
     
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 003, DE 08 de março de 2004 – CONDI 
ANEXO VII 

 
NORMAS ESPECÍFICAS PARA O USO DA SALA DE MULTIMÍDIA, SITUADA 
NO CENTRO CULTURAL DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS 

COMUNITÁRIOS DA UFSJ 
 
 
Com a finalidade de se estabelecer normas para a utilização do espaço destinado ao Centro 
Cultural da UFSJ, e considerando a necessidade de se estabelecer critérios e normas para 
difundir e apoiar atividades sócio-culturais oriundas de demanda interna e externa, 
 
 
Ficam fixadas as normas a seguir: 
 

Art. 1o Colocar parte do prédio do Solar da Baronesa de Itaverava – Centro 
Cultural da UFSJ – à disposição da comunidade interna e externa, sob a coordenação da 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários,  para que se promovam: 

I. exposições artísticas e documentais, individuais e coletivas; 
II. palestras; 
III. seminários; 
IV. recitais de música e poesia; 
V. lançamentos de publicações; 
VI. exibições de vídeo;  
VII. outros eventos artístico-culturais. 
 
Art. 2o   Atribuir à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários a 

responsabilidade de elaborar e divulgar, através da ASCOM, o Calendário de Eventos do 
Centro Cultural da UFSJ. 

 
 § 1o   Os proponentes podem sugerir data, que obedecerá ao Calendário de 

Eventos. 

§ 2º  Fixar o prazo de até trinta de outubro para entrega de propostas de eventos 
referentes ao primeiro semestre do ano seguinte; 

 
§ 3º  Fixar o prazo de até trinta de maio para entrega de propostas de eventos 

referentes ao segundo semestre do ano em curso. 
  

Art. 3o  As propostas para os eventos devem ser apresentadas pessoalmente, ou via 
Correios, ao Centro Cultural da UFSJ, à Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas no 17, 
Centro, 36300-088, São João del-Rei, MG, nas datas estabelecidas no art. 2o. 

 
 
 
 



Art. 4o  As propostas para exposições e/ou mostras devem constar de: 

I. curriculum  vitae do proponente; 
II. portifólio com pelo menos cinco reproduções fotográficas ou xerográficas, 

coloridas, dos trabalhos a serem expostos; 
III. identificação das obras: título, técnica, categoria, dimensões, peso, valor 

estimado; 
IV. descrição dos procedimentos de instalação. 

 
Parágrafo Único  Para outros eventos como palestras, seminários, lançamentos de 

publicações, exibição de vídeos, recitais de música e poesia, apresentar material específico 
que pode ser fita, cd, impressos ou outra forma de comunicação mais adequada ao evento. 

 
Art. 5o  As propostas para os eventos são selecionadas, semestralmente, por uma 

Comissão de Programação composta por três membros da UFSJ, indicados pelo Pró-Reitor 
de Extensão e Assuntos Comunitários, e por três artistas da comunidade convidados pelo 
pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários. 

 
Art. 6o  Ficam sob a coordenação da UFSJ, na promoção dos eventos: 

I. o convite em formato padronizado, tamanho 15x21, duas cores em papel 
cartão encerado;  

II. o banner a ser afixado na fachada do Centro Cultural; 
III. a divulgação do evento, por meio da ASCOM, nas diversas mídias local e 

regional; 
IV. o envio de convites a entidades e pessoas físicas cadastradas em sua mala-

direta; 
 
 

Art. 7o Ficam sob a responsabilidade da UFSJ: 

I. a cessão de um servidor para auxiliar na montagem e desmontagem das peças 
do evento; 

II. a disponibilização de porteiros e vigilantes da UFSJ para segurança das obras 
expostas. 

 
Parágrafo Único Aos porteiros e vigilantes não cabe a função de guias e de 

vendedores de obras. 
 
Art. 8o  O proponente do evento se responsabiliza: 

I. por enviar, à PROEX, o texto revisado e as imagens a serem inseridas no 
convite e material de divulgação, com trinta dias de antecedência; 

II. pela venda das obras, não cabendo à UFSJ a cessão de um funcionário para 
esta finalidade; 

III. pelos recursos materiais e humanos especializados para montagem e 
desmontagem das peças do evento; 

IV. por apresentar as obras, no mínimo, três dias antes da abertura da exposição e 
retirá-las, no máximo, três dias após o encerramento; 

V. pelos encargos relativos à embalagem, transporte e seguro das obras a serem 
expostas. 

 



§ 1o   O proponente que não entregar o texto para o convite no prazo determinado, 
ou desejar o impresso (convite) fora do padrão, deve providenciar a impressão às suas 
expensas, deixando o espaço reservado para logomarcas da UFSJ, do Centro Cultural e do 
patrocinador, quando houver. 

 
§ 2o  Por se tratar de um prédio histórico, devem ser obedecidos rigorosamente os 

critérios de segurança e conservação. 
 
§ 3o  A afixação de cartazes, etiquetas, pregos, adesivos só pode ser feita com 

autorização expressa do(a) Pró-Reitor(a) de Extensão e Assuntos Comunitários.  
 
Art. 9o Definir que, de cada exposição ou lançamento, uma obra é doada à UFSJ. 
 
Parágrafo Único As obras doadas à UFSJ passam a integrar o acervo do Centro 

Cultural, podendo ser leiloadas, objetivando obtenção de recursos para manutenção do 
espaço. 

 
Art. 10. Definir que, nos demais eventos com fins lucrativos, para a utilização do 

Centro Cultural é cobrada uma taxa no valor de trinta UFIRs/dia, em conformidade com o 
inciso I do art. 8o da Res. 007, de 29 de maio de 2000, do CONDI, mediante preenchimento 
de Contrato na FAUF. 

 
 Art. 11. Os casos omissos são resolvidos pela Comissão de Programação, ouvida 

a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX. 
 
 
 

São João del-Rei, 8 de março de 2004. 
 
 


