CONDI – UFSJ
Parecer No 014/2007
Aprovado em 19/11/2007

RESOLUÇÃO No 014, de 19 de novembro de 2007.
(Modificada pela Res. 005/2009 e 016/2017)
Fixa normas para utilização das dependências
da UFSJ e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, e na forma do que dispõe o
art. 24, incisos II, III, VII e XII, o art.19, inciso I e o art. 55 do Estatuto aprovado pela
Portaria/MEC 2.684, de 25/09/2003 – DOU de 26/09/2003, considerando o Parecer no 014
de 19/11/2007 deste mesmo Conselho e:
- a demanda significativa por utilização das dependências da UFSJ;
- a dificuldade de manutenção e conservação das mesmas;
- que as dependências da UFSJ são infra-estruturas para o desenvolvimento
do ensino, pesquisa e extensão;
- a Ordem de Serviço nº 035/2006, que regulamenta a utilização de espaços
nos imóveis da UFSJ, para materiais de propaganda, para divulgação e promoção de
produtos e serviços;

RESOLVE:
Art. 1º Definir que as dependências da UFSJ devem ser utilizadas,
prioritariamente, para atender a demanda das atividades de ensino, pesquisa e extensão
ligadas diretamente à Instituição.
§ 1º Nos horários em que as dependências da UFSJ não estiverem em uso,
estas podem ser cedidas para uso de servidores, discentes e comunidade externa desde
que para promoção e/ou apoio de atividades culturais, artísticas, científicas e cívicas.
§ 2º Para atividades festivas, a solicitação para uso dos pátios internos da
UFSJ deve ser apresentada à direção da PROAD para análise e decisão.
§ 3º Para atividades nas dependências das piscinas, o interessado deve
apresentar projeto específico à direção da PROAD para análise e decisão.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a Reitoria pode descentralizar a
administração da piscina para as entidades representativas dos segmentos da UFSJ, sem
ônus, desde que a cessionária assuma a vigilância do local e os serviços de venda de
bebidas e alimentos.
§ 5º Excluem-se desta Resolução as dependências utilizadas pela
Administração da UFSJ, Coordenadorias de Curso, Departamentos, Laboratórios, gabinetes
de professores e áreas comuns dos Departamentos.
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§ 6º Os teatros, anfiteatros e salas de vídeo são administrados pelo Setor de
Tecnologia Educacional - SETEC.
Art. 2º Definir a utilização de espaços nos imóveis da UFSJ para a afixação
de cartazes, faixas e outros materiais de propaganda, bem como a instalação de stands,
tendas ou de qualquer outro meio para a divulgação e promoção de produtos e serviços de
empresas e entidades.
Art. 3º Estabelecer como competência da Divisão de Prefeitura de Campus o
controle do uso e manutenção das dependências da UFSJ.
Art. 4º Fixar que, para atendimento ao previsto nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1o
desta Resolução, devem ser cumpridas as seguintes formalidades:
I – solicitação da parte interessada, em modelo próprio, conforme anexo I desta
Resolução, dirigida à Divisão de Prefeitura de Campus;
II – solicitação mínima de 24 (vinte e quatro) horas do evento e em função do
tempo prévio necessário para a preparação das dependências;
III – liberação, por parte da Divisão de Prefeitura de Campus, após verificada a
disponibilidade do espaço;
IV – assinatura do “Termo de Compromisso”, conforme Anexo II desta
Resolução.
Art. 5º Proibir o uso das dependências da UFSJ nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o
do art. 1 desta Resolução:
o

I – sem autorização da Divisão de Prefeitura de Campus;
II – para atividades não previstas nesta Resolução;
III – utilizando-se de aparelhos de som com volume que possa perturbar a
ordem e as atividades acadêmicas;
IV – com atitudes ou ações inconvenientes que possam ferir o decoro do
ambiente universitário e incompatíveis com o Código de Ética da UFSJ;
V – para experimentos laboratoriais de qualquer espécie;
VI – para estocagem de materiais ou equipamentos que não façam parte das
atividades a serem desenvolvidas nestes espaços ou não autorizados previamente.
§ 1º Além do especificado no caput deste artigo, fica proibido no interior dos
apartamentos da UFSJ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
alcoólicas.

a permanência de pessoas não autorizadas;
realização de reuniões formais e informais, festivas ou não;
ensaio de instrumentos musicais;
uso de fogões, fogareiros ou similares;
uso de bebidas alcoólicas e substâncias estupefacientes;
uso de materiais explosivos ou inflamáveis.

