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 1. ASSESSORIA & CERIMONIAL A EVENTOS 

 Parágrafo único: O CDC é  gerido por uma equipe multiprofissional  que desenvolve e coordena ações de 
 apoio logístico, técnico, tecnológico e administrativo, assessorando e prestando consultoria aos 
 organizadores dos eventos, sejam eles da comunidade universitária ou externos à Universidade. 

 1.1 Responsável pelas informações de realização do evento 
 1.1.1 Realiza as reuniões e visitas técnicas 
 1.1.2 Elabora o Checklist 
 1.1.3 Elabora os custos de realização, caso se aplique 

 1.2 Gerencia toda infraestrutura do Centro de Convenções de mobiliários, equipamentos, tecnologias, 
 utensílios e recursos humanos 

 1.3 Coordena as atividades das equipes CDC 
 1.3.1 Equipe de Apoio a Eventos: Supervisor, Técnicos Audiovisuais, Copeira, Limpeza, Mestre de 
 Cerimônias 
 1.3.1.1 Mestre de Cerimônias somente sob agendamento e disponibilidade 
 1.3.1.2 Detalhes sobre a limpeza na seção “Plano de Limpeza” 

 Parágrafo único: Somente é possível realizar eventos no CDC Unicamp com acompanhamento da Equipe 
 de Apoio a Eventos. 

 2. AGENDAMENTOS 

 2.1 Consultas de disponibilidades podem ser feitas pessoalmente ou por telefone ou ainda por e-mail 

 2.2 Solicitações de pré-reserva devem ser feitas exclusivamente por e-mail 



 2.2.1 Para solicitar uma pré-reserva deve-se informar: nome do evento, locais de uso, datas e horários 
 (compreendendo montagem/evento/desmontagem) 
 2.2.2. A pré-reserva é válida por 15 dias corridos, expirado o prazo a pré-reserva é cancelada 
 automaticamente 
 2.2.3 No período de pré-reserva o responsável deve providenciar o Termo de Reserva no site 

 2.3 O Termo de Reserva é equivalente ao contrato do espaço, infraestrutura e equipe 
 2.3.1 Deve ser entregue eletronicamente (por e-mail) com assinatura digital ou impresso com assinatura 
 e carimbo do responsável 
 2.3.2 Após a entrega do Termo de Reserva a reserva é efetivada 

 2.4 Remanejamentos podem ser consultados pessoalmente, por telefone ou e-mail 
 2.4.1 Alterações de datas, horários e/ou locais, conforme disponibilidades e possibilidades, devem ser 
 formalmente registradas por e-mail 
 2.4.2 Orientaremos, caso a caso, sobre a necessidade ou não de novo Termo de Reserva 

 2.5 Cancelamentos devem ser formalizados por e-mail com o maior prazo de antecedência possível 

 Parágrafo único: não são aceitas reservas por outros meios que não sejam os aqui especificados. 

 3. PRAZOS 

 3.1 Montagem 
 3.1.1 Tempo destinado à preparação dos espaços e recursos para a realização do evento 
 3.1.2 Deve ser indicado pela Organização em reunião técnica de Checklist 

 3.2 Evento 
 3.2.1 Período de realização de todas as atividades do evento 
 3.2.2 Deve ser indicado pela Organização na Programação em reunião técnica de Checklist 

 3.3 Desmontagem 
 3.3.1 Tempo destinado à finalização do evento, saída do público, desmontagem de estruturas, retirada de 
 materiais e limpeza 
 3.3.2 Deve ser indicado pela Organização em reunião técnica de Checklist 

 3.4 O prazo de pré-reserva é de 15 dias corridos, conforme estipula o item 2. Agendamentos 

 3.5 O prazo de pagamento é de 15 dias antes do início do evento, conforme estipula o item 9. Custos de 
 Realização 

 3.6 A realização da reunião e visita técnicas ocorrem, em média, 30 dias antes da realização do evento 

 4. INFRAESTRUTURA 

 Parágrafo primeiro:  O CDC conta com infraestrutura  completa para atender diversos tipos de eventos e 
 possui estacionamento próprio. Os espaços possuem acesso à internet, tecnologia para transmissão, 
 gravação e streaming. O ambiente é climatizado, possui Wi-Fi e sistema de monitoramento por câmeras. 
 Os espaços possuem acessibilidade e o estacionamento conta com vagas exclusivas. 



 Parágrafo segundo: Os locais de uso para eventos do Centro de Convenções compreendem: 3 Auditórios, 
 1 Sala VIP, 1 Copa, 1 Hall com 4 saguões, 1 Sanitário Feminino, 1 Sanitário Masculino, 1 Sanitário Familiar 
 com Fraldário, 4 Sanitários para Pessoas com Necessidades Especiais, 1 Praça de Convivência, 1 Espaço 
 Gramado, 1 Estacionamento 

 Parágrafo terceiro: Os recursos de mobiliários, equipamentos, utensílios e tecnologias de cada espaço 
 devem ser consultados no site do CDC, bem como medidas e capacidades, fotos e outras informações. 

