
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

RESOLUÇÃO CONSUNI N° 006/2022

Dispõe  sobre  a  regulamentação  do  uso  dos  auditórios
Prof.  Paulo  de  Bastos  Perillo,  Prof.ª  Sirlene  Duarte  e
Prof.ª  Lívia  Abrahão  do  Nascimento,  bem  como  o
empréstimo de materiais com patrimônios lotados na Pró-
Reitoria  de  Extensão  e  Cultura,  para  a  realização  de
eventos científicos, tecnológicos e culturais.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, no
uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no
dia 25 de maio de 2022, tendo em vista o Processo Eletrônico n.º 23070.025552/2022-16,

RESOLVE:

Art.1º Regulamentar  a  realização  de  atividades  científicas,  tecnológicas,  culturais  e  outros
eventos nos auditórios Prof. Paulo de Bastos Perillo, Prof.ª Sirlene Duarte e Prof.ª Lívia Abrahão
do  Nascimento  e  o  empréstimo  de  materiais  com  patrimônios  lotados  na  Pró-Reitoria  de
Extensão e Cultura (PROEC).

Art. 2º Os auditórios Paulo de Bastos Perillo, Prof.ª Sirlene Duarte e Prof.ª Lívia Abrahão do
Nascimento são gerenciados pela PROEC, devendo suas reservas serem realizadas por meio do
site da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), na aba serviços.

Art.  3º Eventualmente  os  auditórios  poderão  ser  locados  ou emprestados  a  terceiros  para  a
realização de eventos científicos, acadêmicos, artísticos e culturais, bem como feiras temáticas,
exposições e outras atividades previstas em Termo de Permissão (Anexo I) a ser assinado com a
Diretoria de Cultura da PROEC.

§1º Os  auditórios  locados  a  terceiros  terão  o recebimento  de proventos  por  meio  da
Fundação de Amparo à Pesquisa (FUNAPE).

§2º A  realização  de  atividades  que  visem,  exclusivamente,  à  obtenção  de  ganhos
financeiros por parte dos promotores, não será permitida.

§3º Os auditórios emprestados a terceiros serão feitos, exclusivamente, a órgãos públicos,
instituições e empresas conveniadas, conforme tabela de taxas e serviços disponíveis na PROEC.

Art. 4º Os auditórios não serão cedidos para a realização de eventos que tenham cunho religioso
ou político-partidário, salvo os eventos ecumênicos vinculados à Instituição.

Art.  5º Nenhuma  atividade  ou  evento  no  âmbito  da  Universidade  poderá  ter  motivação
exclusivamente empresarial ou comercial.



Art. 6º A sonorização durante a realização da atividade ou evento deverá ficar restrita ao local
delimitado, em volume adequado, de acordo com as normas previstas na legislação específica, de
forma que não prejudique  o funcionamento  das  atividades  cotidianas  da Universidade  e  não
perturbe as áreas vizinhas habitadas.

Art. 7º São proibidos o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício, de
artefatos pirotécnicos e o acendimento de fogueiras dentro ou próximas a esses espaços.

Parágrafo  único. Em  casos  excepcionais,  como  a  realização  de  demonstrações
científicas, poderá ser permitido o acendimento de chamas, desde que observadas as orientações
e normas do Corpo de Bombeiros e supervisionadas por profissionais capacitados.

Art.  8º  Não serão  permitidos  o  consumo de  alimentos  e  bebidas  (exceto  água)  dentro  dos
auditórios.

Parágrafo único. No hall dos auditórios é permitido o consumo de alimentos e bebidas,
ficando vedado o consumo de bebidas alcoólicas.

Art.  9º Na(s)  entrada(s)  ou  acesso(s)  às  atividades  ou  eventos  deverá  existir  placa  de  fácil
visualização, contendo as seguintes informações:

I – Nome do evento.

II – Nome do(s) órgão(s)/entidade organizadora(s), ou pessoas que compõem a Comissão
Organizadora do evento.

