PROJETO ESCOLA NO CEU
O Projeto Escola no CEU foi criado com a importante missão de possibilitar o acesso de crianças e
adolescentes à prática de atividades físicas e de lazer no Centro Esportivo Universitário (CEU) vinculado à
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Para tanto, é necessária a observação das instruções abaixo.
Guia de Procedimentos Para Visitação de Escolas
Os horários para visitação escolar, de TERÇA a SEXTA, conforme disponibilidade serão os seguintes:
* Manhã: 08:00h às 12:00h.
* Tarde: 13:00h às 17:00h.
* Horário Integral: 08:00h às 17:00h.
Isenção de Pagamento:
Quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, serão disponibilizadas visitas gratuitas para escolas públicas da
região metropolitana de Belo Horizonte. Tais visitas serão realizadas somente nas datas previamente
estipuladas, terão o limite de 100 (cem) alunos e poderão ser canceladas em caso de necessidade do Centro
Esportivo Universitário.
Pagamento do Serviço:
O CEU disponibilizará datas para realização de visitas pagas ao decorrer do semestre, assim definidas de
acordo com a direção do CEU. O recolhimento dos valores será tratado no TERMO DE AUTORIZAÇÃO.
Passo-a-Passo para a Pré-reserva e Formalização de Visita ao C.E.U.
1) Entrar em contato com o C.E.U., através do número 3409-2385 (07:00h às 13:00h), para verificar as
datas disponíveis, dentro do semestre vigente, com vistas à visitação.
2) Havendo datas disponíveis será solicitada a formalização do seu pedido por e-mail para conhecimento e
deliberação da direção. Após o recebimento do pedido por e-mail a reserva será confirmada ou não
conforme disponibilidade. No e-mail de solicitação de reserva, favor informar os seguintes dados:
2.1) Data e horário pretendido;
2.2) Nome da instituição;
2.3) CNPJ da instituição;
2.4) Estimativa de alunos;
2.5) Faixa etária;
2.6) Nome do responsável;
2.7) Telefone para contato.
Sendo deferida a reserva pela direção o CENEX encaminhará ao responsável da escola os TERMOS DE
AUTORIZAÇÃO e RESPONSABILIDADE, bem como as NORMAS do CEU para conhecimento e
instrução.
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