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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CED - 2017 

 
 

(Campos de Futebol, Ginásio e Quadras Poliesportivas) 

 
1. As instalações esportivas administradas pelo CED (Campos de Futebol, Ginásio e Quadras 
Poliesportivas – localizadas no Centro Politécnico) estão disponíveis para utilização para Alunos, 
Servidores, Docentes e Técnicos-Administrativos com vínculo ativo com a Universidade Federal do 
Paraná. É vedada a utilização das instalações por pessoas externas (sem vínculo com a UFPR), de 
acordo com a Ordem de Serviço 006/2015-PRA, mesmo que este seja “convidado” pelo responsável da 
reserva. 
 
2. Cada pessoa pode reservar até 2 horas por dia (independente da instalação), limitando-se a dois dias 
por semana. 
 
3. As reservas podem ser feitas com no máximo 15 dias corridos de antecedência, salvo, solicitações 
para eventos e/ou campeonatos. 
 
4. Todos os espaços possuem uma agenda de utilização administrada pela Secretaria do CED, logo, é 
necessário reservar (agendar) previamente. 
 
5. As reservas são feitas exclusivamente na Secretaria e estão condicionadas a disponibilidade de 
horários bem como o cumprimento das Normas vigentes. 
 
6. A cessão das instalações obedece a ordem de chegada das solicitações sendo que consultas prévias 
sobre datas e horários não darão direito a utilização preferencial. 
 
7. A apresentação da Autorização de Cessão emitida e carimbada pela Secretaria é obrigatória para 
utilização dos espaços. 
 
8. Não há custos para a utilização das instalações esportivas do CED. 
 
9. As instalações podem ser reservadas para utilização conforme abaixo: 
9.1. Campos de Futebol, Ginásio e Quadra Descoberta sem iluminação: de Segunda a Domingo das 
08h às 18h. 
9.2. Quadras Poliesportivas iluminadas: de Segunda a Domingo das 08h às 22h. 
 
10. Procedimento para solicitação das Instalações: 
10.1 Para utilização durante a semana, exceto eventos e/ou campeonatos: 
10.1.1. O usuário deverá apresentar na Secretaria do CED o comprovante de vínculo com a UFPR 
(Carteirinha de Aluno, Declaração de Matrícula, Carteira Funcional de Servidor, técnico ou docente), ler 
as Normas de Utilização das Instalações do CED e assinar o termo de ciência. 
10.1.2. Havendo disponibilidade, nos dias e horários de interesse, será emitida a Autorização de 
Cessão de espaço. 
10.1.3. A Autorização de Cessão deverá ser entregue ao vigilante no dia e horário reservado. O 
vigilante somente liberará a utilização do espaço mediante a apresentação desta autorização. 
10.1.4. Todos os integrantes do grupo deverão apresentar ao vigilante documento de comprovação de 
vínculo com a UFPR. 
 
11. Para utilização durante os finais de semana, eventos e/ou campeonatos: 
11.1 As reservas poderão ser solicitadas via Ofício endereçado a Direção do CED, em papel timbrado 
do Centro/Diretório Acadêmico e/ou Atlética juntamente com os seguintes documentos: 
- Documentação sobre a “Gestão”, com nomes, cargos e contatos bem como a Ata da Eleição, incluindo 
assinatura e carimbo da Coordenação do Curso; 
- Relação de todas as pessoas que participarão das atividades nos dias e horários solicitados. Nesta 
relação deverá constar:  
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Se Alunos: Nome completo e GRR com carimbo da Coordenação do Curso, atestando que estão ativos; 
Se Servidores da UFPR: Nome completo e número de matrícula; 
11.2 Se houver necessidade de alteração na lista dos participantes, somente será aceito até a quarta-
feira, útil, que antecede a utilização; se não for dia útil, a entrega deverá ser antecipada. 
11.3 Somente serão aceitos Ofícios de pré-agendamento com 60 dias de antecedência da realização do 
campeonato ou evento. 
 
12. A utilização das instalações obedecerá todas as normas regimentais vigentes da UFPR, dentre as 
quais ressaltamos: 
12.1. Resolução nº 11/09-COUN, especialmente no que tange ao seu Artigo 1º, parágrafo 2º e Artigo 2º: 
(Fica proibida no âmbito da UFPR, toda e qualquer manifestação de recepção ao calouro, que partir de ação 
individual ou de grupos formados por alunos ‘veteranos’ que não esteja articulada com a programação 
setorial.) (Toda e qualquer manifestação de recepção a novos alunos, em todas as unidades e em todos os 
campi, deverá estar integrada à ‘Semana de Recepção aos Calouros da UFPR’, sendo vedadas quaisquer 
ações tidas como coercitivas ou constrangedoras). 
12.2. Resolução nº 29/10-COPLAD que dispõe sobre consumo e comercialização de bebidas alcoólicas 
nos Campi da Universidade Federal do Paraná, especialmente no que tange ao seu Artigo 1º: (Vedar o 
consumo e comercialização de bebidas alcoólicas com qualquer teor Gay Lussac (ºGL) nos Campi da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), exceto nas situações definidas pelo art. 3º desta Resolução. 
 
13. Os empréstimos das instalações não contemplam bolas, redes e demais materiais esportivos bem 
como a marcação das linhas dos campos de futebol. 
 
14. A utilização das Quadras Poliesportivas estão condicionadas a: 
14.1. Utilizar a quadra somente com calçados de solado flexível, isentos de material abrasivo, sem 
saltos ou cravos e, preferencialmente, com solados lisos de borracha branca; 
14.2. É proibido o uso de sapatos sociais, botas, chuteiras e sapatos com salto; 
14.3. É proibida a entrada nas quadras de patins, skates, bicicletas, veículos sobre rodas, animais, 
pessoas portando alimentos, bebidas ou cigarros acesos. 
 
15. Os veículos pertencentes aos usuários do CED deverão permanecer no Estacionamento, 
devidamente demarcado, não sendo permitida a circulação dos mesmos em qualquer outra área. 
 
16. Será cancelada a autorização em caso de chuva ou quando não reunir as condições mínimas para a 
prática da atividade; o usuário deverá então providenciar a substituição da autorização na Secretaria do 
CED, a partir do primeiro dia útil subsequente. 
 
17. Eventuais ocorrências tais como indisciplina, danos ao bem público, desrespeito às normas pré-
estabelecidas ou quaisquer condutas que desabonem a convivência pacífica e o bem estar social, 
poderão cancelar sumariamente futuras solicitações da equipe e/ou da pessoa responsável pela 
utilização, bem como do seu Curso, sem prejuízo das demais implicações contidas no Regimento da 
UFPR. 
 
18. A Direção do CED se reserva o direito de cancelar ou reagendar a autorização emitida, quando 
julgar necessário. 
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