 4.1 Espaços internos 

 Parágrafo único: Em cumprimento à Lei Estadual 13.541/2009 é proibido fumar em ambientes de uso 
 coletivo, públicos ou privados, total ou parcialmente fechados. 

 4.1.1 Bebidas e alimentos não são permitidos dentro dos Auditórios 

 4.1.2 Não é permitida a fixação de cartazes em nenhuma parede, portas, móveis 
 4.1.2.1 Cartazes devem ser fixados somente nos painéis e biombos utilizando fitas de baixa aderência; 
 pregos e fitas adesivas de alta fixação não são permitidos 

 4.1.3 Não são permitidos materiais que exalam gases, fumaças, gorduras, serpentinas, confetes, balões, 
 fogos artificiais e outros similares a esses 

 4.2 Espaços externos 

 4.2.1 A instalação de tendas e outras estruturas deve respeitar as normas de segurança 
 4.2.1.1 Só poderão ser instaladas estruturas na área gramada, não sendo permitidas instalações nos 
 calçamentos de pedestres e vias de circulação de veículos 
 4.2.1.2 O período de montagem e desmontagem de tais estruturas devem ser consultados e comunicados 
 ao CDC 

 4.2.2 Não é permitido praça de alimentação no Estacionamento Interno do CDC 

 4.2.3 O isolamento do Estacionamento Interno CDC deve ser solicitado diretamente à Vigilância do 
 Campus por meio de Ordem de Serviço 
 4.2.3.1 O isolamento deve ser comunicado e previamente autorizado pelo CDC 

 4.3 Recursos Humanos 

 4.3.1 O CDC disponibiliza para os eventos aqui realizados uma Equipe de Apoio a Eventos, conforme 
 descrito no item 1. Assessoria & Cerimonial a Eventos 

 4.4 Recursos Materiais e Tecnológicos 

 4.4.1 Descrições detalhadas devem ser consultadas no site do CDC 



 4.4.2 Os auditórios I, II e III, respectivamente 280, 220 e 340 lugares, possuem dois telões elétricos com 
 projetores; cadeiras da plateia em couro com prancheta; mesa diretiva com toalha (exceto Auditório II 
 que possui poltronas sem mesa diretiva) e cadeiras estofadas, microfones com e sem fio; tribuna; 
 notebook/computador e conjunto de bandeiras nos mastros com manopla 

 4.4.3 O Hall possui mobiliário modular para montagem de secretarias para atendimento ao público e 
 cadeiras estofadas em couro além de pontos de acesso à internet; televisores em tela plana para exibição 
 de mídias; há também espaço para pequenos coquetéis/coffee breaks. São dois corredores amplos para 
 acesso aos Auditórios, Sala VIP, Copa e Sanitários 

 4.4.4 A Sala VIP tem poltronas em couro, objetos de arte e livros decorando o local; possui pontos de 
 acesso à internet; telão e projetor 

 4.4.5 A Copa possui acesso direto à área externa, oferece recursos para manipulação segura de alimentos 

 4.4.6 A Rede Wi-Fi disponibilizada é a Eduroam e Unicamp Visitante 

 4.4.7 Os mobiliários não podem ser movidos, alterados ou retirados dos locais que se encontram sem 
 expressa e prévia autorização da Equipe CDC 
 4.4.7.1 O CDC não dispõe de montadores para possíveis e necessárias alterações de mobiliários, desde 
 que autorizadas pela Equipe CDC 

 5. PLANO DE LIMPEZA 

 5.1 Os locais de uso dos eventos são entregues limpos e organizados, é de responsabilidade da 
 Organização mantê-los nos mesmos padrões entregues 

 5.2 O CDC disponibiliza Equipe de Limpeza para os espaços internos e externos, entretanto para 
 estruturas na área externa, como tendas, por exemplo, a limpeza é de responsabilidade da Organização 

 5.3 Em eventuais casos um Plano Extra de Limpeza será exigido como responsabilidade da Organização, 
 esta necessidade será apontada em reunião técnica de Checklist aos casos que se apliquem 

 5.4 O Plano de Limpeza deve contemplar todas as datas, horários e locais de utilização, incluindo 
 montagem e desmontagem 

 6. REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

 6.1 O CDC é um espaço para a realização de atividades acadêmicas e culturais, visando a promoção do 
 debate e da disseminação do pensamento. É um espaço criado para permitir a interlocução qualificada das 
 atividades acadêmicas com pessoas e/ou instituições das diferentes comunidades com as quais a Unicamp 
 se relaciona. 

