
INFORMATIVO

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NO CAMPUS CEDETEG

1. RESERVA DE ESPAÇOS

Os  espaços  para  a  realização  das  atividades  dos  eventos  podem  ser  reservados  pelos
coordenadores com antecedência, conforme arquivo descritivo dos espaços físicos para eventos
e atividades esportivas disponível no site do Campus Cedeteg.

A  capacidade  dos  espaços  (número  de  cadeiras)  e  infraestrutura  disponível  devem  ser
observadas com atenção pelos organizadores dos eventos, para serem evitados imprevistos.

2. SITE DO EVENTO E INSCRIÇÕES ON.LINE

As orientações da Coordenadoria de Tecnologia e Informação para criação de site de evento
estão disponíveis no site da COORTI.

Para mais informações, contatar a Divisão de Suporte de Informática – Ramal 8124.

3. CONVITES

A  elaboração  da  arte  do  convite  pode  ser  solicitada  pela  coordenação  do  evento  à
Coordenadoria de Comunicação Social, COORC, via ordem de serviço do SguWeb.

A impressão dos convites pode ser feita na Gráfica da Universidade,  com a autorização do
Gabinete da Reitoria ou Direção-Geral do Campus.

4.  PRODUÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E MATERIAIS DE APOIO
PARA EVENTOS

A elaboração da arte do material gráfico (panfletos, cartazes, outdoor, banners, entre outros)
pode ser solicitada pela coordenação do evento à COORC, via ordem de serviço do SguWeb.

A impressão  do  material  de  divulgação  pode  ser  feita  na  Gráfica  da  Universidade,  com a
autorização do Gabinete da Reitoria ou Direção-Geral do Campus.

Os  materiais  de  apoio  para  eventos  (canetas,  pastas  e  blocos  de  anotações)  podem  ser
solicitados ao Gabinete da Reitoria (Ramal 1010).

5. FINANCEIRO E ORÇAMENTO – RECURSOS DE ARRECADAÇÃO

As orientações e informações sobre o orçamento do evento e questões financeiras de recursos
de  arrecadação  (inscrições  dos  eventos)  podem ser  verificadas  com a  servidora  Franciane
Santos, da Divisão Administrativa do Campus Cedeteg (Ramal 8334).

6. FINANCEIRO E ORÇAMENTO – RECURSOS DE CONVÊNIO

As  orientações  e  informações  sobre  o  orçamento  do  evento  e  questões  financeiras  com
recursos de convênios devem ser solicitadas à Coordenadoria de Convênios e Captação de
Recursos, COORCAP, no Campus Santa Cruz (Ramal 1025).
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7. OUTDOOR DA ENTRADA DO CAMPUS

A reserva do espaço do outdoor da entrada do Campus para divulgação do evento deve ser feita
via Ordem de Serviço do SguWeb, com a Direção-Geral do Campus Cedeteg.

Tamanho do outdoor: 5 X 2,20 metros

As despesas com a elaboração e colocação do cartaz no outdoor devem ser custeadas com
recursos do evento.

8. TRANSPORTES

As  solicitações  de  veículo  devem  ser  feitas  via  SguWeb,  com  antecedência  à  viagem  ou
atividade.

A organização das viagens e transportes no Campus Cedeteg é feita pela servidora Cristiane
Hiert, na Diretoria de Transportes (Ramal 8107).

9. FOTOGRAFIAS E COBERTURA JORNALÍSTICA

Os serviços de fotografia e cobertura jornalística devem ser solicitados via Ordem de Serviço do
SguWeb, para a COORC.

Para mais esclarecimentos sobre esses serviços, contatar a Comunicação Social do Campus
Cedeteg (Ramal 8192).

11. PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL

A Coordenadoria de Comunicação Social realiza a produção e apresentação do cerimonial para
a  abertura  do  evento,  mediante  a  solicitação,  via  Ordem  de  Serviço  do  SguWeb,  para  a
COORC, com os servidores Cláudio Aguiar e Aurea Regina (Ramal 1060).

12. COFFEE BREAK

O evento deve prever a contratação de serviço e/ou compra de alimentos e bebidas para o
coffee break com recursos da arrecadação e/ou convênio.

Para mais informações sobre a contratação desse serviço e/ou compra, contatar a servidora
Franciane Santos, da DIAD/C (Ramal 8334).

13. ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS

Os serviços  de colocação  de banners  ou  faixas,  mudança ou  disponibilização  de mesas e
cadeiras, entre outras solicitações de infraestrutura, devem ser feitas via Ordem de Serviço do
SguWeb, para a DIRCAMP/C – Serviços Gerais e Manutenção (Ramal 8163).

Os  serviços  de  limpeza  excepcional  do  espaço  onde  será  realizado  o  evento,  devem  ser
solicitados via Ordem de Serviço do SguWeb, para a Direção do Campus Cedeteg (Ramais
8102 e 8185).
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14. AUDIOVISUAIS E SONORIZAÇÃO

A  reserva  de  projetores  multimídia,  caixas  de  som,  microfones  e  outros  equipamentos
audiovisuais deve ser feita via Ordem de Serviço do SguWeb, para a Direção-Geral do Campus
Cedeteg (Ramais 8103, 8102 e 8185).

IMPORTANTE

É recomendável que a coordenação do evento programe o atendimento das atividades, com
antecedência.

Os coordenadores devem designar monitores para o atendimento permanente nos locais das
atividades, tais como: recepção dos participantes, credenciamento, assessoria aos

palestrantes, organização de lanche e bebidas, etc.

Os agentes universitários e estagiários da DIRCAMP/C não podem atuar como assessores
permanentes dos eventos, pois a equipe de recursos humanos é reduzida.

Direção-Geral do Campus Cedeteg
(42) 3629-8103

dircampcedeteg@gmail.com
www.unicentro.br/cedeteg
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