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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CAMPUS RIACHO 

FUNDO 

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS RIACHO FUNDO DO INSTITUTO FEDERAL 
DE BRASÍLIA, nomeado pela Portaria Nº 597, de 14 de Abril de 2014, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, torna público o Regulamento de Utilização do Ginásio 
Poliesportivo.  

SEÇÃO I 

OBJETIVO 

Art. 1º. Este documento tem por objetivo regulamentar e disciplinar os procedimentos 

para a utilização do auditório do Instituto Federal de Brasília Campus Riacho Fundo, a 

fim de estabelecer convivência harmônica e garantir a conservação e a preservação de 

suas instalações físicas, mobiliários, bem como dos equipamentos de projeção e 

sonorização. 

SEÇÃO II 

FINALIDADE 

Art. 2º. O espaço é destinado precipuamente para a realização de atividades de cunho 

acadêmico, científico e cultural, colação de grau, recepção aos novos alunos, atividades 

administrativas, congressos, conferências, seminários, colóquios, workshops, exibições 

do cineclube, coral e atividades afins.  

SEÇÃO III 

DA CARACTERIZAÇÃO DO AUDITÓRIO 

Art. 3º. O Auditório do Instituto Federal de Brasília Campus Riacho Fundo possui a 

seguinte caracterização: 

 157 poltronas comuns 

 2 poltronas para obesos 

 2 mesas de 1,60 

 4 poltronas giratórias 

 2 sofás de um lugar 

 2 gaveteiros 

 1 nobreak 
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SEÇÃO IV 

DA UTILIZAÇÃO E RESERVA DO AUDITÓRIO 

Art. 4º. A capacidade máxima do auditório do Campus Riacho Fundo - IFB é de 159 

lugares. Somente serão aceitas solicitações para eventos com o mínimo de 80 ocupantes. 

Em todos os eventos, deverá ser respeitada esta capacidade de público. É expressamente 

proibida a colocação de cadeiras extras ou a permanência de pessoas em pé, ou sentadas 

no chão, durante a realização de eventos neste auditório. 

Art. 5º. As reservas devem ser solicitadas com o mínimo de 10 dias úteis e, com o máximo 

de 3 meses, de antecedência e deverão ser confirmadas pela Direção-Geral. Os 

solicitantes deverão detalhar no formulário de requisição do auditório (ANEXO I), a 

natureza do evento e atividades a serem desempenhadas visando assegurar sua viabilidade 

e o bom andamento dos trabalhos técnicos e, por consequência, do evento. Pede-se, 

também, que se anexe a programação. A solicitação de reserva não garante, 

necessariamente, a autorização para uso do auditório. 

Art. 6º. O horário de funcionamento do auditório e saguão é das 8h às 22h de segunda-

feira a sexta-feira, respeitando a disponibilidade da equipe técnica. O auditório não poderá 

ser utilizado sem reserva prévia, mesmo se não houver ocupação para outros eventos. 

Art. 7º Os referidos espaços poderão ser utilizados por terceiros, tanto de natureza pública 

como privada, desde que haja concordância entre as partes e observância às normas de 

utilização desse recinto. 

Art. 8º. Nas situações de pedidos simultâneos de utilização do Auditório, em datas 

coincidentes, terão prioridade na seguinte ordem:  

I. Eventos promovidos pela Direção-Geral desta instituição, prioritariamente, voltados 

para o ensino; 

II. Relevância do evento para a comunidade acadêmica; 

III. Solicitantes que não tenham ainda utilizado os ambientes, ou que tenham utilizado 

num quantitativo menor com relação ao outro requerente. 

Art. 9º. Na cessão dos espaços, para eventos externos, quando DEFERIDA, será 

solicitada uma contrapartida definida pela Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio, 

que por sua vez, consultará a Direção de Ensino e Pesquisa e a Direção de Administração 

e Planejamento; 
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Art. 10º. O solicitante deverá assinar termo de responsabilidade e compromisso (ANEXO 

II) e assegurar a correta utilização e preservação dos espaços. O descumprimento destas 

normas será fundamento para a confecção de relatório, e, para o infrator, o local não mais 

será liberado, a critério da Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

Art. 11º. Toda decoração, em ocasião de eventos, faixas, banners, cenários e afins 

deverão ser afixados em suportes específicos. É proibido afixar avisos, cartazes, 

programas ou quaisquer peças informativas nas paredes do auditório ou saguão, portas, 

divisórias e balcões. Após o evento, é de responsabilidade do solicitante/usuário retirar 

todo o material utilizado e/ou exposto durante o evento, tais como cartazes, banners, 

faixas etc. 

Art. 12º. É exigida a vistoria no auditório, saguão e banheiros, antes e depois da 

realização do evento, acompanhada por um servidor designado pela Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio do Campus Riacho Fundo. Caberá ao coordenador do evento 

agendar a vistoria, que deverá ser feita com o mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência ao evento. 

Art. 13º. Os danos causados ao patrimônio móvel e imóvel do auditório, perda ou extravio 

de pertences ou quaisquer objetos, acidentes e incidentes, decorrentes da realização do 

evento, serão de total responsabilidade de seus solicitantes, incluindo responsabilidade 

pecuniária. 

