Universidade do Vale do Taquari - Univates
Pró-Reitoria de Ensino – PROEN
CAMPO DE FUTEBOL
Objetivos:
- Proporcionar um momento de integração entre
as pessoas envolvidas através da prática
esportiva.
- Estimular o gosto pelos esportes coletivos.
- Proporcionar um espaço que possa contribuir
para a melhora da saúde física e psicossocial dos
envolvidos.
Público-alvo: Alunos regularmente matriculados,
funcionários,
professores
da
Univates
e
cadastrados no Univates & Você.
Materiais obrigatórios:
- Vestimenta adequada (ex.: camiseta, calção,
bermuda, calça de moletom ou leggin, meias).
- Tênis de futebol sete ou chuteira de futebol de
campo(é proibido jogar descalços).
- Bola(s) de futebol de campo.
Local: Complexo Esportivo/Estádio Olímpico

do mês anterior a data desejada.
- O e-mail de solicitação de reserva deve ser
enviado com pelo menos dois dias úteis de
antecedência a data desejada, para que haja
tempo suficiente para o retorno do Complexo
Esportivo e abertura do protocolo.
- É permitido solicitar vários horários durante o
mês vigente.
- É permitido jogar somente futebol de campo.
- É proibido o consumo de qualquer tipo de
bebida alcoólica antes, durante e após os jogos no
Complexo Esportivo e dependências;
- Não é permitido ficar sem camisa dentro do
campo e dependências do Estádio Olímpico
Univates.
- O não comparecimento ao horário reservado,
não dá direito ao solicitante de escolher outro
horário, mesmo tendo quitado o boleto de
pagamento do mesmo.
- Caso o solicitante do horário não pague pela
reserva por duas vezes, sem prévia justificativa,
será impedido de fazer nova reserva.
- A Univates reserva-se o direito de cancelar as
reservas, com o mínimo de 2 dias de
antecedência, por motivos Institucionais(eventos,
motivos de força maior).

Duração: 1 hora por reserva
Investimento:
1 hora

R$ 418,90

Procedimentos para reserva:
1) Enviar e-mail para o Complexo Esportivo
<complexo@univates.br>, colocando data(s),
horário(s) desejado(s).
2) Após receber a confirmação da reserva,
aguardar o envio do boleto por e-mail ou imprimir
diretamente do Universo Univates.
3) Realizar o pagamento da taxa de aluguel,
apresentar o comprovante de pagamento e um
documento com foto para os funcionários do
Complexo ou ao vigia da Star antes do horário
reservado.
Observações
- A locação deve ser feita, obrigatoriamente, por
aluno regularmente matriculado, professor,
funcionário da Univates e/ou cadastrados no
Univates & e Você. Só poderão utilizar o campo
de futebol, quem tiver algum dos vínculos citados
anteriormente.
- Para acessar o campo, todos devem utilizar o
cartão Institucional, pois somente poderão
acessar o mesmo passando pela catraca.
-O
responsável
pela
locação
deve
obrigatoriamente comparecer no horário da
reserva com o comprovante de pagamento e
responde pela conduta dos demais jogadores
envolvidos durante o horário reservado.
- As solicitações de reservas valem somente para
o mês vigente, sendo que poderão ser enviados emails de solicitações de reserva a partir do dia 25

Quadro de horários disponíveis:
DIA
HORÁRIOS DISPONÍVEIS
Sábado

14h às 15h
15h15min às 16h15min

* A cada semestre, os horários poderão sofrer
ajustes, devido ao cronograma geral de
utilização do Estádio Olímpico.
Informações:
Fone: (51) 3714-7000, ramal 5805,
e-mail: complexo@univates.br