III – Vedação de ingresso de pessoas:

a) portando armas brancas, de fogo e demais objetos letais;

b) portando recipientes de vidro;

c) portando drogas ilícitas.

Art. 10 O horário de término dos eventos não deverá ultrapassar os horários de funcionamento
da instituição.

Art. 11 Se o setor de gestão do espaço físico ou da segurança da Universidade considerar que o
evento, como solicitado, poderá comprometer a segurança das pessoas, ou acarretar danos ao
patrimônio da Universidade, a PROEC poderá indeferir a solicitação ou sugerir adequações às
atividades do evento.

Art.  12 A UFCAT não arcará  com quaisquer  ônus financeiros  decorrentes  da  realização  de
atividades ou eventos.

Art.  13  Os  cancelamentos  de  reservas  dos  auditórios  deverão  ser  feitos  com  antecedência
mínima de 48 horas. Quaisquer ônus oriundos do cancelamento de reservas posterior ao prazo de
48 horas serão de responsabilidade do organizador do evento.

Art.  14  O  descumprimento  do  disposto  nesta  Resolução,  pelos  integrantes  da  comunidade
universitária ou externa, acarretará a instauração de Processo Administrativo.

Art. 15  Independentemente do processo administrativo previsto no artigo anterior,  a UFCAT
poderá  propor  ação de indenização  contra  o causador  de danos ao seu patrimônio  ou a  sua
imagem,  em  razão  do  descumprimento  da  legislação  vigente  e  das  normas  previstas  nesta
Resolução.



Art. 16 O empréstimo de materiais e/ou equipamentos com ou sem patrimônio da PROEC, para
uso  em  eventos  ou  atividades  de  extensão  e  cultura,  deverá  ser  solicitado  via  formulário
eletrônico disponível no site da PROEC.

Parágrafo único. Os materiais  e/ou equipamentos deverão ser devolvidos sem danos,
devendo o responsável pelo empréstimo, juntamente com o solicitante, conferi-los antes e após o
empréstimo.

Art. 17 No caso de comprovação de danos ao patrimônio da UFCAT, serão tomadas as medidas
legais  cabíveis  e  os  organizadores  ficam  automaticamente  impedidos  de  participar  da
organização de outro evento até que sejam efetivadas as ações reparadoras ou o ressarcimento ao
erário dos danos causados.

Art. 18 Caso a UFCAT seja acionada por terceiros, poderá se voltar regressivamente contra seus
agentes  ou  contra  outros  sujeitos,  que,  em  decorrência  de  atos  comissivos  ou  omissivos
verificados na organização e realização de eventos, descumpram as normas estabelecidas nesta
Resolução e na legislação vigente.

Art.19  Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo(a) Reitor(a), em consonância
com o Estatuto e Regimento Geral da UFCAT.

Art. 20 Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Catalão, aos 25 de maio de 2022.

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore da UFCAT



ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONSUNI N° 006/2022

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO
ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS, CULTURAIS E OUTROS EVENTOS

LOCADOS OU EMPRESTADOS A TERCEIROS NOS AUDITÓRIOS PROF. PAULO DE
BASTOS PERILLO, PROF.ª SILENE DUARTE E PROF.ª LÍVIA ABRAHÃO DO

NASCIMENTO. 

DECLARAMOS conhecer o inteiro teor da Resolução CONSUNI 008/2022, que estabelece as
condições  e  compromissos  para  a  organização  e  realização  de  atividades  científicas,
tecnológicas, culturais e outros eventos da UFCAT. 

DECLARAMOS, também, estar cientes das sanções previstas pelo descumprimento da referida
Resolução. 

Catalão, _____ de _____________________ de __________.

 _________________________________________________________________ 
Organizador (a)/assinatura/Órgão/Empresa

 _________________________________________________________________ 
Organizador (a)/assinatura/Órgão/Empresa

 _________________________________________________________________ 
Organizador (a)/assinatura/Órgão/Empresa 


