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REQUISIÇÃO PARA USO DE DEPENDÊNCIA ESPORTIVA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE 

(  ) Docente        (  ) Servidor (a)        (  ) Aluno (a)            (  ) Outro _________________ 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

RG: __________________________________ RA/Matricula: _______________________________ 

Telefone: ________________________________ 

Curso: ______________________________________________ Semestre: __________________ 

2. FINALIDADE DO USO 

Título do evento: __________________________________________________________________ 

Natureza do evento:  

(     ) Acadêmico (     ) Particular                                                         

O evento terá lucrativos: (     ) Sim  (     ) Não 

Dependência esportiva solicitada: (       ) Campo    (        ) Quadra 

Número de Alunos:____________    Número de Participantes Externos:____________________ 

DATA DE UTILIZAÇÃO: ______ / ______/ ________     

HORÁRIO: _______ ÀS _______ HORAS – Tempo Máximo de uso de duas horas 

3. TERMO DE COMPROMISSO 

• Pelo presente termo de compromisso, declaro que as dependências ficarão sob minha 

inteira responsabilidade, de modo que responderei por qualquer irregularidade ou dano que 

forem causadas as mesmas durante o solicitado. 

• São consideradas IRREGULARIDADES: permanecer sem camisa nas dependências da 

faculdade, inclusive na quadra, em especial, em período de aulas; adentrar as demais 

dependências da faculdade que não seja aquela que consta em autorização e o banheiro da 

cantina; estacionar veículos nas vagas destinadas aos colaboradores da instituição; extrapolar 

o número de participantes estabelecidos e/ou extrapolar o número máximo de participantes 

(26 para quadra e 33 para campo); presença de menores de idade; ingerir bebida alcoólica nas 

dependências da faculdade. 

• Adiciona-se a isso que danos ao patrimônio da faculdade deverão ser ressarcidos. 

 

• Declaro ainda estar ciente que sobre a utilização de dependências, as áreas utilizadas 

deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza, sob pena de não autorizar requisições 

futuras. 

                            Lins, _____ de _______________ de _______ 

 

                                      _________________________________________ 

                                        Assinatura do Requisitante 
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4. AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a utilização das dependências constantes dessa requisição. 

 

OBS: OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICO 

(R.A.). 

 

                            Lins, _______ de __________________ de _________ 

 

                                      __________________________________________________ 

                          Assinatura e Carimbo                                       

 

Horário de Funcionamento da Quadra Esportiva 

                 Segunda à Sexta-feira                            Sábado                            Domingo e Feriado 

                       08h00 às 22h00                        08h00 às 21h30min                  08h00 às 21h30min                         

 

Horário de Funcionamento do Campo de Futebol 

                 Segunda à Sexta-feira                            Sábado                            Domingo e Feriado 

                       08h00 às 19h00                           08h00 às 19h00                       08h00 às 19h00                         

 

 

 


