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OBJETIVO 

 

Regulamentar e disciplinar os procedimentos para a utilização do auditório da Faculdade 

Católica do Tocantins (FACTO), a fim de estabelecer convivência harmônica e garantir a 

conservação e a preservação de suas instalações físicas e de mobiliários, bem como dos 

equipamentos de projeção e sonorização. 

 

UTILIZAÇÃO 

 
Art. 1º 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 e atividades afins; 

Art. 2º A preferência de reserva na utilização do auditório é sempre para as atividades 

promovidas pela comunidade acadêmica da FACTO e em caráter excepcional, a outras instituições 

públicas ou privadas; 

Art. 3º A utilização do espaço deve ser aquela destinada com fim específico para o qual o 

espaço foi cedido; 

Art. 4º O auditório da FACTO possui capacidade máxima de 200 lugares. A previsão 

estimada de público para reserva deve ser de no mínimo 100 pessoas; 

Art. 5º A FACTO não disponibiliza pessoal para transporte de qualquer material e/ou 

equipamento para os eventos externos; 

Art. 6º É permitido ao usuário colocar arranjo de flores naturais na mesa de honra; 

Art. 7º Todo e qualquer material ou equipamento que for trazido para o auditório da 

FACTO pelos organizadores ou participantes do evento ficará sob a inteira responsabilidade de 

quem os trouxer. A Direção da FACTO não se responsabiliza por perdas ou danos desses materiais, 

os quais deverão ser retirados, imediatamente, após o término do evento; 

Art. 8º A FACTO pode suspender ou proibir o direito de uso daqueles solicitantes que 

fizeram má utilização do espaço; 

Art. 9º A exposição de materiais publicitários e a montagem de stands em espaços 

adjacentes ao auditório estão sujeitas à autorização prévia. O controle e a retirada desses materiais 

são de responsabilidade do organizador do evento, devendo ser providenciados imediatamente após 
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o término da atividade; 

Art. 10º Ocorrendo danos ao mobiliário ou equipamento, por imperícia, imprudência ou 

negligência, o responsável terá de repor, com itens de mesma especificação e valor; 

Art. 11º A FACTO não se responsabiliza pelas reservas e pelas solicitações de utilização 

que não estejam em consonância com estas normas; 

Art. 12º Todas as alterações nos programas dos eventos já agendados, que impliquem 

alterações em relação aos equipamentos ou serviço de apoio necessário, deverão ser comunicados 

imediatamente à FACTO para, se possível, proceder com os ajustes; 

Art. 13º Para a verificação das condições do auditório, o solicitante terá acesso ao local 

sempre acompanhado de pessoal indicado pela FACTO, mediante marcação prévia; 

Art. 14º O solicitante deve comunicar à FACTO sobre todos os problemas ou deficiências 

que detectarem no auditório, a fim de que a FACTO busque suprir as inconveniências no mais 

breve espaço de tempo possível; 

Art. 15º O solicitante deve manter sempre presente, durante todo o período de montagem, 

realização e desmontagem do evento, pelo menos um de seus representantes credenciados, através 

do qual serão mantidos todos os entendimentos e feita todas as solicitações técnicas; 

Art. 16º O solicitante deve permitir o livre acesso do pessoal de fiscalização e manutenção 

da FACTO às áreas do auditório e pessoas responsáveis pela organização do evento, visando 

promover o perfeito funcionamento do espaço. 

 

PROIBIÇÕES 

 

Art. 17º Durante a realização do evento não serão permitidos: 

I. Serviços de coffee-break e outras recepções na parte interna do auditório; 

II. Número de usuários superior à lotação; 

III. A obstrução dos corredores e da área de circulação com mobiliários avulsos; 

IV. A utilização do auditório pelo público externo sem a presença de técnico de audiovisual 

ou outro responsável pelo espaço, indicado pela FACTO e custeado pelo solicitante; 
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V. Fumar, utilizar materiais explosivos, inflamáveis, tóxicos, nocivos ou qualquer material 

que possa danificar a decoração e a estrutura do espaço, seu interior ou suas áreas 

adjacentes; 

VI. Afixação de cartazes, avisos, faixas e banners nas paredes internas e externas do 

auditório. No entanto, é permitida a utilização de cavaletes ou quadros específicos, 

desde que não danifiquem o piso ou as paredes; 

VII.  O uso do auditório para atividades didáticas (aula), salvo aquelas programadas no início 

do semestre ou que exijam o uso específico das instalações e equipamentos do auditório 

ou quando a quantidade de alunos não for compatível com alguma sala de aula; 

VIII. Qualquer tipo de montagem a uma distância inferior a 0,60 cm (sessenta 

centímetros), de hidrantes ou que impeçam o livre acesso aos mesmos, bem como em 

locais que impeçam ou dificultem o livre acesso às saídas de emergência; 

IX. O funcionamento de motores de combustão ou quaisquer outros equipamentos que 

venham a exalar qualquer tipo de gases, tóxicos ou não, fumaça ou gorduras, dentro dos 

pisos do Auditório, a menos que a localização de tais equipamentos permita a instalação 

especial de exaustores para os gases produzidos, mediante prévia aprovação; 

X. O uso de botijão de gás liquefeito no Centro do Auditório; 

XI. A entrada de copos, latas, e qualquer recipiente de transportes de líquidos no auditório; 

XII.  Perfurar as mesas para fixar banner, cartaz, faixas e qualquer outro material 

informativo; 

