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TERMO DE PERMISSÃO DE USO No 001/2021 
DE ESPAÇOS FÍSICOS DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFMG PELO 

DIRETÓRIO ACADÊMICO DA UNIDADE 
 
Aprovado pela Congregação da Escola de Engenharia em 
reunião de 30/10/2020 e elaborado em observância aos 
termos da Resolução no 11/2019 do Conselho 
Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
A Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, autarquia de Regime Especial, CNPJ 
17.217.985/0001-04, com endereço na Av. Presidente Antônio Carlos, 6.627, Bairro Pampulha - Belo 
Horizonte/MG, CEP 31.270-901, representada no âmbito da Escola de Engenharia, Unidade Acadêmica da 
UFMG, pelo Diretor da Escola de Engenharia (EE), Professor Cícero Murta Diniz Starling, Carteira de 
Identidade n.º MG-4.132.508, CPF n.º 569.734.466-04, neste ato denominada PERMITENTE, e a 
associação de direito privado Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia da UFMG, CNPJ 
26.721.437/0001-53, com endereço na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 6.627, Bairro Pampulha - Belo 
Horizonte/MG, CEP 31.270-901, Sala T019 do Bloco 3 do Prédio da Escola de Engenharia no Campus da 
Universidade Federal de Minas Gerais, neste ato denominada PERMISSIONÁRIA, representada pelo(a) 
seu(sua) Presidente, Sr(a). Luíza Beatriz Lemos Reis, CPF n.º 109.797.216-01, Carteira de Identidade 
n.º MG-14.311.736, aluna do Curso de Engenharia Química, matrícula UFMG: 2013071315, celebram o 
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, de acordo com as seguintes condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
Constitui o objeto deste instrumento a Permissão Não Remunerada de Uso de parte do andar térreo do 
bloco 3 do prédio da Escola de Engenharia da UFMG, correspondente a 706,49 m², conforme Memorial 
Descritivo anexo a este Termo.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES PARA USO DO ESPAÇO CEDIDO 
A PERMITENTE permitirá o uso do espaço acima descrito, obedecidas as seguintes condições:  
 
Parágrafo Primeiro - A PERMISSIONÁRIA deverá utilizar o espaço físico exclusivamente para 
realização das atividades previstas no artigo 79 do Estatuto da UFMG, a saber: 
 

I - promover a aproximação e a solidariedade entre os corpos discente, docente e técnico- 
administrativo; 
II - preservar as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimônio moral e material 
da Universidade e a harmonia entre os diversos organismos que a compõem; 
III - organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico, artístico, 
desportivo, visando à complementação e ao aprimoramento da formação universitária; 
IV - assistir os estudantes carentes de recursos; 
V - realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres; 
VI - concorrer para o aprimoramento das instituições democráticas; 
VII - constituir, quando for o caso, a representação estudantil, com direito a voz e a voto, nos 
órgãos colegiados da Universidade e das Unidades Acadêmicas, na proporção de 1/5 (um quinto) 
dos conselheiros docentes, com mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 

 
Parágrafo Segundo – A PERMISSIONÁRIA não poderá ceder a terceiros o uso da área em questão, 
exceto para as Entidades de Base reconhecidas pela PERMISSIONÁRIA. A Relação das Entidades de 
Base Reconhecidas pela Permissionária deverá ser previamente aprovada pela PERMITENTE sempre 
que ocorrer a renovação do presente Termo, passando a ser parte integrante do presente Termo de 
Permissão de Uso. 
  



 

 

 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Escola de Engenharia 

 
 

2 de 3 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REGIME DE EXECUÇÃO  
A execução da permissão de uso observará as seguintes regras:  
 
I - A PERMISSIONÁRIA deverá observar, no uso do espaço concedido, as condições e recomendações 
relativas à segurança. A utilização do imóvel não poderá prejudicar as condições de higiene, estética e 
segurança do prédio.  
 
II - A PERMISSIONÁRIA deverá utilizar o espaço exclusivamente para o desenvolvimento de atividades 
de interesse acadêmico e de interesse da coletividade universitária, com fins não econômicos. 
 
III - Não é permitido atividades que produzam níveis elevados de ruídos prolongados que possam 
prejudicar e causar desconforto para a prática das atividades acadêmicas, de pesquisa, extensão ou 
administrativas da PERMITENTE, exceto em atividades extraordinárias com a devida autorização prévia 
da PERMITENTE. 
 
IV - A PERMISSIONÁRIA deverá reforçar aos usuários do espaço sobre: 

a) a proibição de fumar em espaços fechados e públicos como rege o art. 2º da Lei Federal nº 9.294, 
de 15 de julho de 1996, e suas respectivas alterações contidas no art. 49 da Lei Federal nº 12546/11 
e no Decreto Federal nº 8262/14. 

b) a proibição da realização de confraternizações que não obedeçam ao que é estabelecido na Portaria 
nº 153, de 11 de dezembro de 2013, da UFMG. 

