
 
 

 

REGULAMENTO PARA PROFISSIONAIS E EMPRESAS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM EM 

CERIMÔNIAS DE COLAÇÃO DE GRAU DA UFG - REGIONAL CATALÃO 

 

Neste regulamento são descritas as normas a serem cumpridas pelos profissionais e empresas, 

contratados pelos formandos e cadastrados nessa Universidade, para realização de atividades de 

fotografia e filmagem nas colações de grau realizadas no Auditório Paulo de Bastos Perillo da 

Regional Catalão da UFG.  

É obrigatório que as comissões de formatura e empresas, quando da subcontratação de 

profissionais – sejam eles fotógrafos, cinegrafistas, ou outros que venham a desempenhar 

atividades nas colações de grau – repassem aos mesmos as normas especificadas neste 

Regulamento para sua correta atuação no Auditório Paulo de Bastos Perillo. O não cumprimento 

das normas implicará na aplicação das medidas cabíveis.  

 

A – CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS E PROFISSIONAIS  

1. A quantidade de fotógrafos, cinegrafistas e estúdios solicitada, a cada evento, estará sujeita 

à análise da coordenação da ASCOM da Regional Catalão da UFG.  

2. A recomendação é de que, para cada grupo de até 20 (vinte) formandos, seja credenciado 1 

(um) fotógrafo, 1 (um) cinegrafista, e autorizada a montagem de 1 (um) estúdio por 

empresa.  

3. O credenciamento dos profissionais e a montagem dos estúdios devem ser solicitados em 

até 10 (dez) dias antes da cerimônia / evento contratado, por meio do formulário 

disponibilizado online. O formulário eletrônico está disponível no site da Ascom Regional 

Catalão da UFG, no sítio: www.ascom.catalao.ufg.br .  

4. Para a montagem dos estúdios, a empresa, obrigatoriamente, deverá pegar sua autorização 

impressa na Ascom (sala 116, bloco Administrativo, na Regional Catalão da UFG) e 

apresentá-la ao segurança do auditório.  

5. O credenciamento dos profissionais e a autorização de montagem dos estúdios são válidos 

somente para o período discriminado nos mesmos. 

http://www.ascom.catalao.ufg.br/


 
 

6. A retirada de credenciais (crachás) individuais para os profissionais de foto e filmagem 

serão feitas na ASCOM da Regional Catalão da UFG, até 10 (dez) dias antes da data do 

evento contratado, no período das 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.  

7. É de total responsabilidade da empresa a retirada das credenciais na Universidade no prazo 

estabelecido, ficando a empresa ciente da impossibilidade de exercer suas atividades na 

cerimônia em questão, no caso do não cumprimento de tais procedimentos. Não será 

fornecida credencial no dia do evento ou mesmo segunda via das mesmas. 

8. Todos os profissionais deverão estar com traje social condizente com o que requer a 

formalidade do evento, preferencialmente terno preto ou similar. É obrigatório que o 

profissional porte a credencial afixada em seu traje em local de fácil visualização. 

9. As equipes de fotografia e filmagem não estão autorizadas a adentrar nos camarins do 

Auditório Paulo de Bastos Perillo e também nas demais áreas internas, como fundo do 

palco. 

 

 

B – EQUIPAMENTOS E MOBILIDADE DOS PROFISSIONAIS  

 

1. Permanecerão no interior do auditório somente os fotógrafos e cinegrafistas credenciados 

para aquela determinada cerimônia, e desde que estejam identificados com as credenciais 

fornecidas pela Regional Catalão da UFG (crachá), em local visível.  

2. No interior do auditório não será permitido o uso de luminárias ou refletores que utilizem 

cabos ligados à rede elétrica. Também não serão permitidos equipamentos como “drones” 

ou gruas para captação de imagens aéreas. 

3. No primeiro piso do auditório, plenária I e palco, somente será permitido o uso de 

equipamentos portáteis sem a montagem de tripé de apoio ou similares.  

4. Em hipótese alguma será permitida a montagem de ilha de edição ou o uso de monitores.  

5. Durante a entrada dos formandos é proibida a permanência de fotógrafos e/ou cinegrafistas 

nos locais de passagem dos mesmos.  

6. No decorrer de toda a cerimônia é proibida a permanência de fotógrafos e/ou cinegrafistas 

no espaço em frente às cadeiras reservadas a homenageados.  

7. Tanto os fotógrafos quanto os cinegrafistas deverão permanecer o menor tempo possível 

em cima do palco.  

