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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO ANFITEATRO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

01. O anfiteatro da Biblioteca Universitária (BU) é um espaço que tem como 
finalidade servir à comunidade acadêmica da UFLA para a realização de 
eventos técnicos, científicos e culturais. Contudo, não será permitido seu 
uso para ministrar aulas de rotina. 

02. É vedado o uso do anfiteatro para atividades políticas partidárias, religiosas 
e mercantis de jogos considerados de “Azar”. 

03. A comunidade acadêmica tem prioridade na utilização do anfiteatro da 
biblioteca. Contudo, não poderá ser utilizado para ministrar aulas de rotina.  

04. A reserva para uso do anfiteatro deverá ser feita com antecedência de 24 
horas, por meio do sistema de gestão de reservas, disponível no site da 
Biblioteca, no link: http://www.biblioteca.ufla.br/anfiteatro  

05. Caso haja desistência ou cancelamento da reserva, comunicar 
imediatamente à secretaria da biblioteca ou efetuar o cancelamento da 
reserva pelo site. 

06. Para atividades acadêmicas sem arrecadação de recursos, haverá isenção 
da taxa. Para as demais, será cobrada taxa de R$100,00 (cem reais) por 
dia (pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU), no 
ato da assinatura do termo de compromisso.  

07. As chaves serão entregues no máximo até 3 horas antes do evento ao 
responsável, mediante prévia conferência de equipamentos e materiais 
existentes no anfiteatro. 

08. A devolução das chaves deverá ser efetuada na secretaria da Biblioteca, 
logo após o término do evento. Em caso de eventos que transcorram em 
horário diferente do funcionamento do setor administrativo da Biblioteca, a 
chave deverá ser devolvida no início do expediente do primeiro dia útil 
seguinte ao término do evento, mediante conferência das instalações, 
equipamentos e materiais utilizados.  

09. Os equipamentos pertencentes ao anfiteatro não poderão ser removidos do 
seu espaço, em nenhuma hipótese. 

10. Caso sejam constatados danos ou falta de equipamentos, ou injúria a 
instalações, o usuário/locatário titular do evento será considerado o 
responsável pelo pagamento dos custos de reparos ou de reposição, a 
critério da direção da biblioteca. 

11. A Biblioteca não se responsabilizará pela cessão de móveis ou 
equipamentos que não os disponíveis no anfiteatro, e nem pelo 
fornecimento de água ou qualquer tipo de alimento a ser oferecido aos 
participantes do evento. 

http://www.biblioteca.ufla.br/anfiteatro
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12. Ao finalizar o evento, independente do horário, o anfiteatro, bem como as 
instalações anexas (banheiro, hall de entrada), deverá ser fechado e as 
chaves de energia elétrica deverão ser desligadas. 

13. O acesso ao anfiteatro será feito sempre pelo hall externo, nos fundos da 
ala II da Biblioteca. Manter a ordem no estacionamento orientando os 
participantes a estacionarem apenas nos locais permitidos. 

14. Quando o horário do evento coincidir com o horário de expediente da 
Biblioteca, a porta de acesso do anfiteatro deverá ser aberta com 
antecedência mínima de 15 minutos ao início da programação. A finalidade 
é evitar aglomeração de pessoas na área externa da Biblioteca, ao lado da 
sala de estudos. 

15. O anfiteatro deve ser mantido limpo e os participantes dos eventos devem 
ser orientados a não colocar os pés nas cadeiras, não comer, beber e 
fumar no seu interior. Para essas finalidades, devem ser utilizados os 
espaços externos. 

16. Não é permitido afixar cartazes nas paredes internas ou externas do 
anfiteatro. Para isso, devem ser utilizados somente painéis, que serão 
providenciados pelo responsável pelo evento. 

17. O uso/locação do anfiteatro para atender à demanda externa, ou seja, de 
eventos que não estejam ligados à universidade, poderá ser 
excepcionalmente autorizado pela Biblioteca Universitária, e será regido 
por estas normas. 

18. Estas normas foram atualizadas e aprovadas pela Comissão Técnica da 
Biblioteca Universitária da UFLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


