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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
(preencher de forma legível) 

Eu, _______________________________________________________________, 

RG ____________________, CPF: ____________________, matrícula UFES 

(quando aplicável) ________________, declaro ter solicitado e ser responsável pela 

utilização do espaço abaixo identificado do Centro de Educação Física e Desportos 

da UFES. 

ESPAÇO: 

__________________________________________________________, 

do dia _______________ ao dia _______________, no horário de ____h____ min 

às ____h____ min., para a realização do seguinte 

evento:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

estando ciente que:  

1. A UFES não provém qualquer tipo de seguro aos usuários de seus espaços 

e nem prove qualquer cobertura para assistência médica/hospitalar. 

2. Dos riscos inerentes à prática da atividade esportiva, assumindo 

integralmente a responsabilidade por eventuais danos que possam ocorrer 

aos participantes do evento.  

3. Devo procurar serviços médicos de emergência caso alguém sofra algum 

ferimento ou acidente durante o evento e entendo que a UFES não é 

responsável pelos custos decorrentes;  

4. Devo reparar ou ressarcir todo e qualquer dano ou prejuízo que venha a ser 

causado às instalações ou equipamentos da UFES no período de realização 

do Evento; 

5. É de minha responsabilidade a guarda e manutenção de todos os 

equipamentos/móveis/utensílios pertencentes às áreas utilizadas durante a 

realização do evento; 

6. Devo providenciar toda a estrutura necessária para realização do evento não 

disponibilizada pela UFES; 
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7. Devo providenciar a retirada de todo material ou equipamento utilizado na 

atividade, que não seja do patrimônio da UFES, imediatamente após o 

término do evento; 

8. Devo providenciar a limpeza do local logo após o término do evento; 

9. A UFES não se responsabiliza pela perda ou dano a materiais e 

equipamentos pessoais ou de outras entidades nas dependências do 

Complexo Esportivo; 

10. A entidade requisitante é responsável pela segurança do recinto durante a 

realização de quaisquer eventos que assim o determinem e é igualmente 

responsável por licenças ou autorizações que se tornem necessárias à 

realização dos espetáculos ou das provas. 

11. Em caso de eventos de interesse da UFES, concordo em reservar no 

mínimo 10% de vagas de maneira gratuita para a Universidade, ou me 

comprometo a atender o acordo de parceria fechado entre as partes como 

forma de contrapartida pela utilização do espaço solicitado; 
12. Comprometo-me, durante o evento, a obedecer e fazer ser obedecida as 

regras, normas e protocolos da UFES para a utilização adequada do 

espaço. 
13. Declaro ainda ter lido as REGRAS DE USO do espaço solicitado e estar 

ciente e de acordo com elas, responsabilizando-me pela utilização correta 

do espaço solicitado e reparação de todos os danos que nele possam 

ocorrer em função do evento. 

 

Vitória, ________de _____________________ de _________. 

  

 

_____________________________________ 

Assinatura do solicitante 

 

Nome legível: _____________________________________________________ 

Telefone/e-mail: _______________/____________________________________ 


