
REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

ESPORTIVOS 

 

 
(Autorizado pela Portaria nº 28 de 27 de outubro de 2016 da Direção 

Geral do Instituto Federal da Bahia – campus Santo Amaro) 

 

 
SEÇÃO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS 

Art. 1. Caracteriza-se como espaços para prática de atividades esportivo- 

culturais do IFBA campus Santo Amaro, o Ginásio Poliesportivo, projetado 

para as modalidades de Futsal, Handebol, Voleibol e Basquetebol, e salas 

para outras atividades físicas, culturais e esportivas diversas. 

Parágrafo Único. Os espaços descritos no caput deste artigo só poderão 

ser utilizados com vestimentas e calçados adequados ao seu uso, para que 

se preserve a integridade física dos usuários e a infraestrutura dos 

ambientes. 

 

 
SEÇÃO II 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 2. Poderão utilizar o espaço esportivo: 

I. Alunos regularmente matriculados nos Cursos Técnicos e Superiores do 

IFBA campus Santo Amaro; 

II. Servidores e os prestadores de serviços (terceirizados) lotados neste 

campus; 

III. Cidadãos que estejam inscritos em projetos ou programas ofertados 

pelo campus; 

IV. Membros da comunidade externa, vinculados às associações e 

entidades organizadas da sociedade civil, que tenham sua sede estabelecida 



na região do Município de Santo Amaro, que possuam responsáveis diretos 

e estejam documentadas para comprovação de seu funcionamento, e 

tenham sido aprovadas suas parcerias por meio de projetos ou programas 

de extensão firmados com este campus. 

 

 
SEÇÃO III 

DA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS 

 

 
Art. 3. A utilização dos Espaços Esportivos IFBA campus Santo Amaro 

somente poderá acontecer, caso não estejam programadas atividades 

acadêmicas, culturais ou desportivas regulares deste Instituto nos referidos 

espaços no horário pleiteado, não devendo tal pleito impossibilitar, por 

qualquer razão, o funcionamento pleno das aulas e atividades da 

Instituição. 

Parágrafo único. Não serão permitidas atividades politico-partidárias, 

religiosas de qualquer crença, reuniões de entidades de classe, agremiações 

de clubes e torcidas organizadas, ou sindicatos de qualquer categoria que 

não sejam representantes dos servidores do IFBA. 

Art. 4. Deverá ser estabelecido e nominado um responsável pela condução 

e supervisão de cada atividade proposta, o qual deverá permanecer no 

espaço esportivo requisitado durante todo o horário agendado, sendo este 

responsável direto pelos usuários, devendo todos se sujeitar a este 

regulamento, ao Regimento Interno do IFBA e demais disposições 

administrativas e legais da Instituição. 

Art. 5. A utilização dos Espaços Esportivos deste campus deve ser aquela 

destinada com fim específico no momento da reserva para o qual os 

espaços foram cedidos. 

Art. 6. Será permitida a utilização dos Espaços Esportivos do IFBA 

campus Santo Amaro aos sábados, devendo nesses casos, ser apresentado 

um memorando com a solicitação dos respectivos espaços e horários, para 

que seja analisada a possibilidade de atendimento junto à Coordenação de 

Educação Física e ao Departamento Ensino e providenciadas as condições 



de funcionamento e segurança, observando ainda o disposto no artigo 17 

deste regulamento. 

Art. 7. Para toda e qualquer ação programada para os Espaços Esportivos 

do campus, deverão estar previamente listados os seus participantes, com 

nome e identidade válida em território nacional, para que seja encaminhada 

para a Coordenação de Manutenção e Segurança em tempo hábil para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis para o bom andamento das atividades. 

Parágrafo único. A regulamentação disposta no Art. 7º não é válida para 

competições organizadas pelo campus, ou competições como (Jogos 

estudantis). Neste caso a equipe de segurança do IFBA limitará o acesso 

dos participantes observando a capacidade de frequentadores, bem como 

sua segurança. 