XIII. Fixar pregos, tachinhas ou qualquer material perfurante nas paredes do auditório; 

XIV. Utilizar equipamento de som na parte externa ou nos arredores do auditório. 
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SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK 

 

Art. 18º O corredor de acesso ao auditório poderá ser utilizado para a realização de 

exposições de livros e painéis artísticos, para encontro entre os participantes do evento e para 

realização de coffee-breaks; 

Art. 19º Caso seja oferecido coffee-breaks, a preparação do espaço é de responsabilidade do 

solicitante, o qual deverá informar à FACTO no momento da reserva; 

Art. 20º Os custos com coffee-break e a preparação do espaço (materiais de apoio como 

mesas, toalhas, papel toalha, guardanapos, copos descartáveis, louças, bandejas, suprimentos de 

informática, papelaria e outros) são de responsabilidade do solicitante. 

 

RESERVAS 

 

Art. 21º Os pedidos de pré-reserva deverão ser enviados, através de formulário próprio, 

disponível no endereço eletrônico www.catolica-to.edu.br/auditorio, contendo as seguintes 

informações: (a) Nome do responsável; (b) Categoria: Docentes ou Técnico-Administrativo; (c) 

Número de Matrícula; (d) Setor de Trabalho ou Curso; (e) E-mail; (f) Telefone Fixo e Celular; (g) 

Data do Evento: início – fim; (h) Horário: Início e fim; (i) Breve Descrição do Evento; (j) 

Estimativa de público; (k) Se haverá Coffee-Break; (l) Observações; (m) Se haverá Recursos de 

Audiovisual; (n) Se haverá credenciamento; (o) Se precisará de mobiliário. 

Art. 22º Os pedidos do público interno deverão ser feitos com no mínimo 7 (sete) dias e de 

antecedência da data do evento pretendido, para que haja compatibilização da agenda de reservas e 

calendário de eventos do Departamento de Comunicação e Marketing; 

Art. 23º Os pedidos do público externo deverão ser feitos através de ofício com no mínimo 

30 (trinta) dias de antecedência da data do evento pretendido, para que haja compatibilização da 

agenda de reservas; 

Art. 24º Tempo de Reserva: O agendamento poderá ser realizado por um período máximo e 

ininterrupto de até 5 (cinco) dias úteis. Para eventos com a duração maior que 1 (um) dia, a 

programação deverá ser informada no momento da reserva; 

Art. 25º A Coordenação Administrativa da Unidade Sede e o Departamento de 

https://www.google.com/url?q=http://www.catolica-to.edu.br/auditorio&sa=D&source=hangouts&ust=1527969094762000&usg=AFQjCNFFaNY4Zl7mXGGRqDVBp_6kXUOWNw
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Comunicação e Marketing terão um prazo de 2 dias (dois) úteis para dar resposta ao pedido de 

reserva; 

Art. 26º A aprovação da solicitação dependerá da disponibilidade da agenda do auditório, 

da prioridade e da cronologia das demandas. Os usuários receberão e-mails sobre a confirmação de 

seu evento; 

Art. 27º O pedido de cancelamento ou remarcação de reserva do auditório deverá ser feito 

pelos e-mails: lorena.montalvao@catolica-to.edu.br e/ou marketing@catolica-to.edu.br, no mínimo 

3 (três) dias úteis de antecedência da data do evento; 

Art. 28º A programação deverá iniciar e terminar nos horários previstos e informados no 

momento da reserva; 

Art. 29º Os eventos completos (credenciamento, evento e coffebreak) não poderão 

ultrapassar o horário das 22h; 

Art. 30º Não serão feitas reservas de utilização do auditório em feriados ou domingos; 

Art. 31º O solicitante deverá assinar termo de responsabilidade e compromisso, realizar 

vistoria antes e depois do evento, assegurando a correta utilização e preservação. 

 

TAXA DE LOCAÇÃO 

 

Art. 32º Quando a solicitação do auditório for realizada por público externo, a locação 

ficará sujeita à cobrança de taxa. 

Art. 33º Os valores para a locação do auditório e as formas de pagamento, serão pactuados 

conforme critérios da Direção da FACTO. 

 

PENALIDADES 

 

Art. 34º A FACTO deverá ser indenizada por todo e qualquer dano causado ao bem móvel 

ou imóvel de sua propriedade; 

Art. 35º No caso de falta de retirada de materiais e equipamentos, no prazo previsto para 

desmontagem, a FACTO fará a desocupação compulsória correndo repasse das despesas para os 

representantes do evento, não se responsabilizando a FACTO por perdas, danos, avarias, roubos ou 

extravio de qualquer natureza; 

mailto:lorena.montalvao@catolica-to.edu.br
mailto:marketing@catolica-to.edu.br
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Art. 36º Todo desaparecimento ou danos aos equipamentos, materiais e instalações físicas 

locados ou cedidos, obriga a Locatária ao pagamento de indenização correspondente ao dano 

causado, sendo admitido no caso de bem móvel sua imediata substituição, desde que possua as 

mesmas especificações técnicas; 

Art. 37º Para eventos externos, o não pagamento do valor da locação poderá acarretar em 

negativação nos órgãos proteção do crédito. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 36º Os casos omissos e as outras dúvidas que surgirem quanto à utilização serão 

resolvidos pela Direção da FACTO.  

 

 

Palmas/TO, 22 de maio de 2018. 

 

 


