
 

 

Plano de locações e Cessões de empréstimos aos Ambientes do Inatel  

 

1. Teatro Inatel (Limite: 260 pessoas) e Auditório Aureliano Chaves (Limite: 50 

pessoas)  

 

De fevereiro a novembro considerar:  

02 finais de semana (sábado e domingo) por mês para locação do ambiente (valor 

da diária, conforme aprovado pela direção do Inatel –  ver documento tabelado), 

totalizando até 04 eventos externos, considerando evento de grau simples e outro 

de complexidade média e alta para questões de organização. Os outros 02 (dois) 

finais de semana, ficarão vagos para atendimento Institucional. 

Os eventos podem ser alternados do 1º ao 4º fim de semana de cada mês de 

acordo com a demanda. 

No mês de janeiro e dezembro não há agendamento externo. 

 

2. Área de lazer (Limite: 80 pessoas)  

 

Janeiro –  fechado para manutenções, exceções apenas para uso Institucional 

autorizado pela Diretoria do Inatel. Neste mês a Prefeitura do Campus é a 

responsável pelo controle do ambiente desde limpeza até sua reserva, avisando 

portaria do Inatel sobre os controles das chaves aos colaboradores. 

 

Fevereiro a novembro –  permitido locações para externos, alunos, ex-alunos, 

funcionários e ex-funcionários e parceiros, também para eventos institucionais. 

 

Dezembro – permitido apenas agendamentos de reservas internas e institucionais. 

(Diretoria do Inatel, Recursos Humanos e Setores do Inatel). Não há reservas 

externas para o ambiente.  

 

 

 

 



 

 

3. Salão de Eventos (não há aprovação para liberação de pessoas no momento)  

 

Janeiro –  fechado para manutenções, em exceções apenas liberação de uso 

Institucional autorizado pela Diretoria do Inatel, neste mês a Prefeitura do Campus 

é a responsável pelo controle do ambiente desde limpeza até sua reserva, 

avisando portaria do Inatel sobre os controles das chaves aos colaboradores. 

 

De fevereiro a novembro considerar:  

Locações para ex-alunos autorizados pela Diretoria do Inatel, concessão de 

empréstimos a parceiros caso seja evento de utilização pública e locações a 

parceiros, considerando horário de término até as 22h. 

 

Dezembro – permitido apenas agendamentos de reservas internas e institucionais. 

(Diretoria do Inatel, Recursos Humanos e Setores do Inatel). Não há reservas 

externas para o ambiente.  

 

4. Espaço Ecumênico (Limite: 20 pessoas)  

 

Janeiro –  fechado para manutenções, exceções apenas para uso Institucional 

autorizado pela Diretoria do Inatel. Neste mês a Prefeitura do Campus é a 

responsável pelo controle do ambiente desde limpeza até sua reserva, avisando 

portaria do Inatel sobre os controles das chaves aos colaboradores. 

 

Fevereiro a novembro –  permitido o uso de manifestações de cunho ecumênico 

como estudos religiosos, ações sociais, missas e cultos assumidos pela Diretoria 

do Inatel. 

 

Dezembro – permitido agendamentos de reservas internas e institucionais. 

(Diretoria do Inatel, Recursos Humanos).  

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO AOS PROTOCOLOS DA COVID19 AOS EVENTOS A SEREM 

REALIZADOS.  

 

Visando o bem-estar da saúde de nossos colaboradores, produtores de eventos e comunidade que 
realizam atividades e ações dentro do Campus do Inatel, indicamos que leiam os Protocolos de 
Segurança da Saúde site do Inatel pelo link - https://inatel.br/coronavirus/ .  
 
Ressaltamos ainda que os eventos a serem realizados nos ambientes do Inatel devem seguir 
algumas orientações:   
 

 A limitação de pessoas indicadas na entrada de cada local (inclusive com a somatória da 
produção do evento)    

 Uso de máscara constantemente;  

 Aplicação do álcool em gel nos itens fixados e distribuídos pelo campus do Inatel. (Em caso 
de eventos na área de lazer o solicitante deverá se comprometer com essa distribuição);  

 Manter distanciamento necessário de 1,5metros de cada pessoa.  

 Os camarins do Teatro são limitados a 03 pessoas no ambiente 

 É necessário contratar 02 seguranças e 03 pessoas qualificadas para organização, respeito 
e ordem do evento ao local com aferição de temperaturas e controle de entrada das 
pessoas.  

  Contrato de técnicos habilitados no maquinário do Teatro, os técnicos do Inatel não são 
responsáveis pelo evento e sim auxiliam os produtores.  

 
 
O respeito aos critérios deve ser seguido, cabendo o cancelamento do mesmo caso não 
cumprimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA –  13/10/2021. 

https://inatel.br/coronavirus/

