
 
  RESOLUÇÃO CEFD 001/2018 

 
Estabelece normas para o 
alojamento no âmbito do 
CEFD. 

 
 
 

O CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESPORTOS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a 
aprovação na plenária da reunião ordinária realizada no dia 24 de outubro de 
2018, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica permitido apenas o uso das quadras cobertas para alojamento de 
pessoas. 
§ 1º Não será permitido o alojamento de animais exceto em biotérios para fins 
de pesquisa em desenvolvimento. 
 
§ 2º O número máximo de pessoas alojadas no CEFD é de 90 pessoas. 

 
Art. 2º Será permitido o alojamento exclusivamente para eventos acadêmicos. 
 
Art. 3º O alojamento será feito exclusivamente nas quadras cobertas do CEFD. 
§ 1º É proibida a furação do chão das quadras cobertas para a fixação de 
barracas, toldos, lonas ou qualquer implemento destinado ao alojamento. 
 
§ 2º É proibida a amarração de barracas, toldos, lonas ou qualquer implemento 
destinado ao alojamento na tela do alambrado das quadras cobertas. 
 
 
Art. 4º Não são permitidas no local do alojamento a realização de festas, 
shows e atividades assemelhadas. 
§ 1º A realização de festas, shows e atividades assemelhadas em evento 
relacionado ao alojamento concedido é regulada pelas Res. 45/2016 e 58/2016 
do Cun/UFES.  
 
§ 2º Os horários de abertura e fechamento do alojamento devem ser 
concomitantes aos horários de abertura e fechamento estabelecidos pela 
Prefeitura Universitária para o Campus de Goiabeiras. 
 
§ 3º Se a Direção do CEFD e/ou a Prefeitura Universitária considerar que o 
alojamento está acarretando risco de dano ao patrimônio da Universidade ou 
comprometendo a segurança de pessoas, ou que tenha festas, shows ou 
atividades assemelhadas, poderá interromper de imediato o evento que estiver 
em curso, tal como prescrevem as Res. 45/2016 e 58/2016 do Cun/UFES.  
 



Art 5º A solicitação de alojamento deve ser encaminhada, por escrito, à 
Direção do CEFD, com pelo menos 60 dias de antecedência da data de início 
do alojamento. Dela devem constar as seguintes informações: 

I. Identificação, descrição e planejamento do evento; 

II. Justificativa para a solicitação de alojamento;  

III. Identificação do(s) proponente(s) do evento, informando o(s) 

nome(s), a(s) matrícula(s), CPF (s), e-mail(s) e o(s) telefone(s);  

IV. Data do evento, com horário de início e término;  

V. Número total de pessoas previsto; 

VI. Descrição do público-alvo. 

 
Art 6º  
A permissão de alojamento será emitida pelo Conselho Departamental do 
CEFD. 
 
Art 7º Para a permissão de alojamento no CEFD são necessários: 
I - Análise de disponibilidade do espaço nos dias e horários pretendidos, feita 
pela Secretaria Geral / Praça de Esportes. 
II – Análise e emissão de parecer Prefeitura Universitária quanto a segurança 
das pessoas e do patrimônio público. 
III - Análise e emissão de parecer Prefeitura Universitária quanto ao valor de 
uso do espaço. 
III – Assinatura de Termo de Cessão de Uso estabelecendo a responsabilidade 
e as contrapartidas pelo uso do espaço.  
 
Art. 8º Não será permitido alojamento em dias de aula no CEFD. 
§ 1º A aulas e atividades de extensão e pesquisa possuem prioridade no uso 
dos espaços do CEFD. 
  
Art. 9o A efetivação permissão de alojamento fica condicionada à Assinatura de 
Termo de Cessão de Uso. 
 
Art. 9o Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Departamental do CEFD. 
 
 
 
 


