cancelar uma reserva basta acessar o link “Cancelar” da reserva que 

será exibida uma mensagem com o número da reserva que será cancelada, confira e 

clique em “OK”. Depois de cancelada a reserva não pode mais ser recuperada. Exemplo 

da mensagem exibida no processo de cancelamento de uma reserva pode ser encontrado 
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na FIGURA 16. 

 

 
FIGURA 16 – Cancelar reserva 

 

OBS.: Cabe lembrar que cada usuário é responsável por suas reservas e que para o bom 

funcionamento das atividades da instituição, cada um deve colaborar. Se o usuário não irá 

utilizar um equipamento que está reservado pedimos que cancelasse o quanto antes a reserva, 

disponibilizando o equipamento outro usuário. Caso a reserva não for cancelada e o usuário não 

utilizar o equipamento, transtornos podem ocorrer. 

 

3.5. Calendário de Reservas 

  O “Calendário de Reservas” destina-se a informar o usuário sobre todas as reservas de 

equipamentos de uma determinada data ou de um intervalo de datas. A FIGURA 17 apresenta 

esta página. 

 

 
FIGURA 17 – Calendário de reservas 

 

Depois de informar a data ou o intervalo de datas para verificar o calendário das reservas, 

basta clicar em “Visualizar”, respectivamente. A FIGURA 18 exibe um fragmento do relatório 

produzido. 
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FIGURA 18 – Relatório calendário de reservas 

 

3.6. Relação de Equipamentos 

  O objetivo da “Relação de Equipamentos” é informa o usuário sobre quais equipamentos 

a instituição disponibiliza para reserva, permitindo que o usuário possa utilizar da melhor forma 

os recursos físicos da Fasul. 

 
FIGURA 19 – Relação de equipamentos 
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  Para verificar a relação dos equipamentos basta o usuário informar o “Grupo de 

equipamento” conforme FIGURA 19. 

 

3.7. Verificar Disponibilidade 

  Esta é outra página muito importante, que permite o usuário verificar se o equipamento 

que deseja reservar está disponível ou quais os usuários reservaram os equipamentos. 

  Antes de o usuário efetuar sua reserva pela página “Nova Reserva” é aconselhável que 

primeiro verifique a disponibilidade do equipamento.  

  A verificação é feita informando-se os seguintes dados: “Instituição de Destino”, “Local 

de Destino”, “Data da Reserva”, “Grupo de Equipamento” e o “Turno/Horário”. Depois de 

informar TODOS estes dados o usuário deve clicar no botão “Verificar”. Exemplo FIGURA 20. 

 

 
FIGURA 20 – Verificar disponibilidade 
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  Com estas informações é produzido um relatório similar ao da FIGURA 20 que apresenta 

todos os equipamentos do grupo informado. Dentre os equipamentos mostrados pode existir 

algum “Não Disponível” que significa que o equipamento não está disponível para reserva por 

estar em manutenção ou não estar disponível no local escolhido, algum equipamento podem ter 

sido reservados por outros usuários por outro usuário, informações da reserva desse equipamento 

podem ser vista clicando sobre o link “Reservado” e o que mais interessa o usuário e o 

equipamento “Disponível”. 

 Para reservar um equipamento que está disponível basta clicar sobre o link “Disponível” 

que aparecer uma área denominada “Reservas selecionadas”, FIGURA 21. 

 

 
FIGURA 21 – Reservas Selecionadas 

 

 Antes de finalizar a reserva é possível verificar a disponibilidade de outros equipamentos, 

em outros locais, outros dias e outros horários. Depois de selecionar todos os equipamentos é 

necessário clicar no botão “Finalizar Reservas”. 

 Para finalizar as reservas selecionadas basta informar o usuário dos equipamentos e 

informar alguma observação se existir. Estes dois campos serão os mesmos para todas as 

reservas selecionadas. A FIGURA 22 exemplifica o exposto. 

 

 
FIGURA 22 – Reservas Selecionadas 
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  A FIGURA 23 mostra o relatório gerado após efetuar as reservas selecionadas, esta tela 

exibe um relatório sobre cada uma das reservas selecionados, verifique cada uma para garantir 

que todos foram finalizados com sucesso. 

 
FIGURA 23 – Exibe disponibilidade do equipamento 

 

3.8. Problemas em Equipamentos 

 Esta área destina-se a manter os equipamentos funcionando em boas condições de uso 

para todos os usuários.  

 Durante a utilização de um determinado equipamento se o usuário identificar algum 

problema que esteja ocorrendo com o mesmo, pede-se que informe o quanto antes o 

Departamento de TI  para que o problema seja resolvido e que outros usuários não passem pelo 

mesmo transtorno. 



Versão 2.0 - Atualização 26/01/2009 
Depto de TI - FASUL 

Página 18 

 
FIGURA 24 –Problema em equipamento 

 

 Para informar o Departamento de TI sobre o problema em algum equipamento basta 

preencher o formulário de “Problema em Equipamento”, como na FIGURA 23, e clicar no botão 

“Concluir”. 

 

FIGURA 25 – Problema em equipamento informado 

 

 A FIGURA 24 demonstra a página exibida após o comunicado de problema em 

equipamento ser enviado. Nesta página observa-se o número do protocolo do problema do 

equipamento, que pode ser anotado pelo usuário caso queira informações posteriores. 
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3.9. Sair 

 Depois de encerrar as atividades no SORE o usuário pode sair do sistema de forma 

segura, sem que outros usuários acessem posteriormente sua sessão, acessando o link “Sair” no 

menu superior. 
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