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NORMAS PARA PROPOSIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO CCUERN

1. DA NATUREZA DOS EVENTOS DO CCUERN

1.1.  O  CCUERN  é  aberto  à  realização  de  eventos  sob  diferentes  formatos,  conforme
tipologia geral de eventos, desde que a proposta esteja em sintonia com os objetivos e a
missão institucional da UERN, da PROEX e do CCUERN.

1.2.  São eventos de objetiva relação com o a UERN, a PROEX e o CCUERN aqueles de
natureza  artística,  cultural,  acadêmica,  educacional,  comunitários,  de  cidadania  e
desportivos.

1.3. Eventos de natureza exclusivamente comercial, política e/ou religiosa não configuram
atividades de interesse do CCUERN.

1.4. É vedada a realização de eventos de natureza estritamente comercial como feiras, shows
e outros congêneres nas dependências do CCUERN.

2. DO PROCESSO DE PROSPOSITURA DE EVENTOS

2.1. A proposição de eventos somente se fará através de solicitação formalmente constituída
junto ao setor de eventos do CCUERN, por meio de requerimento próprio do setor. Nos
eventos de natureza institucional,  aplica-se, de forma associada, a solicitação via Ofício,
documentando assim sua formalização.

2.2. No ato de solicitação será realizado um cadastro do proponente, por meio de formulário
próprio do setor de eventos. 

2.3.  Formalizada a  solicitação,  de  acordo com a agenda disponível  para a  utilização de
espaços, será realizado pré-agendamento do evento em fase de propositura.

2.4. Será concedido prazo máximo de 5(cinco) dias úteis ao proponente para entrega de
projeto de evento para análise do setor responsável. O descumprimento do prazo implicará
no cancelamento do pré-agendamento. 

2.5.  O  projeto  é  obrigatório  para  a  realização  de  eventos  e  seu  preenchimento  é
imprescindível para o planejamento e utilização de salas e espaços disponíveis para tais fins
no CCUERN.

2.6.  O projeto  deve ser  entregue em via  impressa no setor  de  eventos  ou encaminhado
através do e-mail cheventosccuern@gmail.com com antecedência de pelo menos 05(cinco)
dias úteis antes da realização do evento.

2.7. O recebimento do projeto será protocolado por funcionário do setor de eventos. Nos
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casos  de  envio  eletrônico,  o  aviso  de  recebimento  pelo  canal  eletrônico  servirá  como
protocolo de recebimento.

2.8.  O setor  de eventos tem prazo de até  2(dois)  dias úteis  para emitir  e  comunicar  ao
proponente o parecer de avaliação do projeto. Cabe a esse setor deferir/indeferir total ou
parcialmente o pedido, bem como solicitar o cumprimento de ajustes para adequação do
projeto.

2.9.  Cabe ao setor de eventos confirmar o agendamento para realização do evento,  bem
como comunicar ao setor de governança acerca de sua autorização final.

3. DO PROCESSO DE REALIZAÇÃO

3.1. O setor de eventos elaborará o documento Termo de Cessão de Uso, o qual será firmado
pela Direção do CCUERN e pactuado com o realizador do evento.

3.1.1. O Termo de Cessão de Uso estabelece contratualmente as condições de cessão
e as responsabilidades do CCUERN e do realizador do evento.

3.1.2.  No Termo de  Cessão de  Uso ficam definidas  as  taxas  e  contrapartidas  de
responsabilidade do realizador a ser recolhidas em benefício da UERN.

3.2. Deve ser realizada vistoria dos espaços agendados pelo menos 2 (dois) dias úteis antes
da data prevista no agendamento.

3.2.1. A vistoria é realizada pelo setor de governança com a presença do proponente
ou responsável designado, conferindo as condições de entrega das instalações com cessão de
uso programada.

3.2.2. A realização da vistoria deve ser agendada em dia e horário com o setor de
governança.

3.3.  Cabe ao setor de governança providenciar  a abertura de salas e o acionamento dos
aparelhos  de  ar  condicionado  e  da  iluminação,  conforme data  e  horários  agendados  no
pedido do proponente realizador.

3.3.1. Nos dias úteis as ações previstas no item 3.3 serão de exclusiva competência
da equipe de bedéis. 

3.3.2. Nos dias não úteis essas atribuições ficarão a cargo da equipe de vigilância. 

3.3.3.  Nas  duas  situações  somente  serão  disponibilizadas  as  salas  agendadas
conforme pedido protocolado no setor de eventos. 

3.4. Não serão disponibilizadas salas/espaços sem que haja agendamento prévio.

3.4.1. A equipe de apoio (bedéis e vigilantes) não tem autorização para abertura de
salas em datas ou horários não agendados junto ao setor de eventos.

3.5. O horário de funcionamento do CCUERN é das 07:00 às 22:00 horas, nos dias úteis. Os
dias  não  úteis  terão  horário  diferenciado,  de  acordo  com  a  previsão  das  atividades



programadas, não excedendo o horário das 23:00 para fechamento total dos portões.

3.6.  Em caso de necessidade de organização antecipada do evento é necessário registrar
expressamente no projeto a previsão de data/horário para a disponibilidade do espaço.

3.6.1. O uso dos espaços em horário adicional, mesmo que para organização, deverá
ser avaliado e autorizado pela Direção do CCUERN.

3.6.2. O uso em horário adicional para organização do evento não poderá onerar a
UERN em custos de energia, água e outros recursos. Portanto, não poderão ser utilizados os
aparelhos  de  ar  condicionado  no  horário  de  organização  das  instalações,  salvo  sob
recolhimento de taxas e/ou contrapartida correspondente. 

4. DAS RESPONSABILIDADES

4.1. Cabe  ao  CCUERN  ceder  as  instalações  previstas  em  Termo  de  Cessão  de  Uso,
conforme datas, horários e condições físicas acordadas no contrato e vistoria.

4.1.1. Cabe ao CCUERN entregar ao realizador as instalações higienizadas.

4.1.2. O CCUERN não se responsabiliza pela limpeza das instalações em uso no
período da cessão ao realizador.

4.2.  Cabe ao  realizador  do evento  entregar  as  instalações  utilizadas  em perfeito  estado,
conforme  registro  da  vistoria,  e  em  condições  de  higienização  equivalentes  às  do
recebimento.

4.3.  Não  será  disponibilizado  pessoal  de  apoio  para  auxiliar  na  realização  de  eventos,
ficando  sob  a  responsabilidade  do  organizador  a  articulação  dos  serviços  necessários  à
execução de sua ação.

4.4.  Não compete aos setores e/ou funcionários do CCUERN proceder à organização do
mobiliário  no  espaço  reservado,  instalar/testar  equipamentos,  providenciar/executar
decoração, realizar atividades de cerimonial e servir alimentos e/ou bebidas.

4.5.  Compete  à  organização  do  evento  providenciar  gêneros/insumos  relacionados  à
realização das suas atividades tais como água, café, açúcar, copos descartáveis, guardanapos
e outros.

4.6. O CCUERN não dispõe de sistemas de sonorização nem de iluminação artística de seus
ambientes,  portanto,  é  de  competência  do  organizador  providenciar  sistemas  compatíveis
com a realização das atividades do seu evento.

4.7.  A cessão de uso para eventos de proponentes externos à Universidade se faz mediante
política interna que prevê taxas e contrapartidas em benefício da UERN.


