
RESOLUÇÃO Nº 06-CADCAM/C/UNICENTRO, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estabelece  normas  para  a  realização  de
eventos ou cursos no  Campus Cedeteg e dá
outras providências.

A PRESIDENTE  EM  EXERCÍCIO  DO  CONSELHO  ADMINISTRATIVO  DO
CAMPUS CEDETEG, UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE GUARAPUAVA, DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO:

considerando  o  disposto  nos  incisos  do  artigo  7º,  do  Regulamento  do  Campus
Cedeteg, aprovado pela Resolução nº 133-COU/UNICENTRO, de 18 de dezembro de 2015;

considerando  o  Parecer  nº  07/2016-CADCAM/C,  contido  no  protocolo  nº
13.064/2016;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer  que  toda  a  solicitação  de  disponibilização  de  espaço  físico,
interno ou externo, para a realização de eventos ou cursos no  Campus Cedeteg, da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, deve ser solicitada nos seguintes termos:

I – por Ordem de Serviço do Sistema de Gestão Universitária, quando se tratar de
evento promovido por unidade administrativa e/ou pedagógica vinculada à UNICENTRO;

II  –  via  protocolo,  quando  se  tratar  de  evento  promovido  por  entidade  pública,
privada ou comunidade externa.

Parágrafo único. A solicitação referida no inciso II deste artigo deve ser apreciada
pelas unidades administrativas ou pedagógicas às quais os espaços solicitados estão vinculados e
pela Direção-Geral do Campus Cedeteg.

Art. 2º Estabelecer as normas a serem seguidas pelos organizadores e participantes
dos eventos ou cursos realizados no Campus Cedeteg, conforme Anexo desta Resolução.

Art. 3º Os valores e recolhimento das taxas para a utilização de espaços físicos da
UNICENTRO por entidade pública, privada ou comunidade seguem a regulamentação vigente na
Instituição para esse fim.

Art. 4º Os casos omissos são resolvidos pelo Conselho Administrativo do Campus
Cedeteg, CADCAM/C.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Gabinete  da Presidente  em  exercício do  Conselho  Administrativo  do  Campus
CEDETEG, UNICENTRO.

Profª. Adriana Knob,
Presidente em exercício do CADCAM/C.
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 06-CADCAM/C/UNICENTRO, DE 12 DE DEZEMBRO DE
2016.

NORMAS PRECONIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS OU CURSOS NO
CAMPUS CEDETEG, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, UNICENTRO:

1. É proibido o porte e consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes no Campus Cedeteg.

2. É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou outros produtos fumígenos
derivados ou não do tabaco nos recintos coletivos do Campus Cedeteg, conforme previsto na
regulamentação vigente na Universidade para esse fim.

3. É proibido nadar e pescar nos lagos do Campus Cedeteg. Não é permitida a utilização dos
lagos  do  Campus para  a  realização  de  atividades  recreativas  ou  esportivas,  como  a
canoagem,  por  exemplo.  A realização  de  eventos  esportivos  nos  lagos,  promovidos  e
supervisionados pelo Departamento de Educação Física de Guarapuava, DEDUF/G, deve
ser  apreciada  pelo  Conselho Administrativo  do  Campus  Cedeteg  antes  da  realização da
atividade.

4. Todos os participantes  do evento ou curso devem zelar pela  limpeza e  conservação dos
espaços internos e externos do Campus.

5. Os ônibus ou veículos com 3,5 metros ou mais devem ser estacionados na Rua dos Araças
ou nas imediações da Clínica Escola de Fisioterapia, conforme orientação prévia da equipe
da DIRCAMP/C e vigilantes, objetivando evitar a danificação de cabos aéreos nas outras
vias  do  Campus.  Há um limite  de  3,5  metros  de  altura  para  a  entrada  e  circulação de
veículos no Campus.

6. Podem ser utilizadas as salas de aula dos Blocos Didáticos Gerais para as atividades do
evento  ou  curso,  a  partir  das  23  horas  de  sexta-feira  até  domingo  e/ou  em feriados  e
recessos,  desde  que  isso  seja  devidamente  agendado  com  a  Direção-Geral  do  Campus
Cedeteg, conforme as atividades propostas. Ao final do evento, se utilizadas, as salas devem
ser organizadas, conforme disposição original, e limpas pela comissão organizadora.

7. Os coordenadores do evento e curso devem retirar e devolver na Direção-Geral do Campus
Cedeteg  as  chaves  dos  espaços  administrados  pela  DIRCAMP/C  e  assinar  o  termo  de
responsabilidade  pela  guarda  das  chaves,  materiais  e  móveis  disponíveis  nos  locais
reservados.

8. Os espaços e miniauditórios que não são diretamente administrados pela DIRCAMP/C, mas
por  unidades  administrativas  e  pedagógicas  específicas  do  Campus Cedeteg,  podem ser
utilizados com a autorização expressa dos responsáveis e mediante reserva antecipada. As
chaves  desses  espaços  devem  ser  retiradas  e  devolvidas  nas  respectivas  unidades
responsáveis.

9. A utilização do Ginásio de Esportes e espaços para atividades esportivas deve ser agendada
com a  Chefia  do  Departamento  de  Educação  Física.  O  Ginásio  de  Esportes  dispõe  de
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vestiários e chuveiros, que podem ser utilizados mediante a autorização expressa da Chefia
do DEDUF e conforme orientações dessa unidade. As chaves dos espaços vinculados ao
Departamento de Educação Física devem ser retiradas no próprio departamento.

10. As informações e responsáveis pelas salas, auditórios, miniauditórios e mapa do  Campus
Cedeteg estão disponíveis no site www.unicentro.br/cedeteg.

