
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO

DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CEDETEG – DIRCAMP/C

INFORMATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS – 2016

A Assessoria de Eventos está atendendo na Direção-Geral do Campus Cedeteg, nos
períodos da manhã e da noite, e auxiliando a SECAMP/C em outras atividades devido à

contenção de gastos com a contratação de estagiários.

Solicitamos aos coordenadores dos eventos que programem o atendimento do evento
com antecedência com a Assessoria e designem monitores do evento para o atendimento

permanente no Auditório e Miniauditórios.

1. RESERVA DE ESPAÇOS

1.1  Auditório  Central  do  Campus CEDETEG  (270  lugares),  Miniauditório  do  Centro
Mesorregional  de  Excelência  em  Tecnologia  do  Leite  (90  lugares)  e  Miniauditório
AMBIOTEC (60 lugares)

As reservas devem ser solicitadas via Ordem de Serviço do SguWeb, para o prestador Auditório
Central e Eventos (Ramal 8103).

1.2 Miniauditórios dos Programas de Pós-Graduação

As reservas devem ser solicitadas às Secretarias dos PPGs, conforme metodologia adotada em
cada Programa, conforme contatos na tabela anexa a este Informativo.

1.3 Miniauditório do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE

As reservas devem ser solicitadas à Divisão de Extensão e Cultura,  DIEC/C (Ramal 8153),
conforme metodologia adotada naquela Divisão.

1.4 Salas de aula

As  reservas  devem ser  solicitadas  via  Ordem de  Serviço  do  SguWeb,  para  a  Direção  do
Campus CEDETEG – Ensalamento e Secretaria (Ramais 8185 e 8102).

2. SITE DO EVENTO E INSCRIÇÕES ON.LINE

Acessar o site da Coordenadoria de Tecnologia e Informação (http://coorti.unicentro.br/) e clicar
em Eventos da Unicentro – Solicitação de site para eventos.

Verificar  o  manual  de orientações para eventos,  no item serviços,  no site  Wiki  da COORTI
(http://wiki.unicentro.br/index.php/Principal)

Para mais informações, contatar a Divisão de Suporte da COORTI/C – Ramal 8124.

3. CONVITES

A  elaboração  da  arte  do  convite  deve  ser  solicitada  pela  coordenação  do  evento  à
Coordenadoria de Comunicação Social, via ordem de serviço do SguWeb.

A Secretaria do Campus Cedeteg, SECAMP/C, e Secretaria-Geral da Reitoria, SEGRE, poderão
auxiliar na entrega dos convites para as autoridades do Campus CEDETEG e outros e Campi,
mediante a entrega dos convites impressos com uma antecedência mínima de uma semana da
abertura do evento.

http://coorti.unicentro.br/
http://wiki.unicentro.br/index.php/Principal


4.  PRODUÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO E MATERIAIS  DE APOIO
PARA EVENTOS

A elaboração da arte do material gráfico (folders, flyers, cartazes, outdoor, banners, entre outros)
deve  ser  solicitada  pela  coordenação  do  evento  à  Coordenadoria  de  Comunicação  Social,
COORC, via ordem de serviço do SguWeb.

A solicitação de impressão de material de divulgação de eventos institucionais (até 30 cartazes e
150 folders) deve ser feita diretamente à COORC, via Ordem de Serviço.

Os  materiais  para  eventos  com  financiamento  devem  seguir  as  rotinas  estabelecidas  pela
Coordenadoria de Convênios e Captação de Recursos, COORCAP.

Os  materiais  de  apoio  para  eventos  (canetas,  pastas  e  blocos  de  anotações)  devem  ser
retirados diretamente na COORCAP, de acordo com a disponibilidade de materiais.

5. FINANCEIRO E ORÇAMENTO – RECURSOS DE ARRECADAÇÃO

As orientações e informações sobre o orçamento do evento e questões financeiras de recursos
de arrecadação (inscrições dos eventos) podem ser conseguidas junto à servidora Franciane
Santos, da DIAD/C (Ramal 8334).

6. FINANCEIRO E ORÇAMENTO – RECURSOS DE CONVÊNIO

As  orientações  e  informações  sobre  o  orçamento  do  evento  e  questões  financeiras  com
recursos de convênios devem ser solicitadas junto à Coordenadoria de Convênios e Captação
de Recursos, COORCAP, no Campus Santa Cruz, Ramal 1025.

7. OUTDOOR DA ENTRADA DO CAMPUS

A reserva do espaço do outdoor da entrada do Campus para divulgação do evento deve ser feita
via Ordem de Serviço do SguWeb para a Direção-Geral do Campus Cedeteg.

Tamanho do outdoor: 5 X 2,20m

As despesas com a elaboração e colocação do cartaz no outdoor deverão ser custeadas pelo
evento.

8. TRANSPORTES

As  solicitações  de  veículo  devem  ser  feitas  via  SguWeb  com  ao  menos  dez  dias  de
antecedência ao dia do evento.

Dúvidas e/ou informações sobre os transportes podem ser esclarecidas com a servidora Lirian
Colaço, na DIAD/C (Ramal 8145).

9. FOTOGRAFIAS, FILMAGEM E COBERTURA JORNALÍSTICA

Os serviços de fotografia, filmagem e cobertura jornalística devem ser solicitados via Ordem de
Serviço do SguWeb, para a COORC.

Para  esclarecimento  de  dúvidas  sobre  estes  serviços,  contatar  a  Comunicação  Social  do
Campus Cedeteg (Ramal 8192).

10. AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA SOLENIDADE DE ABERTURA

A Secretaria do Campus Cedeteg, SECAMP/C, e a Assessoria de Eventos do Campus poderão
realizar a organização da mesa de honra e colocação de bandeiras para a Abertura do Evento,



mediante  a  solicitação,  via  Ordem  de  Serviço  do  SguWeb,  para  a  Direção  do  Campus
CEDETEG – Ensalamento e Secretaria.

Para o atendimento permanente no evento a SECAMP/C fará a  orientação de monitores do
próprio evento e o empréstimo de toalhas, copos e arranjos para a Comissão Organizadora
arrumar as mesas para os palestrantes, haja vista que a DIRCAMP/C dispõe de apenas uma
servidora designada para atender a Assessoria de Eventos. Desta forma, os eventos deverão ter
seus próprios monitores para o atendimento permanente do evento.

11. PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO CERIMONIAL DA SOLENIDADE DE ABERTURA

A Coordenadoria  de  Comunicação  Social  poderá  realizar  a  produção  e  apresentação  do
cerimonial para a abertura do evento, mediante a solicitação, via Ordem de Serviço do SguWeb,
para a COORC.

Esses serviços serão prestados somente na abertura do evento, para os demais dias é possível
a orientação da equipe e monitores do próprio evento para apresentarem as demais atividades.

12. COFFEE BREAK

O evento deverá prever a contratação de serviço e/ou compra de alimentos e bebidas para o
coffe break com recursos da arrecadação e/ou convênio, haja vista que a disponibilização de
mantimentos  para  o  feitio  de  café  e  chá  na  Universidade está  suspenso  devido  à  falta  de
recursos orçamentário-financeiros.

Para a mais informações sobre a contratação desse serviço e/ou compra, contatar a servidora
Franciane Santos, da DIAD/C – Financeiro, Ramal 8334.

13. ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇO PARA EVENTO

Os serviços  de  colocação de  banners  ou faixas,  mudança  ou disponibilização de  mesas  e
cadeiras, entre outras solicitações de infraestrutura, devem ser feitas via Ordem de Serviço do
SguWeb, para a Direção do Campus CEDETEG – Manutenção (Ramal 8163).

Os  serviços  de  limpeza  excepcional  do  espaço  onde  será  realizado  o  evento,  devem  ser
solicitados via Ordem de Serviço do SguWeb, para a Direção do Campus CEDETEG – Limpeza
(Ramal 8102).

Estas solicitações precisam ser feitas com a maior antecedência possível,  devido à falta de
pessoal.

14. AUDIOVISUAIS E SOM

A reserva de aparelhos multimídia deve ser feita na Recepção da DIRCAMP/C – Audiovisuais
(Ramal 8103).

A reserva  de  caixa  de  som e  microfones  deve  ser  feita  com a  Assessoria  de  Eventos  do
Campus, com Ana Paula Santana Pedroso (Ramal 8103).
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Informações sobre Auditórios, Miniauditórios e Espaços para Atividades Esportivas do Campus CEDETEG

Prédio – Espaço
Capacidade/

Assentos
Responsável – Reserva Observações

Auditório Central do Campus Cedeteg 270
DIRCAMP/C – Ordem de Serviço do SGUWeb
para o prestador Auditório Central e Eventos

(Ramal 8103)

Cadeiras e palco
Dispõe de som, microfones e aparelho

multimídia (datashow)

Centro Mesorregional de Excelência em
Tecnologia do Leite – Miniauditório

90
DIRCAMP/C – Ordem de Serviço do SGUWeb
para o prestador Auditório Central e Eventos

(Ramal 8103)

Cadeiras sem braço
Não dispõe de som, microfones e datashow

PDE (Programa de Desenvolvimento
Educacional) – Miniauditório

140
Coordenação do PDE/UNICENTRO e Divisão
de Extensão e Cultura – DIEC/C (Ramal 8153)

Cadeiras com braço e palco
Dispõe de som e microfone

Programa de Pós-Graduação em Biologia
Evolutiva – Miniauditório

110
Coordenação e Secretaria do PPG-Biologia

Evolutiva (Ramal 8323)
Cadeiras com braço e palco

Não dispõe de som, microfones e datashow

Programa de Pós-Graduação em Geografia –
Miniauditório

65
Coordenação e Secretaria do PPG-Geografia

(Ramal 8335)

Cadeiras com braço
Não dispõe de som e microfones

Dispõe de datashow

Programa de Pós-Graduação em Química –
Miniauditório

80
Coordenação e Secretaria do PPG-Química

(Ramal 8301)
Cadeiras com braço

Não dispõe de som, microfones e datashow

Programa de Pós-Graduação em Agronomia –
Miniauditório

50
Coordenação e Secretaria do PPG-Agronomia

(Ramal 8248)
Cadeiras com braço

Não dispõe de som, microfones e datashow

AMBIOTEC – Miniauditório – Programa de Pós-
Graduação em Bioenergia

60
Coordenação e Secretaria do PPG-Bioenergia

(Ramal 8261)
Cadeiras com braço

Não dispõe de som, microfones e datashow

Ginásio de Esportes, Campo de Futebol e outros
espaços para atividades esportivas

--------------

Chefia do Departamento de Educação Física,
DEDUF, e Divisão de Projetos Esportivos,

DIPROJES
(Ramal 8132)

----------------------------------------------


