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LOGIN 

Entrar no site da FALS e clicar no menu ÁREA PROFESSORES/CALENDÁRIO WEB 

 

Coloque seu login do Portal RM e sua senha (por padrão, a senha inicial é formada pelos 4 

dígitos do seu login do Portal RM + a sequência de 1 a 6. Exemplo: se seu login é 3123, então a 

senha padrão/inicial será 3123123456. A menos que você, professor, a altere, permanecerá 

esta senha padrão). 
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REGRAS E DÚVIDAS 

Então é exibida a tela do calendário.  

 

Os dias na cor  são datas fora do período permitido para agendamento. 

O dia corrente sempre é exibido na cor  e não permite agendamento. 

Os agendamentos só podem ser feitos de 14 dias de antecedência até 1 dia de antecedência. 

Se estivermos mais ou menos no dia 20, por exemplo, é possível fazer reserva para até o final 

do mês atual e o início do próximo mês. Para mudar o mês, clique em IR PARA no canto 

inferior à direta da página e escolha o próximo mês. 

ATENÇÃO, ao escolher um Datashow, caso este já esteja reservado, o sistema irá procurar o 

próximo disponível até o último Datashow da lista para então efetuar a reserva. Caso o sistema 

não encontre um Datashow disponível entre o primariamente escolhido e o último da lista, é 

exibida uma mensagem informando e nenhuma reserva é efetuada. Note que eu disse que a 

busca é a partir do Datashow escolhido por você na lista até o último Datashow da lista, ou 

seja, se você clicou no Datashow 7, a busca pelo próximo disponível será do 8 até o 13 e só. 

Para ter certeza que não há equipamento disponível, tente uma nova reserva escolhendo o 

Datashow 1 e espere a mensagem do sistema. 
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AGENDAR EQUIPAMENTO 

Na tela do calendário, clique no botão + do dia que deseja efetuar reserva. Como no exemplo 

abaixo, fazendo uma reserva para o dia 14. 

 

Na tela a seguir, preencha o campo DESCRIÇÃO DO EVENTO com a sala de aula onde irá 

utilizar o equipamento e sua turma. 

 

Clique no campo EQUIPAMENTO DO EVENTO para exibir a lista de equipamentos e poder 

escolher um deles. 
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Clique no equipamento desejado. 

Defina o horário que o equipamento será utilizado. Isso é MUITO IMPORTANTE, colocar      

HORA DE INÍCIO e hora do FIM para garantir seu agendamento, caso contrário, o equipamento 

será do professor que definiu o período de utilização corretamente. 

 

Após definir o horário, clique em ADICIONAR EVENTO. 

Então sua reserva será adicionada em seu nome no calendário na data escolhida. 

 

CUIDADO para não efetuar reserva duplicada e impedir que outros professores utilizem o 

equipamento. Caso isso ocorra, para CANCELAR UMA RESERVA, clique na reserva em seu 

nome e, ao abrir a janela seguinte, clique em DELETAR EVENTO. 
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ALTERAR SENHA 

Se desejar alterar sua senha do Calendário Web, primeiro você deve estar logado no mesmo. 

Após isso, basta clicar no link MINHA CONTA no canto inferior à direita da página. 

 

Então insira sua nova senha no campo SENHA e a repita no campo CONFIRME A SENHA e 

então clique em ALTERAR. 
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Dúvidas? 

chamado@fals.com.br  

 

Att, 

Daniel Lucas 

FALS | FPG | FAPS - Analista de Sistemas 

(13) 3491-1413 (29) 
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