8. No momento da colação de grau e na entrega dos diplomas, manter a distância mínima de 

um metro da mesa de autoridades, respeitando a mobilidade dos formandos e o conforto 

das autoridades na mesa diretiva. 



 
 

9. Não será permitido que os fotógrafos e cinegrafistas se posicionem em frente às duas 

primeiras fileiras dos assentos e nem entre a mesa de autoridades e a tribuna, para que não 

interfiram na imagem captada pelas câmeras de filmagem da Regional Catalão da UFG que 

transmitem a solenidade via internet. 

 

 

C - MONTAGEM DOS ESTÚDIOS 

 

1. Em nenhum local do Auditório Paulo de Bastos Perillo será permitida propaganda (banners, 

faixas, placas, etc.) dos profissionais ou empresas de foto e filmagem contratados pelos 

formandos, nem mesmo no espaço usado para montagem do estúdio.  

2. A montagem dos estúdios será supervisionada pela coordenação de formatura da Regional 

Catalão da UFG ou por outra pessoa designada pela Universidade, com poderes para fazer 

as mudanças eventualmente necessárias.  

3. A Universidade será a responsável pela delimitação do local que cada estúdio ocupará, a 

cada colação, e o local a ser ocupado estará identificado no hall no dia da montagem.  

4. O horário de montagem dos estúdios deve ter início 12h e término 17h, apenas no dia do 

evento em que a empresa for contratada. 

5. Apenas as empresas com via impressa da autorização concedida pela ASCOM, a ser 

apresentada à guarda do Auditório no ato da chegada para montagem dos estúdios 

poderão adentrar o hall do Auditório Paulo de Bastos Perillo. 

6. As empresas devem informar de forma expressa e nominal os respectivos nomes dos 

trabalhadores responsáveis pela montagem dos estúdios, para que seja garantido o acesso 

às dependências da instituição apenas profissionais autorizados. 

7. Os estúdios não poderão comprometer a segurança dos trabalhadores contratados que 

exercerão as atividades de montagem e fotógrafos e/ou cinegrafistas; bem como deve 

garantir a segurança de terceiros (alunos, servidores da instituição e comunidade). 

8. Para a realização da montagem do estúdio em alturas acima de 2,00m torna-se obrigatório 

o uso de Equipamento de Proteção Individual - Cinto de Segurança, talabarte e cabo guia 

quando necessário, conforme as disposições da NR - 35 Trabalho em Altura. 

9. Para a montagem dos estúdios é expressamente proibido ferramentas e materiais 

desorganizados e espalhados, que impeçam o transito e a circulação das pessoas de forma 

segura. 



 
 

10. Na montagem dos estúdios é obrigatório sinalizar o local e restringir o acesso de pessoas 

não autorizadas, desde o início da montagem até o final desta para uso. O mesmo 

procedimento deverá ser feito quando da realização da desmontagem definitiva. 

11. Não é permitido fazer furos nas paredes ou mesmo afixar fitas adesivas de modo a não 

comprometer a pintura e estrutura do local. 

12. É expressamente proibido obstruir, mudar de posição/local ou enfeitar equipamentos de 

proteção de combate a incêndio, tais como: extintores, hidrantes, placas de orientação e 

salvamento e rotas de fuga. 

13. É expressamente proibido o uso de efeitos pirotécnicos em ambientes fechados. 

14. As instalações elétricas necessárias para a montagem do estúdio devem ser realizadas por 

profissional legalmente habilitado, conforme disposições da NR10 - Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade. A proposta de instalação de equipamentos deve ser 

avaliada pelas equipes de manutenção predial e de Segurança do Trabalho da 

Universidade para a garantia da instalação segura e compatível com a rede elétrica 

disponível, a fim de evitar sobrecarga de energia, incêndios e acidentes como à exemplo de 

choque elétricos. 

15. O número de estúdios a serem montados deve respeitar a mobilidade de segurança das 

pessoas, sendo que serão atendidas as empresas priorizando: i) ordem de entrega dos 

formulários, ii) a quantidade de alunos contratantes; iii) a quantidade de cursos 

contemplados; e iv)  um 1 estúdio por empresa. Sempre será observado o limite do número 

de estúdios no espaço. A ASCOM tem total autonomia para essa decisão, que deverá ser 

informada para as empresas após 2 dias úteis do final do prazo de entrega dos formulários 

de credenciamento. 

16. Os estúdios não podem permanecer ociosos no espaço do auditório, devendo ser 

desmontados logo após a finalização do evento para o qual a empresa foi contratada. 


