
_ O R I E N T A Ç Õ E S  D E  U S O

ÁREAS ABERTAS 
DE CONVIVÊNCIA E ESTUDO



Aqui você encontra as orientações 
de uso dos espaços Conviver+ e 
Aprender+, de modo a zelar pelo 
bom andamento das atividades 
neles desenvolvidas e pela 
preservação dos ambientes.

1_OBJETIVO



_Sobre os ambientes

CONVIVER +
Grande área de convivência 
localizada no térreo, integrada 
com a Rua da Cultura. Conta com 
local para alimentação, áreas de 
estar e jogos, incluindo um espaço 
com piano, que fica à disposição 
dos usuários do prédio.



_Sobre os ambientes

CONVIVER +
Recursos disponíveis:
• Micro-ondas;
• Bancada com pias;
• Mesas e cadeiras para refeições;
• Mesas de Jogos (sinuca, tênis de 
mesa, pebolim e futebol de botão);
• Piano.



_Sobre os ambientes

Aprender +
Conjunto de áreas abertas com 
mobiliário próprio para atividades de 
estudo e aprendizagem individual e 
coletiva. 
Localizado no 2º e 3º andar, foi 
concebido para  promover a 
interdisciplinaridade e a interação 
entre alunos e professores fora do 
ambiente e horário de sala de aula.



_Sobre os ambientes

Aprender +
Recursos disponíveis:
Mobiliário adequado para estudos e 
desenvolvimento de atividades 
colaborativas. Por essa razão, as 
orientações de uso devem ser 
observadas para a boa convivência e 
o uso racional dos recursos.
.



Os espaços Conviver+  e  Aprender+ têm por finalidade atender a 
comunidade acadêmica da Universidade, permitindo a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à promoção do 
conhecimento.

2_ABRANGÊNCIA



Para um uso adequado, colaborativo e consciente desses 
espaços, as seguintes diretrizes devem ser observadas:

3_ORIENTAÇÕES DE USO



I. Não escreva nas mesas.

II. Ajuste o volume do celular de modo a não perturbar outros
usuários.

III. Mantenha todos os espaços comuns organizados e limpos;

IV. Comunique à secretaria geral do Living 360° caso haja
alguma necessidade de manutenção.

3_ORIENTAÇÕES DE USO



VI. Observe os seguintes cuidados específicos na área de
aquecimento de alimentos:

a) Bom uso do micro-ondas: não deixar a refeição no interior do
aparelho; proteger o alimento para que o conteúdo não espirre
ou transborde; sempre certificar-se de que está limpo para o
próximo usuário; evitar alimentos com cheiro forte, pois o odor
se espalha através do ar-condicionado; utilizar o recipiente
correto, conforme o tipo de alimento que será aquecido.

b) Não esquecer recipientes com alimento no espaço
compartilhado. Caso isso ocorra, o conteúdo e o recipiente
serão descartados pela equipe de higienização.

3_ORIENTAÇÕES DE USO



VII. Antes de sair do local, verifique se deixou algum pertence
para trás. Os objetos esquecidos nos ambientes do Living 360°
não estão cobertos por qualquer tipo de seguro, sendo de
responsabilidade do próprio usuário. Os itens, quando
encontrados, serão encaminhados à central de Informações, no
térreo do prédio para cadastro no setor de achados e perdidos.

VIII. Não utilize caixa de som portátil.

IX. Mantenha o nível de conversação em volume moderado, de
forma a não atrapalhar as atividades dos demais usuários.

A secretaria do Living 360° está à disposição dos usuários para 
esclarecimentos de dúvidas e outras informações. 

3_ORIENTAÇÕES DE USO



4_SECRETARIA GERAL

A Secretaria Geral do Living 360° funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h30min às 23h, e no sábado, das 
7h30min às 12h.

• Prédio 15 – 2º andar – sala 212
• Telefone: (51) 3353-8115
• E-mail: secretaria.living@pucrs.br



Os casos omissos ou não contemplados devem ser 
submetidos à apreciação da Secretaria Geral do Living 360°.
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