Art. 14º. É exigida, durante toda a realização do evento, a presença de (a) seu (sua) 

coordenador (a), bem como a do (a) parceiro (a) institucional, nos casos de eventos em 

parceria.  Os representantes do solicitante deverão chegar 30 minutos antes do início dos 

eventos, e somente se retirar após 20 minutos do seu término. O IFB não se responsabiliza 

por mídias não testadas anteriormente. 

Art. 15º O Campus Riacho Fundo não se responsabilizará por qualquer material deixado 

no interior do Auditório, sendo de inteira responsabilidade dos usuários desses espaços o 

cuidado com referidos objetos. 

Art. 16º. É proibido fumar no auditório, na sala técnica e no saguão. São proibidos a 

entrada e o consumo de alimentos, bebidas alcoólicas, chicletes, refrigerantes e líquidos 

em geral no interior do auditório.  Caso haja necessidade de coffee-break, o mesmo deverá 

ser previamente autorizado, em local a ser determinado, e nunca no interior do auditório. 

Art. 17º. É proibido o uso de material inflamável, bem como qualquer outro material que 

possa sujar ou danificar o auditório e saguão e as dependências anexas. 
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Art. 18º. Os equipamentos do auditório somente serão operados pela equipe técnica do 

Campus, ou por técnicos autorizados por ela. Não é permitida a instalação ou substituição 

de quaisquer aparelhos, bem como a retirada ou mudança de cabos conectados ao sistema 

de som e audiovisual. Nenhum equipamento ou móvel pode ser retirado do local. 

Art. 19º É de inteira responsabilidade das entidades beneficiárias da reserva do auditório 

o pagamento de todas as verbas adicionais, concernentes a direito de terceiros, como os 

direitos autorais, bem como de outros fixados na lei relativos à produção de espetáculos. 

Art. 20º. Os casos omissos resultantes da aplicação deste regulamento serão decididos 

pela Direção-Geral do Campus Riacho Fundo ou através de suas respectivas diretorias. 

 

Brasília, 1º de abril de 2016. 

(Original Assinado) 
SÉRGIO BARBOSA GOMES 
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ANEXO I 

  REQUERIMENTO DE AGENDAMENTO DE ESPAÇOS FÍSICOS 

1. Dados do Requerente 

Nome Completo 
 
 
(DDD) Telefone E-mail 
  
Setor/Empresa 
 

Data/Período Horário(s) 
 

______/ ______/ ________ 
 

 
 

______h______min às ______h_______min 
Responsável (Nome por extenso) 
 

 
Matrícula (Se Servidor) 
 

 
Identidade (Se Entidades/Parceiros) 

 
 
 

 
 

2. Material e/ou Equipamentos Necessários 
( ) Microfone                                   ( ) Som 
( ) Pedestal para microfone          ( ) Pedestal para Banner 
( ) Projetor de Multimídia             ( ) Videoconferência 
( ) Computador                               ( ) Iluminação Cênica 
( ) Apontador digital                       ( ) Hino Nacional 
( ) Vídeo Institucional                     ( ) Bandeiras Nacionais (Definir) 
( ) Outros- listar no campo abaixo 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________ 
3. FINALIDADE DO EVENTO 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________ 
 
5. RESPOSTA À SOLICITAÇÃO (PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA  
COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO) 

(    ) Deferido                 (    ) Indeferido 

 

Obs.: Em eventos que, eventualmente, necessite de ensaios, montagem-desmontagem de 

equipamentos/cenário, elementos decorativos, mobiliário ou equipamentos 

que se pretendam utilizar, informar em Informações Adicionais (Ex. peças teatrais, 

show musical, apresentação de dança etc.). 

                                                                

________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO II 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL E FINANCEIRA 

Servidor:_______________________________________________________________ 

Matrícula:______________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________ 

O servidor acima identificado está autorizado em retirar a chave do auditório na portaria 

interna do Campus Riacho Fundo para a realização do evento 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________, no dia 

__________________, de ________________, ficando ciente que ao término das 

atividades deverá desligar as luzes, os aparelhos de ar condicionado, a mesa de som e os 

equipamentos de informática, bem como fechar todos os acessos ao local, como também 

devolver as chaves à portaria interna. 

É de responsabilidade do servidor acima destacado, durante o período autorizado por este 

documento, todos os equipamentos eletrônicos, todo o mobiliário, bem como o 

cumprimento de todas as normas de utilização do espaço (descritos abaixo), os quais 

deverão ser entregues sem danos ou avarias. 

 

EQUIPAMENTOS 

 

 157 poltronas comuns 

 2 poltronas para obesos 

 2 mesas de 1,60 

 4 poltronas giratórias 

 2 sofás de um lugar 

 2 gaveteiros 

 1 nobreak 

Essa autorização somente terá validade após assinada e devolvida à Coordenação de 

Almoxarifado e Patrimônio, para os encaminhamentos. Com a assinatura deste termo, 

solicitante ratifica sua concordância com todas as normas de utilização do setor. A chave 
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somente poderá ser retirada pelo servidor acima identificado. 

 

Brasília ______de ____________________ de 201__. 

 

____________________________________     

Coordenador de                                             
Almoxarifado e Patrimônio 

 

 

 

  _________________________________________ 

Servidor / Matrícula SIAPE 
 
 


