
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER
REQUERIMENTO DE AGENDAMENTO DE ESPAÇO

QUADRA DE ESPORTES – CEUs 1/3 – SETOR UNIVERSITÁRIO

DATA:___/____/_____    HORÁRIOS: INÍCIO: ________TÉRMINO: _________
MODALIDADE/MOTIVO: ____________________________________________________________
SOLICITANTE: _____________________________________________MATRÍCULA: ___________

Nº NOME COMPLETO DE TODOS OS PARTICIPANTES
MATRÍCULA OU
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Importante:
1) Este requerimento somente poderá ser realizado por estudante morador da CEU 1, ou CEU 3;
2) Serão considerados convidados todos os participantes não moradores da CEU 1, ou CEU 3;
3)  Somente  será  liberada  a entrada  na  guarita  dos convidados  que  estiverem com seus dados devidamente  preenchidos neste
requerimento, e que apresentem documento pessoal com foto ao vigilante no seu ingresso;
4) Cada requerimento poderá ter, no máximo, 12 convidados sem vínculo com a UFG;
5) Cada requerimento poderá ter, no máximo, 18 convidados com vínculo com a UFG;
6) Não há restrição de convidados quando estes forem estudantes moradores das demais CEUs;
7) O Termo de Responsabilidade, anexo a este requerimento, deverá ser assinado pelo solicitante;
8) Não poderão ser acrescidos convidados a este requerimento após efetivada a reserva da quadra;
9) A reserva da quadra fica condicionada a aprovação dos coordenadores da CEU 1, ou CEU 3;
10) Uma cópia deste requerimento deverá ser entregue na guarita para o controle de acesso dos convidados e deverá estar assinada
pelo coordenador que aprovou a reserva da quadra.

Assinatura do Solicitante: _____________________________________ em ___/ ___/ _________.
Reserva Aprovada por: _____________________________________ em ___/ ___/ _________.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo  presente  Termo  assumo  toda  e  qualquer  responsabilidade  sobre  o
comportamento, civilidade e respeito às normas da UFG, dos convidados identificados
no  Requerimento  de  Agendamento  de  Espaço;  comprometendo-me,  inclusive,  a
providenciar sua retirada do espaço em caso de desrespeito às regras estabelecidas.

Declaro estar ciente,  e que orientarei  meus convidados,  que são consideradas
infrações passíveis de penalização:

1) dano ao patrimônio público, ou de terceiros;
2) agressões verbais ou físicas aos participantes, ou moradores das CEUs;
3) agressões verbais ou físicas aos vigilantes e demais servidores da UFG;
4) entrada não autorizada nos quartos e demais espaços das CEUs, exceto para
acesso aos banheiros e bebedouros;
5) uso de baterias, ou instrumentos de percussão;
6) uso de som mecânico;
7) uso de álcool e outras drogas;
8) permanência na CEU após o término das atividades esportivas ou de lazer.

Declaro estar ciente de que a inobservância das normas citadas acima, por minha
parte ou de meus convidados, resguardados o direito ao contraditório e a ampla defesa,
poderá resultar nas seguintes sanções:

a) advertência;
b) suspensão imediata de novas reservas da quadra pelo responsável e demais
envolvidos;
c)  proibição  de  ingresso  nas  CEUs  1  e  3  dos  convidados  envolvidos  nas
infrações;
d)  suspensão  ou  cancelamento  da  participação  nos  programas  vinculados  à
PASE – Resolução Consuni 44/2017.
e) suspensão ou cancelamento da vaga na CEU;

sem prejuízo da cobrança de ressarcimento pelos danos ao patrimônio público, se for o
caso,  e  das  demais  medidas  administrativas  e  disciplinares  que  forem consideradas
pertinentes.

Por ser verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade.

Goiânia,_____de ________________de 20____.

______________________________________________
Assinatura

NOME DO SOLICITANTE: ___________________________________________
Nº DE MATRÍCULA: ____________________________

2