 6.2 O CDC reserva o direito de não realizar festas e outras atividades similares, acampamentos, almoços, 
 jantares, disciplinas, dentre outras atividades similares a essas 



 6.3 Não é permitida a venda de ingressos, conforme orienta a Deliberação Consu A-09/2009 

 Parágrafo único: Quaisquer eventos devem cumprir os termos aqui descritos. 

 7. EXPOSIÇÕES 

 7.1 Exposição com venda de produtos e/ou serviços somente será realizada após análise e autorização 
 prévia do CDC 
 7.1.1 A Taxa Administrativa Sob Venda de Produtos e Serviços deve ser quitada antes da realização do 
 evento, o pagamento deve ser informado pela Organização em reunião técnica, se os valores devem ser 
 inseridos em Custos de Realização do Eventos ou se repassados diretamente aos expositores 
 7.1.2 Vendas de livros, sejam por Editoras, Livrarias ou diretamente com os Escritores, incide Taxa 
 Administrativa vigente 

 7.2 Exposições Artísticas podem ser realizadas na Galeria de Arte do CDC, desde que autorizadas 
 previamente 

 7.3 Stands e estruturas similares devem ser montados, impreterivelmente, na área externa, o Hall não 
 comporta tal atividade/estrutura 
 7.3.1 Para estruturas menores pode-se montar mesas e cadeiras no Hall, conforme orientações prévias 

 8. COLAÇÕES DE GRAU 

 8.1 O CDC realiza apenas Solenidades de Colação de Grau formais, não festivas, da Universidade Estadual 
 de Campinas 
 8.1.1 Outras solenidades de colação de grau ou formaturas de outras entidades externa à Unicamp são 
 tratadas como eventos, seguindo os critérios de agendamento conforme disponibilidades e regras de 
 utilização nos termos aqui estabelecidos 

 8.2 A solenidade de colação de grau é realizada no Auditório III com transmissão ao vivo para o Auditório 
 II 
 8.2.1 O Auditório I fica reservado para apoio operacional e técnico 

 8.3 Não é permitido o uso de praticáveis no palco 

 8.4 A Mesa Diretiva comporta o máximo de 9 membros 

 8.5 Custos de Realização de Solenidades Oficiais de Colação de Grau das Faculdades e Institutos Unicamp 
 e Formaturas de Unidades/Órgãos Unicamp 
 8.5.1 Se realizados integralmente no período das 08h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira não há custos 
 de realização, exceto para feriados e dias de expediente suspenso 
 8.5.2 Deve-se observar a descrição de prazos conforme item 3. Prazos 
 8.5.3 Quaisquer atividades realizadas fora do período descrito acima incidem custos de realização 

 8.6 Não são permitidos materiais que exalam gases, fumaças, gorduras, serpentinas, confetes, balões, 
 fogos artificiais e outros similares a esses 



 8.7 Pontos de Fotos devem ser montados apenas nos locais indicados e autorizados em reunião técnica de 
 Checklist 

 9. CUSTOS DE REALIZAÇÃO 

 9.1 O CDC não faz a locação dos espaços de sua responsabilidade 
 9.1.1 Compõem os custos de realização: pagamento de horas extras da equipe escalada, auxílios 
 transporte e alimentação - aos casos que se apliquem; uso dos recursos disponíveis no CDC no que diz 
 respeito aos mobiliários, equipamentos, utensílios e tecnologia 

 9.2 Eventos da Universidade Estadual de Campinas ou em parceria direta com a Unicamp 
 9.2.1 Para eventos da Unicamp ou em parceria direta com ela não há custos de realização de segunda a 
 sexta-feira no período das 08h30 às 17h30; exceto feriados e dias de expediente suspenso; fora deste 
 período há custos de realização 
 9.2.2 Os custos de realização são com base nas informações coletadas em reunião e visita técnicas de 
 Checklist e em conformidade com as necessidades do evento 

 9.3 Eventos de entidades externas sem parceria com a Unicamp 
 9.3.1 Para eventos de entidades externas sem vínculo e/ou parceria com a Unicamp há custos de 
 realização em quaisquer dias da semana e horários. 

