
Acessar as agendas do Auditório, Miniauditório, Hall dos Blocos A e B 
(Servidores do CFH) 

 
 
Para fazer sua reserva no  Auditório, Miniauditório, Hall dos Blocos A e B  você deve acessar a página da agenda. Para isso, você 
pode acessá-la diretamente pelo endereço http://sistemas.cfh.ufsc.br/cfh/agenda/Web/?  ou  através dos links encontrados na 
página do CFH www.portalcfh.ufsc.br  , coloque na página da agenda seu login (e-mail) e senha cadastrados. 
 
Caso não tenha feito seu cadastro ainda, envie e-mail para  encaminhando os seguintes dados solicitando 
o seu cadastro no sistema de reservas. (nome completo, departamento, e-mail, senha temporária). 
  
Se você for servidor com vínculo no Departamento de História e/ou Psicologia sua página de entrada será a de agendamento das 
salas de seu Departamento. Para acessar as agendas do Auditório, Miniauditório, Hall dos Blocos A e B você deve selecioná-la na 
seta ao lado de “Agenda Departamento”, conforme figura abaixo. 

 

 
 
 
Ao acessar a agenda pela primeira vez, é conveniente alterar sua senha conforme figura abaixo. 
 

 

http://sistemas.cfh.ufsc.br/cfh/agenda/Web/
http://www.portalcfh.ufsc.br/


Para criar sua reserva você irá verificar se há disponibilidade no dia e horário do espaço que você deseja reservar. A cor de fundo 

branca significa que o horário está livre para ser reservado. Você poderá então clicar no horário de início de sua reserva e arrastar 

até o horário final conforme os horários de seu interesse. Destaque em verde na figura abaixo.  

 

 
 
Após sua seleção abrirá a seguinte página, que mostrará o espaço e o horário que você selecionou. Caso verifique que tenha feito 
a seleção errada na tela anterior, poderá ajustar os dados nesta tela mesmo, conforme sua conveniência. 
Após colocar o título da reserva e uma breve descrição das atividades bem como um telefone para contato, clique em criar , 
abaixo à direita, conforme figura abaixo. 
 

 
 



Se for necessário excluir sua reserva, acesse a agenda conforme descrito acima, selecione a reserva que você quer cancelar e 

abrirá a seguinte tela, onde você irá clicar em “excluir”. 

 

 
 
 
 
É possível fazer sua reserva via celular através do endereço http://sistemas.cfh.ufsc.br/cfh/agenda 