Art. 8. Não será permitida a presença de alunos nos espaços esportivos de 

que trata este regulamento fora dos seus horários de aulas de Educação 

Física ou treinamentos regulares, assim como não será permitida a presença 

de qualquer outro usuário especificado no Artigo 2º deste regulamento 

nesses mesmos espaços fora do horário autorizado. 

Art. 9. A utilização do ginásio para formaturas e outros eventos não 

esportivos só será permitida com a colocação de proteção de tapete 

(carpete) de 4 mm de espessura ou compensado de no mínimo 1 cm de 

espessura (tablado) em toda a extensão de utilização da quadra, no caso do 

piso flex. 

§ 1º A colocação e retirada da proteção (tablado) é de inteira 

responsabilidade do usuário. 

§ 2º. Não será permitida a colocação de palco e instrumentos 

musicais que tenham contato direto com o piso na quadra sem a 

devida proteção mencionada no caput desse artigo, ainda que a 

quadra não possua piso flex. 

§ 3º. O usuário (servidor ou aluno) do ginásio deverá assinar um 

termo de compromisso responsabilizando-se pela conservação e 

entrega do ambiente nas mesmas condições em que o recebeu. Antes 

da entrega deverá realizar uma vistoria com a pessoa responsável 

recomendada pela Comissão Permanente de Gestão do Ginásio 

(CPGG), a ser criada e regulamentada pela gestão do campus, para 

verificar as condições do mesmo. 



 

 

 

 

 

 

Art. 10 Somente será permitida a prática de atividades esportivo-culturais 

na quadra poliesportiva mediante o cumprimento das seguintes diretrizes: 

I. Com a utilização de trajes e calçados adequados às respectivas 

modalidades; 

II. Quando o ambiente não estiver em manutenção (limpeza ou serviços); 

III. Quando não houver a presença de intempéries da natureza que 

interfiram diretamente na atividade desenvolvida, comprometendo 

principalmente a segurança e integridade física dos usuários. 

Art. 11. Para o Ginásio Poliesportivo não será permitido o uso de skates, 

patins, chuteiras com travas, bicicletas ou qualquer tipo de equipamento 

fixo ou locomotor que danifique o piso ou marcação da quadra ou que 

possa colocar em risco a integridade física das pessoas. 

Art. 12. A Sala de Atividades de Ginástica, Musculação e o Ginásio 

deverão ter sua utilização baseada em solicitação efetuada junto à 

Coordenação de Educação Física e Departamento de Ensino, através do 

sistema de reservas vigente e não havendo impedimentos, agendará os 

horários solicitados, devendo a atividade ser desenvolvida sob a orientação 

e acompanhamento de professores de Educação Física ou profissional 

devidamente habilitado cadastrado junto à Coordenação de Educação 

Física/Coordenação de Extensão do campus dentro de um projeto ou 

programa. 

 

 

 

 

 
 

SEÇÃO IV 

DOS DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 



Art. 13. Os espaços esportivos funcionarão de segunda-feira a sexta-feira, 

das 07h 10min às 12h 30min, das 13 h 10 min às 18h 30min e das 18h 

30min às 22h. Nos dias de sábados os espaços esportivos funcionarão nos 

turnos matutino e vespertino, respeitando o disposto no Artigo 6º deste 

regulamento. 

 

 

 

 
SEÇÃO V 

DAS RESERVAS 

 

Art. 14. A reserva dos espaços esportivos só poderá ser efetuada através do 

sistema de reservas (manual ou eletrônico), com no mínimo 48 horas e no 

máximo 15 dias de antecedência. 

Art. 15. A disponibilidade para uso dos espaços em questão será de 2 

(duas) horas consecutivas, prorrogáveis pelo mesmo tempo, a depender da 

demanda, do projeto ou programa, ficando a cargo dos responsáveis 

requerentes a justificativa para uso para além do estabelecido, podendo ser 

acatado ou não, a depender da análise dos setores para os quais foram 

solicitadas essas demandas. 

Art. 16. No caso de alunos do campus, que não cumpriram na totalidade a 

carga-horária de seus cursos, a solicitação para utilização dos espaços 

esportivos, somente poderão ocorrer, para uso em horários inversos ao 

turno em que está matriculado ou para os dois últimos horários de aula de 

seu turno regular, e se, e somente se, estes estiverem comprovadamente 

vagos. 