 9.4 Os custos são definidos apenas a partir de uma reunião técnica de Checklist, quaisquer valores antes 
 dessa reunião são meramente estimativos e não necessariamente condizem com os custos reais de 
 realização 
 9.4.1 Para obter uma estimativa dos custos de realização a Organização deve encaminhar a solicitação 
 por e-mail 

 9.5 O pagamento deve ser feito integralmente em até 15 dias antes da realização do evento de acordo 
 com a forma de pagamento escolhida 
 9.5.1 Para eventos da Unicamp as formas de pagamento disponíveis são: transferência de recursos 
 orçamentários, transferência entre Convênios, transferência bancária, depósito ou boleto bancário 
 9.5.2 Para eventos externos as formas de pagamento disponíveis são: transferência bancária, depósito ou 
 boleto bancário 
 9.5.3 A não quitação integral dos custos de realização podem acarretar em cancelamento do evento 

 9.6 Podem incidir custos extras caso sejam alteradas as datas, horários e usos durante a realização do 
 evento 

 10. SEGURANÇA 

 10.1 A SVC é comunicada, via Ordem de Serviço, pela Equipe CDC, acerca da realização de eventos fora 
 do expediente comum da Unicamp (segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30) 

 10.2 Em eventuais casos é exigido um Plano de Segurança de responsabilidade da Organização do evento, 
 necessidade esta apontada em reunião técnica de Checklist 



 10.3 Não é permitido nenhum tipo de mobiliário e/ou estrutura que impeça e/ou comprometa, total ou 
 parcialmente, o livre trânsito nos corredores, saídas dos auditórios, portas de acesso, salas, escadas, 
 saguões e hall 

 10.4 Deve-se respeitar a distância mínima em relação a hidrantes e extintores 

 10.5 Quaisquer pertences devem ser guardados e estão integralmente sob responsabilidade da 
 Organização e do público participante 
 10.5.1 A Sala VIP pode ser usada para guarda de volumes e disponibilizaremos chave para a Organização 

 10.6 Mesmo em intervalos, como de almoço, a Organização deve manter membro no local para eventuais 
 informações, guarda de materiais e acompanhamento do público 

 10.7 Quaisquer objetos esquecidos e/ou perdidos serão entregues imediatamente à Organização do 
 evento 
 10.7.1 Para objetos encontrados após o período de desmontagem, o CDC comunicará a Organização; a 
 depender do objeto encaminharemos imediatamente aos Organizadores ou, aos casos que se apliquem, 
 manteremos guardados por 30 dias, após este prazo encaminharemos aos Achados & Perdidos da 
 Unicamp 

 10.8 A capacidade total dos auditórios deve ser rigorosamente respeitada 

 10.9 Quaisquer danos materiais causados pela Organização e/ou público participante  será de 
 responsabilidade da Organização do evento, feito comunicado à Vigilância  do Campus, como ocorrência 
 interna, ou, aos casos que se apliquem, Boletim de  Ocorrência junto à Polícia Militar 

 11 PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 11.1 Quaisquer prestadores de serviços contratados pela Organização, seja de Pessoa Física ou Jurídica, 
 deve ser comunicado à Equipe CDC para orientações e providências 

 11.2 Buffet e empresas de alimentos devem cumprir as normas vigentes do setor 
 11.2.1 Todo material necessário para servir ao público deve ser providenciado 
 11.2.2 Não é permitido o uso de fornos dentro da Copa 

 11.3 Empresas de Tradução Simultânea e/ou Interpretação devem providenciar todos os materiais e 
 equipamentos necessários à execução dos serviços 

 11.4 É dever da Organização consultar a Equipe CDC sobre necessidades e providências em relação a todo 
 e qualquer prestador de serviços 

 12 DEPARTAMENTOS UNICAMP 

 Parágrafo único: Em alguns casos é necessário contato com outros departamentos, órgãos e unidades 
 Unicamp. 



 12.1 É dever da Organização informar as necessidades do evento de forma clara e precisa para que a 
 Equipe CDC possa orientar sobre contato com outros Departamentos Unicamp como, por exemplo, Divisão 
 de Manutenção, Vigilância do Campus 

 13. ORIENTAÇÕES FINAIS 

 13.1 Não possuímos guarda-volumes 

 13.2 Qualquer comunicado, solicitação deve ser feita diretamente ao Supervisor do Evento 

 13.3 Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas com a maior brevidade possível para que as informações 
 corretas estejam de forma clara e objetiva no Checklist 

 13.4 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas de qualquer espécie 

 13.5 Os termos do presente documento são constantemente atualizados conforme as determinações da 
 Unicamp, da ProEC, DCult e outros órgãos competentes no que tange legislações municipais, estaduais ou 
 federais que interfiram as atividades de um espaço de realização de eventos 

 13.6 Outros detalhes sobre infraestrutura são atualizados em tempo real no site do CDC 

 13.7 Em casos de acidentes acionamos o VIDAS e Vigilância do Campus para socorro e acompanhamento 

 14. GLOSSÁRIO 

 CDC, Centro de Convenções 

 DCult, Diretoria de Cultura 

 ProEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

 Unicamp, Universidade Estadual de Campinas 

 SVC, Secretaria de Vivência do Campus 

 DMan, Divisão de Manutenção 

 VIDAS, Veículo Interno de Atendimento em Saúde 


