
REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DAS SALAS - REITORIA

1.OBJETIVO:

Este documento tem por obje�vo regulamentar o uso das salas da Reitoria do Ins�tuto
Federal da Bahia – IFBA: Brasil-África e de reuniões do Conselho Superior (CONSUP), a
fim de estabelecer convivência harmônica e garan�r a conservação e a preservação de
suas instalações �sicas e mobiliários.

2.DA ESTRUTURA:

2.1. Sala de reuniões do Conselho Superior – CONSUP,

Capacidade para 35 pessoas;
1 Projetor mul�mídia
1 Tela de projeção retrá�l
1 Computador 
1 Sistema de videoconferência (com computador)
1 Bebedouro de coluna refrigerado
1 Panóplia para três bandeiras
1 Cavalete flip-chart  
2 Aparelhos de ar-condicionado
1 Mesa de som 16 canais 
11 Microfones de haste (Gooseneck)
2 caixas de som com tripés

2.1.2 Sala Brasil-África,
Capacidade para 40 pessoas;
40 cadeiras com braço
1 bebedouro de coluna refrigerado
1 mesa para professor
1 mesa de apoio para equipamentos

 3.DA UTILIZAÇÃO:

3.1  A  sala  de  reuniões  do  CONSUP  está  disponível  apenas  para  eventos,  reuniões  e
treinamentos dos servidores e prestadores de serviços (terceirizados) do IFBA;



3.2 A preferência de reserva para a sala do CONSUP é sempre para as a�vidades do CONSUP,
CONSEPE  e  Colégio  de  Dirigentes,  podendo se  estender  para  outros  eventos,  reuniões  e
treinamentos promovidos pela Reitoria e também aos campi;

3.3  Caso haja evento agendado  na  sala  do  CONSUP,  e  haja necessidade do  CONSUP ou
CONSEPE realizarem reunião extraordinária, a prioridade de agendamento será sempre dos
Conselhos.  O  evento  agendado  deverá  ser  realocado  na  sala  Brasil-África,  caso  haja
disponibilidade, ou reagendado;
 

3.4 A preferência de reserva para a sala Brasil-África é sempre para as a�vidades promovidas
pela Reitoria do Ins�tuto Federal da Bahia, podendo se estender aos campi;

3.5 A sala Brasil-África poderá ser u�lizada como sala de apoio para eventos que u�lizem o
Espaço Cultural  2 de Julho.  Conforme a Lei  6.120/1974,  só  é permi�da a cessão dos  bens
imóveis  das  ins�tuições  federais  de  ensino  mediante  remuneração.  
O solicitante deverá observar o Regulamento do Espaço Cultural 2 de Julho, referente a reserva
e pagamento da taxa adicional para uso da sala Brasil-África, além da taxa de u�lização do
Espaço Cultural;

3.6 Quando houver reunião de Colégio de Dirigentes, Conselho Superior - CONSUP ou Conselho
de Ensino,  Pesquisa e Extensão – CONSEPE,  o estacionamento 3,  com acesso pela Avenida
Araújo Pinho,  ficará  reservado  para  os  membros das  referidas  reuniões,  ficando o  Depad-
Reitoria responsável em comunicar, através de e-mail, a todos os setores da Reitoria, o período
da realização desses encontros, devendo preservar a vaga do Magnífico Reitor e dos veículos
oficiais da Reitoria;

3.7 Quando a sala Brasil – África for u�lizada por público externo serão obrigatórias vistorias
prévia e pós-evento, bem como a assinatura dos termos de responsabilidade e de vistoria. A
assinatura dos termos pressupõe o aceite das condições desse regulamento;

3.8 Não há vagas de estacionamento para visitantes ou servidores de outras unidades do IFBA
que estejam par�cipando de eventos nas salas listadas nesse documento, exceto quando forem
membros do CONSUP, CONSEPE e Colégio de Dirigentes, conforme item 3.6 deste documento;

3.9 Quando necessário, será autorizada a entrada de veículos apenas para o tempo necessário
de  carga  e  descarga  de  materiais,  desde  que  seja  informado  ao  Departamento  de
Administração – Reitoria (Depad-Reitoria) com 2 (dois) dias úteis de antecedência os dados do
veículo, placa e modelo, e nome do condutor;

3.10  O  IFBA  não  disponibiliza  pessoal  para  carga  e  descarga  de  qualquer  material  e/ou
equipamento;

3.11 Todo e qualquer material ou equipamento que for trazido para a sala Brasil-África, pelos
organizadores ou par�cipantes de eventos, ficará sob a inteira responsabilidade de quem os
trouxer. O IFBA não se responsabiliza por perdas ou danos desses materiais, os quais deverão
ser re�rados imediatamente após o término do evento;

3.12 O IFBA não se responsabiliza por objetos esquecidos nas suas dependências;



3.13 O IFBA pode suspender ou proibir o direito de uso daqueles solicitantes que fizeram má
u�lização do espaço. O IFBA também poderá recusar a cessão da sala Brasil-África sempre que
considerar conveniente;