Parágrafo único: Neste caso, deve se observar o disposto no art. 3. 

Art. 17. Para atender eventual demanda emergencial de cunho acadêmico o 

IFBA campus Santo Amaro poderá cancelar as reservas a qualquer tempo 

sem prévia notificação. 

Art. 18. As entidades ou grupos organizados que desejarem realizar suas 

atividades esportivas semanalmente ao longo do ano corrente nos espaços 



do IFBA - Santo Amaro, deverão ter suas autorizações renovadas a cada 2 

meses. Ficando a critério do IFBA renovar ou não a concessão. 

 

 
SEÇÃO VI 

DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 
Art. 19. Os equipamentos pertencentes ao campus a serem utilizados 

deverão ter o registro de empréstimo efetuado pela Coordenação Educação 

Física, mediante preenchimento e assinatura de formulário especifico, 

devendo ser encaminhada cópia do formulário em questão para o 

responsável do setor ao qual está sendo disponibilizado o 

material/equipamento. 

Parágrafo único: Configuram-se como equipamento traves, mastros, tabelas 

ou quaisquer outros artefatos classificados como bens permanentes ou 

estrutura física 

Art. 20. Os equipamentos emprestados deverão ser devolvidos no estado 

em que se encontravam no momento da retirada pelo solicitante, devendo 

ser registrado a sua condição. 

 

§ 1º. No caso de qualquer avaria identificada, antes da utilização, o 

Departamento de Ensino ou coordenação de Educação Física, devem ser 

informados em até 30 minutos após a retirada da chave, para que fique 

registrada a avaria antes do uso pelo atual responsável. 

 

§ 2º. O solicitante que registrou pedido para utilização dos referidos 

espaços, ou seu representante legal, independente de ser o autor, será 

responsabilizado por danos ou extravios acarretados aos equipamentos do 

campus, que possam ser caracterizados por utilização inadequada, devendo 

arcar com custos necessários à reposição e/ou reparo dos mesmos. 

Art.21. Equipamentos que não pertençam ao campus Santo Amaro 

somente poderão ser utilizados nos Espaços Esportivos desde que o uso 

seja adequado aos respectivos espaços e mediante autorização expressa da 

Coordenação de Educação Física. 



 

 

 

 

 

 

SEÇÃO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 
Art. 22. Todas as solicitações deverão gerar uma listagem de participantes 

da ação proposta, para cada uma das vezes em que for autorizada a 

utilização dos referidos espaços, com nomes e números de documentos de 

identidade com foto e válido em território nacional, de todos os usuários, 

para que esta seja encaminhada previamente à Coordenação de Serviços 

Gerais, Manutenção e Segurança. 

Art. 23. Não serão permitidas atividades em domingos ou feriados 

municipais, estaduais ou nacionais, exceto para a realização de manutenção 

predial e outras atividades oficiais da instituição previamente autorizadas 

pelo Colégio Gestor do IFBA campus Santo Amaro. 

Art. 24. Serão pessoalmente responsabilizados pelos atos que praticarem os 

que, por uso inadequado, causarem danos ao meio ambiente e/ou às 

instalações e equipamentos dos espaços esportivos de que trata este 

regulamento. 

Parágrafo único: Observadas as circunstâncias e respeitado o direito do 

contraditório e da ampla defesa, o responsável pelos danos deverá ressarcir 

o prejuízo à Direção do campus e estará sujeito à penalidade de suspensão 

por 15 dias do uso das instalações dos Espaços Esportivos e por tempo 

indeterminado quando incorrer em falta mais grave. 

Art.25. No caso de descumprimento do regulamento e/ou danos nas 

instalações/equipamentos por usuários, a Direção de Ensino e/ou a Direção 

Geral tomará as providências cabíveis de acordo com as normas vigentes 

no IFBA. 

Art. 26. Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Ensino e 

Coordenação de Educação Física do IFBA Campus Santo Amaro e pela 

CPGG. 


