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NORMAS PARA EMPRÉSTIMO/RETIRADA DE MATERIAL 
 
 

Para melhor controlar, planejar e organizar a entrada/saída de materiais para as aulas do curso de 
Educação Física, Práticas Desportivas, empréstimos e demais finalidades, ficam definidas as seguintes regras:  

 
1. A retirada de materiais se dará mediante presença da estagiária responsável pela sala de materiais, cujo 

horário é fixado das 15:00 às 21:00h (seg-sex). 
 

2. Em caso de necessidade da retirada de material em horário diferente do especificado acima, segue o 
procedimento: 
- estabelecer contato com a estagiária responsável ou secretaria do curso de Educação Física através do 
e-mail materialesportivo2015@gmail.com, fones 3233-6911/3233-6938 ou presencialmente na 
secretaria para especificar o material a ser retirado, a quantidade, data e horário aproximado para a 
retirada;  
- na ocasião da saída de material, é necessária conferência do material especificado no formulário 
apresentado e assinar confirmando a retirada; 
- na ocasião da entrega de material, esperar a conferência pelo funcionário responsável e nova assinatura 
no mesmo documento, confirmando a devolução; 
- a partir do momento da saída dos bens, estes estão sob responsabilidade do 
acadêmico/técnico/professor que assinou a retirada, ficando este, responsável pela reposição em bom 
estado dos materiais relacionados no formulário que, por ventura, sejam perdidos ou danificados;  
 

3. Serão emprestados os materiais que não constarem na lista de materiais exclusivos para uso dos 
professores nas aulas do curso de graduação em Educação Física e das Práticas Desportivas.  
 

4. As solicitações serão atendidas, havendo disponibilidade do material e respeitando os critérios de 
prioridade de uso, que seguem: 
I – utilização por professores para as aulas do curso de Educação Física; 
II – Utilização por professores para as aulas das turmas de Práticas Desportivas; 
III – Utilização por professores para projetos de extensão, ensino e pesquisa da FURG; 
IV – Utilização por acadêmicos do curso de Educação Física em atividades curriculares nas dependências 
da Universidade; 
V – Utilização por acadêmicos do curso de Educação Física em atividades curriculares fora das 
dependências da Universidade (estágios, pré-estágios etc); 
VI – Empréstimo para atividades supervisionadas por docentes de outras Unidades da FURG; 
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5. Nos casos supracitados em que há possibilidade de saída de material das dependências 

do Centro Esportivo ou mesmo da Universidade, fica estabelecido o prazo máximo de três (3) dias úteis 
para a devolução do mesmo (salvo exceções justificadas com antecedência). Em caso de não 
cumprimento do prazo, uma vez observada sua reincidência, não serão permitidos empréstimos 
posteriores.  

 
6. As mesmas regras valem para os materiais que, eventualmente, estiverem alocados fora 

da sala de materiais (outras dependências do Centro Esportivo, salas de permanência ou outros); 
 

 
 
 
 

Secretaria do curso de Educação Física - IE/FURG 
 

 


