
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 

Conforme artigo 8º da IN n. 08/2018 é necessário anexar neste 
termo as seguintes cópias: RG, vínculo com a UNB, quando houver, 
e comprovante de residência. 

 
A BCE, neste ato representada por sua Direção, no uso das atribuições conferidas pelo 
Art. 40 do Regimento Geral da UnB, vem celebrar o presente Termo de Autorização de 
Uso com (nome) _______________________________________, portador da cédula 
de identidade nº______________, órgão expedidor/estado ________ e do CPF 
nº______________________, doravante denominado(a) Expositor/Curador. O servidor 
_______________________________, (matrícula FUB)_______________, está 
designado para acompanhar este evento e o servidor 
____________________________________, (matrícula FUB)______________, o 

substituirá em caso de necessidade. 
 
Ao celebrar este Termo de Autorização de Uso o Expositor/Curador declara que aceita 
os termos, providências, disposições, obrigações e penalidades dispostos na 
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCE N. 06/2016. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do(s) objeto(s) de autorização de uso 

I - O(s) espaço(s); 
II - O(s) equipamento(s): 
IV - A(s) estrutura(s), instalação(ções) e facilidade(s): 

  Prismas 

  Biombos 

  Expositores 

Outros recursos não especificados:  ___________________________. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Destinação: O(s) espaço(s), equipamento(s), 

estrutura(s), instalação(ções) e facilidade(s), objeto(s) do presente Termo, destina(m)-

se à realização do evento: ______________________________________________. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Prazo de Vigência: A Autorização terá vigência no 

período de ______a______ no horário de ______a______, sendo vedada sua 

prorrogação. 

CLÁUSULA QUARTA - Da abertura e fechamento diário do espaço destinado às 
exposições: 

(  ) A equipe responsável pelo evento irá abrir e fechar o espaço durante o período da 
exposição; 
( ) O Setor de Referência da BCE, bem como o chefe de plantão, serão responsáveis por 
abrir e fechar o espaço durante o período da exposição. 

CLÁUSULA QUINTA - Da Dissolução: O presente Termo de Autorização de Uso 
poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de 
uma das partes e aceite da outra parte até o prazo máximo de 24h para o início do prazo 

de vigência deste termo. 
 

Brasília,  . 
 

   __________________________________________________________ 
(nome do servidor) 

 
__________________________________________________________ 

(nome do Expositor/Curador) 


