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TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EVENTO 

Nome do evento: 

 

Data: 

Horário de início:                        

 

Horário de término:  

 

Horário de montagem (caso necessário): 

Responsável pelo evento:  

 

Cargo e matrícula: 

Contato (telefone / email): 

 

Espaço solicitado: Expectativa de público: 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1) Os equipamentos disponíveis no espaço utilizado ficam sob responsabilidade do organizador do 

evento, que assina o presente termo para ciência, devendo este zelar pelas condições do local e objetos durante 

todo o período de uso. As instalações do Programa devem ser entregues conforme recebidas, inclusive no que 

se refere à limpeza do ambiente; 

2) O PPGCOM não se responsabiliza por pertences deixados ou esquecidos dentro das dependências do 

espaço utilizado; 

3) Qualquer incidente no espaço deve ser comunicado à secretaria do Programa. 

 

NÃO SERÁ AUTORIZADO: 

 Utilizar o espaço para fins comerciais; extrapolar a lotação do espaço solicitado (Sala 1 - 25 lugares; 

Sala 2 - 30 lugares; Auditório - 50 lugares); utilização de outra área que não a contemplada neste termo; fixar, 

perfurar, quebrar, colar, transferir materiais e equipamentos ou alterar qualquer área do espaço físico, 

contemplando seu interior e/ou exterior; fumar, fazer uso de bebidas alcoólicas, fazer uso de aparelhos 

sonoros que atrapalhem outras atividades acadêmicas que ocorrem nas dependências do PPGCOM. 

 

Declaro que este evento é de interesse da instituição e que estou de acordo com o exposto no presente termo, 

sob pena de restituição por danos ocasionados ou materiais retirados do local sem autorização expressa. 

Rio de Janeiro, _____ de ________________________ de 20____. 

 

Assinatura do solicitante: _______________________________________ 

 

Espaço reservado à Coordenação: [     ] Deferido [     ] Indeferido 

Assinatura e carimbo: 


