
PORTARIA nVTERNA N' 4 3 5 /2019

GABINETE
DO

REITOR

O Reitor da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

regimentais e estatutárias, e considerando a necessidade de disciplinar o uso do
auditório e das demais áreas do Centro de Difusão Internacional da Universidade de São

Paulo (CDI), a fim de possibilitar melhor gerenciamento do bem público e garantir a

conservação e preservação de suas instalações físicas e mobiliários,

RESOLVE

baixar normas para orientar e disciplinar a utilização dos espaços do Centro de Difusão

Intemacional da Universidade de São Paulo (CDI), como segue:

Da utilização

Artigo I' -- O uso do auditório e dos demais espaços do CDI é destinado,

precipuamente, à realização de atividades de natureza acadêmica, administrativa,

artística e cultural de interesse da Universidade de São Paulo, promovidas por seus

respectivos órgãos, mediante assinatura de TerTno de Responsabilidade (Anexo).

Parágrafo Unico -- Em caráter excepcional, o uso do CDI poderá ser outorgado

em favor de instituições extemas, de natureza pública ou privada, por meio da
fomaalização de Termo de Autorização de Uso, de acordo com a Resolução n'
4.505/1997

Artigo 2' -- O uso do CDI será:

1. gratuito, na hipótese prevista no capta/ do artigo anterior;

11. oneroso, na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior,

conforme tabela de valores a ser editada em portaria específica

$ 1 ' -- A taxa de uso a que se refere o artigo 2', 11, poderá ser dispensada pelo

Gabinete do Reitor, mediante apresentação de justiHlcativa de interesse público

$2 ' - O pagamento da taxa de uso deverá ser efetuado mediante depósito em

conta bancária indicada pelo Gabinete do Reitor, em até 24 horas antes da data do
evento

Artigo 3' - O uso do CDI se dá em caráter precário e restrito ao período

estabelecido no Termo de Responsabilidade ou Termo de Autorização de Uso, não
devendo ultrapassar o horário estipulado, sob pena de incidência de multa na form:81

estabelecida pelo respectivo termo. l
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Artigo 4' -- O responsável deverá arcar com todas as despesas inerentes à

organização e à realização do evento, inclusive instalação de equipamentos e
contratação de segurança, limpeza e brigadista, nos termos do que dispõe a legislação

municipal pertinente.
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Parágrafo Unico -- O CDI não disponibilizará suporte de pessoal, veículo ou

equipamento para realização de qualquer atividade relacionada direta ou indiretamente
ao evento.

Artigo 5' -- O auditório do CDI possui capacidade máxima de 820 lugares, sendo

a plateia inferior para 597 lugares e a plateia superior para 223 lugares.

Artigo 6' -- Não será concedida autorização de uso para eventos com previsão de

ocupação de menos de 250 lugares.

Amigo 7' A exposição de materiais publicitários e a montagem de estandes em

espaços a(jacentes ao auditório estão sujeitas à autorização prévia, por escrito, por parte

da administração do CDI, cabendo ao responsável pelo evento a retirada de tais
materiais imediatamente após o encerramento da atividade.

Artigo 8' -- O responsável responderá pelos danos causados ao mobiliário,

equipamentos ou inüaestrutura do CDI, em decorrência de ação ou omissão praticada

por seus propostos ou convidados, devendo arcar com os custos Hlnanceiros do conserto

e, se for o caso, da reposição dos itens darüficados na mesma especiHlcação e valor.

Artigo 9' O responsável responderá exclusiva e integralmente por eventuais

danos ou acidentes soâidos pelos organizadores ou público, bem como pelas

obrigações, de qualquer natureza, assumidas perante os respectivos funcionários,

prepostos ou prestadores de serviço.

Artigo 10 Para a verificação das condições do auditório, o solicitante terá

acesso ao ]oca] sempre acompanhado de pessoa] indicado pe]a Administração do CD],

mediante agendamento prévio.

