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Normas de utilização de espaço físico -  

Salas de Dança do Bloco 5U 
 

 
Capítulo I 

Da caracterização, finalidades e prioridades de uso 

 

Art. 1º Estas normas regulamentam e orientam a utilização das salas LICOR, Circo e              

Iluminação do Bloco 5U, Campus Santa Mônica, em consonância com a RESOLUÇÃO            

CONDIR Nº 08/2010 e com o Regimento do Instituto de Artes - UFU.  

 

Parágrafo único: As salas LICOR e Iluminação, compondo o Laboratório de Investigações            

do Corpo (LICOR), podem vir a ter normas específicas de uso, que deverão ser igualmente               

observadas quando de sua vigência. 

 

Art. 2º As salas de dança do Bloco 5U se destinam ao ensino, aprendizado,              

aperfeiçoamento, pesquisa e extensão em dança, sendo espaço privilegiado e adequado           

para desenvolvimento de práticas corporais diversas. 

 

Art. 3º A utilização dos espaços de que trata esta norma segue a seguinte ordem de                

prioridade: 

I. Atividades de ensino do Bacharelado em Dança da UFU; 

II. Atividades de ensino dos Cursos de Teatro da UFU; 

III. Atividades de ensino do PPGAC e PROF-ARTES da UFU; 

IV. Atividades de pesquisa ou extensão promovidas pelo Bacharelado em Dança da           

UFU; 

V. Atividades de ensino, pesquisa ou extensão promovidas pelos demais cursos do           

Instituto de Artes - UFU; 
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VI. Atividades de ensino, pesquisa ou extensão promovidas pelos demais cursos da           

Universidade Federal de Uberlândia; 

VII. Atividades artísticas e culturais promovidas pela comunidade externa, desde que          

previamente firmadas junto à Coordenação de Área de Dança sob a forma de             

parceria institucional. 

 

Art. 4º Docentes, técnicos e discentes dos Cursos de Dança, Teatro, PPGAC e             

PROF-ARTES, nesta ordem, têm prioridade de uso das salas para realização de            

orientações, estudos e trabalhos de disciplinas e podem, mediante disponibilidade dos           

espaços, requerer utilização destes a qualquer tempo junto ao almoxarifado do IARTE ou             

através do email agendamento@iarte.ufu.br mediante regras de requerimento estabelecidas         

em http://www.iarte.ufu.br/servico/agendamento-de-salas-dos-blocos-1i-3m-e-5u. 
 
Parágrafo único: A utilização das salas será garantida mediante observância da ordem de             

prioridade, ordem de chegada de solicitações, disponibilidade de espaço e análise da            

adequação da atividade à finalidade do espaço. 

 

Capítulo II 
Dos procedimentos para solicitação e reserva das salas 

 

Art. 5º A previsão de utilização das salas para atividades regulares de ensino, pesquisa e               

extensão por parte da comunidade interna aos Cursos de Dança, Teatro, PPGAC e             

PROF-ARTES deverá ser apresentada à Secretaria do Curso de Dança através do email             

codan@demac.ufu.br no semestre anterior ao pretendido uso, para que a reserva           

prioritária do espaço seja feita. 

 

Art. 6º A demanda de utilização das salas para atividades de ensino, pesquisa e extensão               

por parte dos demais cursos do Instituto de Artes e da UFU em geral deverá ser                

apresentada à Secretaria do Curso de Dança através do email codan@demac.ufu.br           

preferencialmente no semestre anterior ao pretendido uso, para que seja verificada a            
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possibilidade da reserva, levando-se em consideração a prioridade de uso disposta no Art.             

3º desta norma. 

 

Parágrafo único: As atividades realizadas por docentes, técnicos e discentes do Curso de             

Dança, do IARTE ou da UFU que não estiverem vinculadas às ações de ensino, pesquisa e                

extensão previamente formalizadas, conforme destacado nos Art. 5º e 6º, seguirão o            

mesmo direcionamento dado às atividades propostas pela comunidade externa. 

