
 

 

FACULDADE SÃO LUCAS – CAMPUS PORTO VELHO 

REGULAMENTO SOBRE O USO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA 

FACULDADE SÃO LUCAS – PORTO VELHO 

 

CAPÍTULO I 

Do Objeto 

 

Art. 1º - A Quadra Poliesportiva, localizada no Campus da Faculdade São Lucas – Porto Velho, 

é um espaço destinado, prioritariamente à realização de atividades promovidas pelo curso de 

Educação Física do Centro Universitário São Lucas – Porto Velho. 

Art. 2º - A Quadra Poliesportiva tem por finalidade principal sediar atividades esportivas 

institucionais, tais como: aulas de Qualidade de Vida, e outras que porventura necessitem 

deste espaço, promovidas pelo curso de Educação Física; torneios esportivos envolvendo 

acadêmicos e servidores, promovidos pelo curso de Educação Física; treinamentos 

esportivos de equipes formadas por atléticas. 

 

CAPÍTULO II 

Do Procedimento da Reserva para Uso Interno 

 

Art. 3º - A reserva da quadra poliesportiva só poderá ser efetuada mediante solicitação 

via e-mail (extensao@saolucas.edu.br), que deverá ser encaminhado juntamente com a 

lista dos alunos que irão fazer o uso da quadra, com CPF E RA, que verificará a 

disponibilidade e agendará a reserva.  

Parágrafo único: O prazo para a reserva do espaço será de no mínimo 20 dias de 

antecedência referente o horário solicitado.  

Art. 5º - A disponibilidade para uso da quadra poliesportiva em questão será de no 

máximo 01 hora e 30 minutos por reserva. 

Parágrafo primeiro: É vedada a reserva do próximo horário para os mesmos participantes 

do horário anterior.  

Art. 6º - Terão prioridade sobre qualquer reserva as aulas do curso de Educação Física e 

os horários de limpeza e manutenção da quadra. 
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Parágrafo único: Existindo mais de uma Atlética destinada à prática de modalidades 

esportivas no Campus, os horários serão revistos. 

Art. 7º - Só poderão solicitar a reserva de quadra, as Atléticas que possuem documentação 

regularizada na Coordenação de Extensão, Cultura e Esportes – COEX. 

 

CAPÍTULO II 

Seção I 

Da Cessão e das Obrigações do Cessionário 

 

Art. 8º - Para fins deste regulamento, entende-se por cessionário, toda pessoa responsável 

pela reserva da Quadra Poliesportiva. 

Art. 9º - A cessão da Quadra Poliesportiva está condicionada a assinatura, por parte do 

requerente, do Regulamento para uso do espaço, expedido pela Coordenação de Extensão, 

Cultura e Esportes - COEX, onde fica expressamente consignado haver recebido o espaço 

em perfeitas condições, assumindo integralmente o ônus de quaisquer danos causados no 

espaço, ou em qualquer peça de mobiliário e equipamento que se venham registrar desde 

a entrega da quadra, inclusive os causados por participantes das atividades. 

Art. 10º - O cessionário deve garantir que a programação seja iniciada e concluída dentro 

do horário previsto. 

Art. 11º - Os materiais necessários para o desenvolvimento da prática esportiva são de 

responsabilidade do cessionário. 

 

CAPÍTULO II 

Seção II 

Do Uso 

 

Art. 12º - A utilização da Quadra Poliesportiva do Campus São Lucas somente poderá 

acontecer, caso não estejam programadas atividades acadêmicas, culturais ou desportivas 

regulares desta Instituição no referido espaço no horário pleiteado, não devendo tal pleito 

impossibilitar, por qualquer razão, o funcionamento pleno das aulas e atividades da 

Instituição.  

Parágrafo único: A Quadra Poliesportiva não será cedida para as atividades julgadas 

inadequadas às estruturas disponíveis, ou seja, aquelas que possam colocar em risco a 



 

 

conservação das instalações, equipamentos e materiais, ou que violem os princípios da 

Faculdade São Lucas. 

Art. 13º - A cessão da Quadra Poliesportiva para os esportistas das Atléticas será gratuita 

e estará condicionada à disponibilidade da agenda, não podendo, porém, tal cessão ser 

transferida a terceiros. 

Art. 14º - O uso da quadra poliesportiva estará disponível de segunda a sexta-feira das 

22h30min às 00h00min e aos sábados das 14h às 18h. 

Art. 15º - Somente será permitida a prática de atividades físicas, esportivas, culturais e 

recreativas na quadra poliesportiva mediante o cumprimento das seguintes diretrizes:  

I. Com a utilização de trajes e calçados adequados às respectivas modalidades 

(esportivas);  

II. Quando o ambiente não estiver em manutenção (limpeza ou serviços);  

III. Quando não houver a presença de intempéries que interfiram diretamente na 

atividade desenvolvida, comprometendo principalmente a segurança e 

integridade física dos usuários. 

Art. 16º - Para a utilização da quadra poliesportiva não serão permitidos: 

I. O uso de skates, patins, bicicletas ou qualquer tipo de equipamento fixo ou 

locomotor que danifique o piso da quadra ou que possa colocar em risco a 

integridade das pessoas; 

II. O uso de calçados de salto alto, sapatos, sandálias, chuteiras ou tênis que 

possam deixar marcas na quadra; 

III. Utilização de acessórios que possam “manchar” e/ou danificar a quadra, tais 

como colas e/ou derivados;  

IV. Entrar com cigarros ou bebidas alcoólicas. 

Art. 17º - Não será permitido bater ou jogar bola fora das telas ou redes que cercam 

a quadra.  

Art. 18º - É proibida a venda ou ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de cigarro (ou 

assemelhados) nas dependências esportivas. 

Parágrafo único: a Atlética que infringir a regra será penalizada em 1 mês de 

suspensão, não podendo utilizar as dependências da quadra poliesportivas.  

Art. 19º - A divisão da quadra será realizada em acordo entre as atléticas, sabendo-

se que quaisquer divergências que ocorra, serão de responsabilidade das mesmas, 

podendo haver suspensões do uso. 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 20º - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Faculdade São 

Lucas.  

Art. 21º - O presente Regulamento entra em vigor a partir da data da sua 

publicação. 

 

Porto Velho, 30 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Assinatura do Presidente da Atlética 

 

 