3.14  Eventuais danos, de qualquer natureza, em decorrência de a�vidades executadas pelo
usuário caracterizarão culpa exclusiva do usuário, sendo o mesmo obrigado a arcar com os
danos,  isentando  o  Ins�tuto  de  qualquer  responsabilidade  ou  reparos,  observadas  as
circunstâncias e respeitado o direito ao contraditório e da ampla defesa;

4.DAS PROIBIÇÕES

 

Durante a u�lização dos espaços não será permi�do:

4.1 Consumo de bebidas alcoólicas;

4.2 Número de usuários superior à lotação;

4.3 Instalação de qualquer equipamento de iluminação, som ou imagem, sem autorização;

4.4  Alterações  das  instalações  elétricas  de  qualquer  ordem  (manipulação  dos  quadros  de

distribuição);

4.5 Fumar, u�lizar materiais explosivos, inflamáveis, tóxicos, nocivos ou qualquer material que

possa danificar a estrutura do espaço, seu interior ou suas áreas adjacentes;

4.6 Afixação de cartazes, avisos, faixas e banners nas paredes internas e externas. No entanto,

é permi�da a u�lização de cavaletes ou porta-banner, desde que não danifiquem o piso ou as

paredes;

5. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento será das 8 h às 21h30, de segunda a sexta-feira.

5.1 Será permi�da a u�lização da sala de reuniões do CONSUP aos sábados, das 8 h às 12h30,

para ações ins�tucionais, desde que agendadas com 5 dias de antecedência para que sejam

providenciadas as condições de funcionamento e segurança;

5.2  Não  serão  permi�das  a�vidades  em  domingos  ou  feriados  municipais,  estaduais  ou

nacionais,  exceto  para  a  realização  de  manutenção predial  e  outras  a�vidades  oficiais  da

ins�tuição, previamente autorizadas pelo Depad-Reitoria;

5.3  Não haverá  equipe  de  limpeza  de  plantão no período noturno,  nem  após as  11 h  do

sábado.



6. DAS RESERVAS

Os  pedidos  de  reserva  para  a  sala  Brasil-África  e  CONSUP  deverão  ser  realizadas
exclusivamente pelo SUAP-Sistema Unificado de Administração Pública. Solicitação de reservas
para público externo da sala Brasil-África, como apoio a eventos do Espaço Cultural 2 de Julho,
deverão ser realizadas em conjunto com a solicitação do Espaço Cultural.

6.1  Tempo  de  Reserva:  O  agendamento  poderá  ser  realizado  por  um  período  máximo  e
ininterrupto de até 3 (três) dias úteis. O agendamento excepcional para eventos com duração
superior a 3 dias passará por prévia avaliação e autorização do Gabinete da Reitoria;

6.2 O Gabinete da Reitoria terá um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis para dar
resposta aos pedidos de reserva cadastrados no SUAP;

6.3  A  aprovação  da  solicitação  dependerá  da  disponibilidade  da  agenda  do  espaço,  da
prioridade e cronologia das demandas. Os usuários receberão e-mails sobre a confirmação da
sua reserva;

6.4 O pedido de cancelamento ou remarcação de reserva deverão ser realizados através do
SUAP, com no mínimo 3 (três) dias úteis de antecedência da data da u�lização;

6.5 A programação deverá iniciar e terminar nos horários previstos e informados no momento
da reserva.

7. DA TAXA DE UTILIZAÇÃO

7.1 Quando a solicitação da sala Brasil-África for realizada por público externo ao IFBA, 
exclusivamente como apoio a eventos no Espaço Cultural 2 de Julho, haverá cobrança de taxa 
de u�lização; 

7.2 A taxa de u�lização será de R$200,00 por turno matu�no ou vesper�no, e R$ 300,00 para
turno noturno;

7.3  Os  recursos  ob�dos  com o  aluguel  da  sala  serão  u�lizados  para  cobrir  seu  custo  de
funcionamento, além de propiciar a manutenção e aquisição de novos equipamentos sempre
que for  necessário.  Caso haja  saldo superior  ao necessário  para  as  despesas,  os  recursos
poderão  ser  u�lizados  para  ações  de  integração  dos  servidores  da  Reitoria,  como
comemoração do  Dia  do  Servidor,  Dia  dos  Pais,  Dia  das  Mães,  entre  outras.  Os  recursos
também  poderão  ser  u�lizados  para  outras  ações  de  melhoria  da  qualidade de  vida  dos
servidores;



7.4 A cada 12 meses o valor da taxa será revisto;

7.5 O recolhimento dos valores a que se refere este Regulamento será efetuado na conta única
do IFBA através da Guia de Recolhimento da União – GRU.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O descumprimento desta norma�va poderá resultar no cancelamento dos agendamentos

feitos pelo responsável da a�vidade;

8.2 Os casos omissos e as outras dúvidas que surgirem quanto à u�lização serão resolvidos

pelo Depad-Reitoria em conjunto com o Gabinete da Reitoria;

8.3 Este Regulamento entra em vigor na data de sua assinatura.