§ 2º Em festas e no caso do § 4o do Art 1o fica liberada a venda de bebidas

Art. 6º Estabelecer que para utilização dos apartamentos da UFSJ a
solicitação deve partir de um dos ocupantes dos cargos de:
I – Reitor e Pró-Reitor;
II – Chefe de Gabinete;
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III – Pró-Reitores;
IV – Diretores de Divisão;
V – Presidente da COPEVE;
VI – Chefes de Departamento;
VII – Coordenadores de Curso.
justificativa:

Art. 7º Fixar que os apartamentos da UFSJ podem ser utilizados, mediante

I – por Professores Visitantes, durante o seu tempo de trabalho junto à UFSJ;
II – por Professores substitutos e/ou recém-contratados pela UFSJ e por
servidores por um prazo máximo de trinta dias;
III – por Servidores da UFSJ que estejam regressando de afastamento com
duração superior a um ano, por um prazo máximo de trinta dias;
IV – por Servidores da UFSJ, em casos excepcionais, por prazo não superior a
trinta dias.
§ 1o Excepcionalmente, a pedido de entidades da comunidade externa, os
apartamentos podem ser usados para acomodação de pessoas ligadas à promoção de
atividades culturais, artísticas, científicas ou cívicas, pelo prazo máximo de quinze dias e a
pedido da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários.
§ 2º As chaves do apartamento são entregues ao hóspede a partir da
assinatura do Termo de Compromisso.
Art. 8º Fica proibido o uso de espaços nos imóveis da UFSJ por empresas e
entidades sem autorização da Reitoria, para:
a) afixação de cartazes, faixas e quaisquer outros materiais de propaganda;
b) instalação de stands, tendas, mesas ou outros meios de suporte para a
divulgação e promoção de produtos e serviços.
§ 1º Não se aplica ao caput do artigo a comercialização de serviços que não
tenham sido objeto prévio de licitação.
§ 2º Excetua-se a propaganda e promoção de eventos acadêmicos e de
festas, shows e bailes cuja finalidade seja a arrecadação de recursos para fundos de
formatura e financiamento das atividades do movimento estudantil, que deve ser
comunicado por escrito à Divisão de Prefeitura de Campus.
§ 3º Excetua-se também a promoção e propaganda de produtos e serviços da
própria universidade, por seus próprios órgãos, SINDS-UFSJ, ADFUNREI–S.SIND, DCE,
CA’s e DA’s, pela fundação de apoio ou por parceiros conveniados.
§ 4º Na hipótese de exposição de produtos e serviços de empresas ou
entidades apoiadoras, durante o período de realização do evento acadêmico apoiado, o
coordenador do evento deve comunicar, por escrito, à Divisão de Prefeitura de Campus com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data em que se iniciará a exposição.
Art. 9º Cabe à Divisão de Prefeitura de Campus fiscalizar, acompanhar a
afixação ou a instalação, recolher e apropriar-se ou destruir, quando for o caso, todo ou
parte do material encontrado nos espaços dos imóveis da UFSJ:
I – que não estiverem autorizados;
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II – que não estiverem enquadrados na presente Resolução;
III – cujo período de uso dos espaços da UFSJ tiver vencido.
§ 1º Nos casos previstos no inciso I e II do caput deste artigo, a Divisão de
Prefeitura de Campus calcula ainda o valor da taxa de locação dos espaços da UFSJ e
encaminha esta informação à Procuradoria Jurídica para que a empresa ou entidade seja
notificada de seu débito para com a UFSJ.
reincidência.

§ 2º Em caso de reincidência, multiplica-se o débito pelo número de vezes de

§ 3º O não cumprimento das contrapartidas pactuadas ou das taxas devidas
impõe ao devedor o registro em dívida ativa e as modalidades de cobrança cabíveis,
inclusive judiciais.
Art. 10. O uso de espaços nos imóveis deve ser precedido de proposta escrita
da empresa ou entidade interessada, dirigida ao Reitor, na qual fica clara a contrapartida
oferecida pela empresa ou entidade interessada, o período de uso dos espaços da UFSJ
que se deseja e o espaço pretendido.
Parágrafo único. A dispensa de contrapartida da empresa ou entidade deve
ser justificada pelo Reitor.
Art. 11. Cabe, exclusivamente, à Divisão de Prefeitura de Campus administrar
o uso de espaços nos imóveis da UFSJ objeto da presente Resolução para os fins definidos
nesta norma.
Art. 12. Fixar, para pagamento de despesas de uso e conservação das
dependências cedidas, as seguintes taxas:

do CTAN;

