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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CED - 2019 

 
(Campos de Futebol, Ginásio e Quadras Poliesportivas) 

 
As instalações esportivas administradas pelo CED são para uso prioritário das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão desenvolvidas pela UFPR, logo, a sua utilização segue tal escala de prioridades: 

1º - Aulas de Graduação 
2º - Aulas de Pós-Graduação 
3º - Treinamentos das Equipes Esportivas Representativas da UFPR (CED) 
4º - Projetos de Extensão (Finalidade: Condicionamento físico e saúde) 
5º - Treinamentos das Associações Atléticas da UFPR 
6º - Centros e Diretórios Acadêmicos da UFPR 
7º - Horários pré-agendados junto à direção do CED 

 
Para que sejam feitas as reservas (conforme escala de prioridades) os horários devem ser previamente 
solicitados junto a Direção do CED, via Ofício em papel timbrado (com nome e RG do solicitante), a qual 
analisará a disponibilidade e fará a gestão da agenda de utilização. 
 
Centros/Diretórios Acadêmicos e/ou Atléticas deverão entregar juntamente com o Ofício de solicitação a 
documentação sobre a “Gestão”, com nomes, cargos e contatos bem como a Ata da Eleição, incluindo 
assinatura e carimbo da Coordenação do respectivo Curso. 
 
Para utilização durante os finais de semana, eventos e/ou campeonatos deverá ser enviada para o 
e-mail do CED (ced@ufpr.br) uma relação digitalizada de todas as pessoas que participarão das 
atividades nos dias e horários solicitados. Nesta relação deverá constar:  

 Se Alunos: Nome completo e GRR com carimbo da Coordenação do Curso, atestando os 
vínculos ativos; 

 Se Servidores da UFPR: Nome completo e número de matrícula; 

 Prazo para entrega da relação: Quarta-feira que antecede a utilização do espaço. 
 

Período para alterações de reservas, se necessário, somente de 1º a 10 de cada mês. 

 

O Quadro de Horários Autorizados pela Direção do CED ficará fixado em Mural para amplo 

conhecimento. 

 

As instalações ficam liberadas para utilização de qualquer membro da Comunidade Interna da UFPR, 
durante a semana, sendo imprescindível o respeito ao Quadro de Horários Autorizados.   

 

 Os horários possíveis para utilização são: 

Instalação Horário para Utilização 

Ginásio 
Dias úteis das 7h às 22h 

Quadras Poliesportivas 

Campos de Futebol 1 e 2 
Terças e Quintas das 7h às 12h 

Sextas das 12h às 18h 

Campos de Futebol 3 e 4 
Terças e Quintas das 12h às 18h 

Sextas das 7h às 12h 

 

 Para utilização nos finais de semana somente mediante agendamento via Ofício junto a 

Secretaria do CED, dependendo da disponibilidade, com antecedência mínima de 10 dias. 
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A utilização das instalações obedecerá todas as normas regimentais vigentes da UFPR, dentre as quais 
ressaltamos: 

 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). 

 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. 

 Ordem de Serviço nº 001/2019-PRA, especialmente no que tange o item 2.4: (O 
autorizado deverá imprimir os documentos do SEI (o despacho juntamente com o ofício do 
requisitante) e mostrar diretamente na portaria, recepção ou guarita de destino, de acordo 
com a relação de portarias contidas no Anexo I). 

 

Os empréstimos das instalações não contemplam bolas, redes e demais materiais esportivos bem como 
a marcação das linhas dos campos de futebol. 
 
A utilização das Quadras Poliesportivas está condicionada a: 

 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; 

 É proibido o uso de sapatos sociais, botas, chuteiras e sapatos com salto; 

 É proibida a entrada nas quadras de patins, skates, bicicletas, veículos sobre rodas, animais, 
pessoas portando alimentos, bebidas ou cigarros acesos. 

 
Os veículos pertencentes aos usuários do CED deverão permanecer no Estacionamento, devidamente 
demarcado, não sendo permitida a circulação dos mesmos em qualquer outra área. 
 
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. 
 
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. 
 
A Direção do CED se reserva o direito de cancelar ou reagendar as autorizações, quando julgar 
necessário. 
 
Estas normas entram em vigor a partir de Fevereiro de 2019. 
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