11. Os  organizadores  do  evento  ou  curso  são  responsáveis  pelo  material  necessário  para  a
higiene dos banheiros (papel higiênico, sabonete, papel toalha, etc.) dos espaços utilizados,
bem como pela limpeza dos ambientes internos e externos.

12. A área externa do Campus Cedeteg pode ser utilizada até a região do Ginásio de Esportes.
Os organizadores e  participantes  do evento ou curso não estão autorizados a  acessar as
demais regiões do Campus, haja vista que há experimentos de pesquisa e ensino instalados
em determinados locais, como, por exemplo, nas plantações do Campo Experimental do
Departamento  de  Agronomia.  A realização  de  eventos  ou  cursos  nessas  áreas  deve  ser
apreciada  pelas  unidades  responsáveis  ou  pelo  Conselho  Administrativo  do  Campus
Cedeteg.

13. Os organizadores e participantes do evento ou curso podem utilizar a rede sem fio (internet
wirelles)  com  a  instalação  do  aplicativo  e/ou  configuração  do  computador,  conforme
orientações disponíveis no site da Universidade ou informações recebidas diretamente na
Coordenadoria de Tecnologia e Informação, no horário de funcionamento da unidade. Não é
permitido o uso da rede cabeada da Instituição por pessoas da comunidade externa.

14. O  Campus Cedeteg  não  se  responsabiliza  pela  disponibilização  de  equipamentos  de
informática e audiovisuais, como computadores, impressoras e aparelhos multimídia, para
eventos e  cursos de entidades públicas,  privadas  ou comunidade.  As entidades  públicas,
privadas e comunidade podem utilizar somente os equipamentos já disponíveis nos espaços
reservados.

15. As providências com relação à distribuição de água para os participantes do evento e curso,
alimentação, aparelhos de informática (notebook, impressora, etc), fotografias, serviço de
recepção, sinalização indicativa, toalhas para mesas, utensílios para mesas, decoração, texto
e apresentação do cerimonial, serviços de copeira, material de higiene, limpeza entre outras
necessidades  relativas  ao  evento  devem  ser  providenciadas  pelos  responsáveis  pela
atividade.

16. É proibida a retirada de móveis e equipamentos dos espaços físicos em que estão alocados
(blocos,  salas,  auditórios,  etc.),  objetivando  a  manutenção  da  organização  dos  bens
patrimoniais da Instituição.

17. É de responsabilidade da coordenação do evento e curso a guarda e devolução de materiais e
equipamentos  de empresas  prestadoras  de  serviços  de  alimentação,  decoração ou outros
contratados  para  o  evento  e  deixados  no  Campus na  ocasião  da  atividade,  como,  por
exemplo,  garrafas  térmicas  e  toalhas  de  mesa.  A  Direção-Geral  e  demais  unidades
administrativas e pedagógicas do  Campus Cedeteg não se responsabilizam por materiais e
equipamentos de empresas terceirizadas contratadas pelo evento ou curso.
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18. É de responsabilidade da coordenação do evento e curso o atendimento de emergências
médicas, solicitação de equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e
providências quanto a eventuais acidentes decorrentes das atividades.

19. Em caso  de  danificação  dos  espaços  físicos  internos  e  externos,  infraestrutura,  móveis,
equipamentos e outros materiais disponíveis no Campus Cedeteg, durante a realização das
atividades do evento e curso, os responsáveis deverão repor de igual ou superior qualidade.

20. Os serviços de segurança, limpeza e manutenção do Campus Cedeteg são exclusivos para as
atividades  cotidianas  da Universidade.  Os serviços  de segurança,  limpeza e  manutenção
extras,  para  as  atividades  específicas  do  evento  e  curso,  devem  ser  contratados  pelos
organizadores das atividades.

21. Não é permitida a utilização das cozinhas do Campus para a preparação de alimentos para
eventos ou cursos promovidos por entidade pública, privada ou comunidade externa.

22. A disponibilização das cozinhas e de recursos (gás, por exemplo) do Campus para o preparo
de  alimentos  para  eventos  institucionais,  ou  seja,  eventos  promovidos  por  unidades
administrativas e pedagógicas da Universidade, depende de consulta prévia à DIRCAMP/C.

23. O acesso ao Campus Cedeteg no período das 23h30min às 7 horas é restrito, pois os portões
permanecem fechados. Para acessar o  Campus Cedeteg nesse período os organizadores do
evento devem contatar a equipe de vigilância do Campus e a entrada será permitida somente
se houver a autorização da DIRCAMP/C.

24. Os  eventos  promovidos  por  unidades  administrativas  e  pedagógicas  da  UNICENTRO
também devem seguir os trâmites e procedimentos internos da Instituição para a organização
de  eventos  e  cursos,  bem como devem observar  as  Orientações  para  a  Organização  de
Eventos no Campus Cedeteg, disponíveis no site do Campus.

25. Os organizadores e participantes do evento ou curso devem atender as demais orientações
apresentadas  pela  Direção-Geral  e  unidades  administrativas  e  pedagógicas  do  Campus
Cedeteg  quando  da  reserva  dos  espaços,  conforme  as  características  específicas  dos
ambientes reservados e atividades propostas.

Gabinete  da  Presidente  em  exercício  do  Conselho  Administrativo  do  Campus
CEDETEG, UNICENTRO.

Profª. Adriana Knob,
Presidente em exercício do CADCAM/C.

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Reconhecida pelo Decreto Estadual nº 3.444, de 8 de agosto de 1997

4
Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Pres. Zacarias 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 