 

Art. 7º Atividades promovidas pela comunidade externa à UFU poderão pleitear uso das             

salas de dança do Bloco 5U mediante: 

I. Apresentação formal da demanda de uso de espaço físico à Coordenação de Área             

de Dança através do email coordenacaodeareaufu@gmail.com, contendo: 

a. descrição das atividades a serem desenvolvidas no espaço; 

b. justificativa de utilização do espaço; 

c. breve histórico artístico-cultural do(s) propositor(es) da ocupação do espaço; 

d. datas e horários pretendidos para utilização do espaço; 

e. indicação da sala pretendida; 

f. lista com nome completo e CPF de cada participante da atividade proposta. 

 

Parágrafo único: Caso a demanda da comunidade externa seja considerada adequada à            

finalidade do espaço e haja disponibilidade de uso, seguidas as prioridades e a ordem de               

chegada das demandas, será firmada parceria institucional. 

 

Art. 8º Todas as atividades aprovadas da comunidade interna e externa, quando            

publicizadas em qualquer mídia de divulgação, deverão:  
I. Apresentar reconhecimento do apoio da UFU à atividade cultural e artística em            

questão, mediante veiculação de logotipo da UFU, do IARTE e do Curso de Dança              

como apoiadores em quaisquer de suas plataformas de divulgação da atividade,           

conforme manual de aplicação de logo da UFU disponível em          

http://www.comunica.ufu.br/marca-ufu; 
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Art. 9º Quando aprovada a reserva de sala de dança para projetos da comunidade externa,               

haverá emissão de autorização de uso dos espaços por parte da Coordenação de Área de               

Dança, contendo lista de pessoas, dias e horários permitidos, que será entregue ao(s)             

propositor(es) da atividade, ao almoxarifado do IARTE e à secretaria do IARTE. 

 

Parágrafo único: após aprovado o uso de sala de dança do Bloco 5U pela comunidade               

externa, a reserva de sala deverá ser feita pela Coordenação de Área de Dança.  

 

Capítulo III 
Dos direitos e deveres 

 

Art. 10 É direito do usuário utilizar sala de dança do Bloco 5U no horário solicitado quando                 

esta solicitação for previamente autorizada pela Coordenação de Área e/ou Coordenação           

de Curso, quando for o caso, ou quando a reserva for realizada diretamente através do               

serviço de agendamento de espaço físico do IARTE pelo email agendamento@iarte.ufu.br,           

desde que respeitadas as prioridades de uso. 

 

Art. 11 É dever de todos os usuários das salas de Dança do Bloco 5U: 

I. Zelar pela limpeza e pelo bom manuseio de equipamentos que estejam alocados na             

sala; 

II. Fechar todas as janelas ao deixar o espaço; 

III. Desligar luzes, ar condicionado e demais equipamentos ao deixar o espaço; 

IV. Não consumir alimentos ou bebidas, exceto água, dentro das salas; 

V. Não utilizar materiais ou realizar atos que danifiquem as estruturas das salas, tais             

como piso e paredes; 

 

Art. 12 O não cumprimento do artigo 8º da presente norma resultará no imediato              

cancelamento da cessão do espaço e no impedimento do proponente ou grupo em pleitear              

utilização das salas regulamentadas pela presente norma por dois anos consecutivos.  
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Art. 13 O não cumprimento de qualquer um dos deveres dispostos no artigo 11 desta norma                

resultará em advertência ao proponente, e a recorrência de conduta desrespeitosa a esta             

norma resultará no imediato cancelamento da cessão do espaço e no impedimento do             

proponente ou grupo em pleitear utilização das salas por dois anos consecutivos.  

 

Capítulo IV 
Disposições finais e transitórias 

 

Art. 14 Os casos omissos a estas normas serão avaliados pelo Conselho de Área de Dança                

e deverão ser pautados pelo Coordenador de Área de Dança ou pelo Coordenador de              

Curso de Dança. 

 

Art. 15 Estas normas poderão ser revisadas por proposta de docentes, discentes ou             

técnicos do Curso de Bacharelado em Dança, que deverá ser apreciada e deliberada pelo              

Conselho de Área de Dança. 

 

 

Estas normas entram em vigor a partir da data de sua aprovação  

no Conselho de Área de Dança. 

 

Uberlândia, 17 de junho de 2019. 

 

 

Profa. Vivian Vieira P. Barbosa 

Coordenadora de Área de Dança 

PORTARIA SEI DIRIARTE Nº 122/2018 