Artigo ll - O solicitante deve comunicar à Administração do CDI sobre

quaisquer intercorrências no auditório do CDI e/ou nos espaços sob a responsabilidade
do evento.

Artigo 12 -- O audit(frio e demais espaços do CDI cedidos ao evento deverão ser

restituídos à administração do CDI nas mesmas condições de uso em que foranÍI

outorgados.
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Artigo 13 -- A administração do CDI poderá, a qualquer tempo, suspender ou

GABINETE cancelar o direito de uso em razão da má utilização do espaço ou inobservância das

REITOR disposições contidas na presente Portaria ou no Temia de
Responsabilidade/Autorização de Uso.

Das proibições

Artigo 14 Durante a realização do evento não serão pemlitidos:

1. 0 uso de bebidas alcoólicas;

11. A utilização do auditório para realização de assembleias de classe, eventos

religiosos, doutrinários, ou de caráter político-partidário, e os que possam,

de alguma fomla, ofender ou colocar em risco a moralidade, a segurança

ou a ordem pública;

Qualquer tipo de sonorização que possa causar transtornos ao bom
ftJncionamento das atividades do CDl;

Serviços de alimentação e outras recepções na parte intima do auditório;

Número de usuários superior à lotação do auditório;

Realizar alteração, modificação ou instalação na rede elétrica, hidráulica,

rede de dados e telefonia e estrutura física sem a prévia autorização, por

escrito, da administração do CDl;

A obstrução dos corredores e da área de circulação com quaisquer objetos,

incluindo os mobiliários avulsos;

A utilização do auditório ou de outras dependências do CDI sem a devida

autorização, ou com finalidade diversa daquela para qual o uso do espaço

foicedido;

Fumar, utilizar materiais explosivos, inflamáveis, tóxicos, nocivos ou

qualquer material que possa prejudicar a saúde humana e/ou danificar

mobiliário, decoração e a estrutura do espaço, seu interior ou suas áreas

adjacentes;

A fixação de cartazes, avisos, faixas e banners nas paredes intemas e

extemas do auditório. No entanto, é permitida a utilização de cavaletes ou

quadros específicos, desde que não danifiquem o piso ou as paredes, nem

obstruam corredores e área de circulação.

11]

lv
v.

VI.

Vll

Vlll

lx.

x.

Da utilização do /za// de entrada

Artigo 1 5 -- O /za// 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 cafés, coquetéis, etc., desde que não obstruam a circulação(]l/

Rua da Reitoria. 374 -- Cidade Universitária -- 05508-220 -- São Paulo -- SP -- Brasil
Tel-:(55-11) 309 1-3500/ 3091-3501



õ.BRo
$l' -- Caso seja oferecido c(Z8ee-óreaAs, a preparação do espaço será de

responsabilidade do solicitante, o qual deverá informar à administração do CDI no

momento da solicitação de reserva do auditório.GABINETE
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$2' Cabe ao responsável pelo evento o fomecimento e instalação de

equipamentos, mobiliário e demais materiais necessários à realização das atividades

descritas no capta/ deste artigo.

$3' - E terminantemente proibida a utilização de quaisquer equipamentos a gás.

$4' - Os custos com cc?8ee-ó/"ea# e a preparação do espaço (materiais de apoio

como mesas, toalhas, papel toalha, guardanapos, copos descartáveis, louças, bandejas,

suprimentos de infom)ática, papelaria e outros) são de responsabilidade do responsável

pelo evento.

Dos horários de funcionamento

Artigo 16 -- O ftlncionamento do auditório ocorre das 7h às 20h, de segunda a

sexta-feira, dividido em três tumos para a reserva:

. PERÍODO MATUTnqO: das 8h às 12h;

. PERÍODO VESPERTINO: das 13h às 17h;

. PERÍODO NOTA.JRNO: das 1 8h às 20h

Artigo 17 - A programação deverá iniciar e terminar nos horários previstos e
infomtados no momento da reserva.