I – R$ 55,00 por dia por Sala de Aula;
II – R$ 20,00 por hora por Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva do CDB e

III – R$ 200,00 por dia por Teatro;
III – R$ 322,26 por dia por Teatro; (Redação dada pela Res. 016/2017)
IV – R$ 500,00 por dia por Pátio;
V – R$ 25,00 por pernoite nos Apartamentos, sem oferecimento de qualquer
tipo de alimentação;
VI – R$ 250,00 por dia pela área das piscinas;
VII – R$ 30,00 por hora pelo Campo e pista de atletismo do CTAN;
VIII – no Ginásio Poliesportivo:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 50,00 por hora para prática esportiva;
R$ 15,00 por pessoa para alojamento de delegações esportivas;
R$ 500,00 para cerimônia de colação de grau;
R$ 2.000,00 para festas de formatura de outras instituições;
R$ 3.000,00 para shows.

§ 1º A taxa de ocupação dos Apartamentos, por período igual ou superior a
quinze dias, é cobrada com base no valor mensal de R$ 250,00.
§ 2º Havendo interesse institucional justificado, as taxas estabelecidas no
caput deste artigo podem ser reduzidas ou dispensadas pela Reitoria.

CONDI – UFSJ
Parecer No 014/2007
Aprovado em 19/11/2007

§ 3o As taxas estabelecidas no caput deste artigo serão revistas anualmente
pela Comissão de Espaço Físico.
§ 3º As taxas estabelecidas no caput deste artigo poderão ser revistas
anualmente pelo Reitor, por sugestão da DIPRE. (Redação dada pela Res. 005/2009)
§ 3º As taxas estabelecidas no caput deste artigo serão corrigidas a cada 12
meses, tendo como base de reajuste o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M)
acumulado ou outro índice da União. (Redação dada pela Res. 016/2017)
§ 4º Estão dispensados do pagamento de taxas em caso de promoverem
eventos acadêmicos, científicos, esportivos, festas, formatura e colação de grau:
a) os alunos da UFSJ, quando a solicitação vier de seu centro ou diretório
acadêmico, DCE ou comissão de formatura;
b) os professores e técnicos administrativos diretamente ou através de suas
entidades representativas.
§ 5º Os solicitantes referidos no §4o serão responsáveis pela limpeza e
vigilância da área utilizada.
§ 6º Eventos realizados entre 22 (vinte e duas horas) e 7 (sete) horas da
manhã deverão ser autorizados pelos órgãos municipais competentes.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se a Resoluções/CONDI nº 007, de 29 de maio de 2000 e a
Ordem de Serviço nº 035/2006.

São João del-Rei, 19 de novembro de 2007.

Prof. HELVÉCIO LUIZ REIS
Presidente do Conselho Diretor

Publicada nos quadros da UFSJ em 21/11/2007
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ANEXO I, da Resolução/CONDI nº 014, de 19 de novembro de 2007.
REQUISIÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO
No:
CENTRO DE CUSTO

UNIDADE ADMINISTRATIVA

REQUISITANTE:
REQUISITA:
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

PERÍODO DE OCUPAÇÃO:

) Apartamento
JUSTIFICATIVA:
) Sala de aula
) Teatro
) Pátio interno
) Campo de Futebol
) Quadra
) Piscina
) Ginásio Poliesportivo
) Pista de atletismo e
campo do CTAN
) Sala de vídeo

VALOR DA TAXA: R$
SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO/ISENÇÃO DE TAXA:

REQUISITANTE
Carimbo/assinatura
A ser preenchido pela Divisão de Prefeitura de Campus:
Recebido em:
Espaço cedido:
Autorizado por:

DATA:
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Anexo II, da Resolução/CONDI nº 014, de 19 de novembro de 2007.

TERMO DE COMPROMISSO

______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________,

compromete-se

a

usar

dependência(s):_____________________________________________,

a(s)
no

Campus _______________________, bem como os móveis, utensílios e
equipamentos alocados nesta área, conforme relação anexa, de acordo com
o termo de requisição do espaço físico, devolvendo-o(s) em perfeitas
condições de uso tal qual quando recebido(s),

São João del-Rei, _______/____________/______

________________________________________________

assinatura