Artigo 18 0 agendamento excepcional para eventos fora dos períodos e dias

aqui estabelecidos será submetido à avaliação prévia da Direção do Centro de Difusão
Intemacional da Universidade de São Paulo.

Parágrafo União Não haverá utilização do auditório aos sábados e domingos

Das solicitações de reservas

Artigo 19 - As atividades promovidas pelo Gabinete do Reitor e pelos demais

órgãos da Universidade terão prioridade no agendamento das reservas para uso do
auditório e demais espaços do CDI.

Artigo 20 -- Somente serão consideradas para exame as solicitações efetuadas em

formulário eletrõnico próprio, fomecido pelo Gabinete do Reitor e devidamente
preenchidas.
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Artigo 21 0s formulários eletrõnicos podem ser obtidos através do envio de

conespondência pelo e-maf/ <auditoriocdi(@usp.br>, identificada como "Solicitação de
uso do auditório do CDI''GABINETE

DO
REITOR

Artigo 22 - As solicitações de reserva do auditório por público interno à USP

deverão ser formuladas com no mínimo 7 (sete) e no máximo 60 (sessenta) dias de

antecedência da data de início do evento. Não serão consideradas solicitações fora

desses prazos.

Artigo 23 As solicitações de reserva do auditório por público extemo à USP

deverão ser fomiuladas com no mínimo 30 (trinta) e no máximo 60 (sessenta) dias de

antecedência da data de início do evento. Não serão consideradas solicitações fora

desses prazos.

Artigo 24 -- Serão considerados agendamentos por um período máximo e

ininterrupto de até 5 (cinco) dias úteis.

Artigo 25 -- A Administração do CD] se reserva um prazo de até 3 (três) dias

úteis para apreciação das solicitações de reserva. As solicitações serão respondidas ao

endereço e-mai/ do solicitante.

Artigo 26 -- As Comunicações de cancelamento de evento deverão ser
encaminhadas ao e-ll?aí/ <auditoriocdi(@usp.br> com no mínimo 24h de antecedência da

data de início do evento, salvo por impossibilidade absoluta devidamente justiHlcada,

sob pena de impedimento de novo agendamento pelo período de 6 meses.

Antigo 27 -- Somente serão consideradas as solicitações de remarcação de datas

de reserva do auditório encaminhadas através do e-maf/ <auditoriocdi(@usp.br> com

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data de início do evento.

Da autorização de uso

Artigo 28 - Para as solicitações de uso aprovadas será expedido um Termo de

Responsabilidade/Autorização de Uso, cuja cópia será entregue à zeladoria e segurança
doCDI.

Artigo 29 -- É obrigatória a apresentação do Termo de
Responsabilidade/Autorização de Uso à zeladoria e segurança do CDI previamente 4

utilização de quaisquer espaços do CDI.
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Disposições finais
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Artigo 30 -- Os casos omissos e as outras dúvidas que surgirem quanto à
utilização serão resolvidos pela Chefia de Gabinete.

Reitoria da Universidade de São Paulo, 2 3. de maio de 2019
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente instrumento, fica autorizado

o uso do auditório e .....................(descrever a área) do Centro de Difusão

Internacional da Universidade de São Paulo pela .................,....(Unidade).
na data de .../.../....., durante o período compreendido entre ....h e ....h,

conforme os termos e finalidade constantes do formulário de solicitação
de reserva (em anexo), declarando o solicitante estar ciente e de acordo

com as regras de uso do espaço estabelecidas pela Portaria Interna n'
/2019, considerada parte integrante do presente instrumento.

assumindo a reponsabilidade por seu integral cumprimento, sob pena de
imediata suspensão/cancelamento da autorização, sem prejuízo da
eventual responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa, nos
termos da legislação em vigor.

São Paulo, de de 2019

Gabinete do Reitor

Solicitante

Testemunhas