 
V - A PERMISSIONÁRIA obriga-se a manter o imóvel em perfeita condição de conservação, 
responsabilizando-se pelos danos que causar e pelas demais despesas porventura existentes, decorrentes do 
mau uso do espaço, como rege o Código Civil, especialmente artigos 186, 187 e 927 (Lei nº 10.406 de 10 
de Janeiro de 2002). 
 
VI - A PERMISSIONÁRIA responsabilizar-se-á pelo acompanhamento do uso rotineiro do espaço, 
devendo zelar pelas perfeitas condições de uso e funcionamento, atestadas durante a vistoria inicial que 
antecedeu a assinatura deste termo, devendo para isso: 

a) comunicar por escrito à PERMITENTE qualquer dano ou avaria às instalações, ficando obrigada 
ao ressarcimento dos prejuízos causados, quando for o caso;  

b) providenciar, imediatamente, o reparo das instalações, em caso de danos ou avarias ou prejuízos 
causados, também, por seus empregados ou prepostos no desempenho de suas tarefas ou em 
conexão com elas, quando for o caso;  

c) permitir o livre acesso da PERMITENTE ao espaço, objetivando a sua manutenção rotineira bem 
como a realização de atividades que contribuam para a segurança dos usuários; 

d) providenciar para que o horário de utilização do espaço dê suporte aos horários de limpeza rotineira 
definidos pela PERMITENTE. 

 
VII - A PERMISSIONÁRIA não poderá fazer no local, sem a devida autorização da PERMITENTE, 
qualquer alteração que envolva modificações em paredes, divisórias ou outros componentes da estrutura 
física das áreas. A PERMISSIONÁRIA se compromete, ainda, a devolver o imóvel, ao término desta 
permissão, com todas as benfeitorias, construções e acréscimos que vier a executar, sem que lhe caiba, em 
razão delas, qualquer indenização ou retenção.  
 
VIII - Em razões excepcionais e por meio de ofício em que se especificam os motivos que demandam a 
revogação do termo, a PERMITENTE, com a devida aprovação da Congregação da Escola de Engenharia, 
poderá revogar unilateralmente a presente permissão de uso, quando o interesse público o recomendar.  
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS COMPROMISSOS DA PERMITENTE  
São compromissos da PERMITENTE:  
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I -  fiscalizar o uso adequado do patrimônio;  
 
II - prestar informações e esclarecimentos solicitados pela PERMISSIONÁRIA;  
 
III - comunicar as falhas ocorridas na execução do presente Termo de Permissão de Uso.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO DA PERMISSÃO DE USO 
Este Termo de Permissão de Uso terá seu prazo de vigência coincidente com o do mandato de gestão da 
PERMISSIONÁRIA. Após este prazo, o controle do espaço volta automaticamente a ser exercido pela 
PERMITENTE de forma provisória, até a formalização e posse de nova gestão da PERMISSIONÁRIA, 
quando um novo Termo de Permissão de Uso deverá ser assinado após aprovação pela Congregação da 
Escola de Engenharia. 
 
Parágrafo Único - ao término desta permissão, a PERMISSIONÁRIA deverá entregar o espaço em 
condições de uso similares às que foram caracterizadas no MEMORIAL DESCRITIVO e no TERMO 
DE VISTORIA INICIAL, conforme CLÁUSULA SEXTA. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES PARA A EMISSÃO DO TERMO 
Para que o Termo de Permissão de Uso seja assinado é necessário que um representante da 
PERMITENTE, acompanhado de um representante da PERMISSIONÁRIA, faça uma vistoria no espaço 
para que seja caracterizada a condição física do espaço, lavrando MEMORIAL DESCRITIVO e 
TERMO DE VISTORIA INICIAL, que serão partes integrantes do presente Termo de Permissão de 
Uso. Ao final da cessão, uma nova vistoria deverá ser realizada por estes representantes, com a assinatura 
do TERMO DE VISTORIA FINAL. 
 
Parágrafo Único – O presente Termo de Permissão de Uso, emitido em caráter precário e discricionário, 
não gera à PERMISSIONÁRIA o direito a indenizações de qualquer espécie decorrentes de expectativas 
de direito. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação da Escola de Engenharia da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
 
CLÁUSULA OITAVA: FORO  
Por força do disposto no Art. 109, Inciso I da Constituição de 1988, o Foro da Justiça Federal Seção 
Judiciária de Minas Gerais será competente para dirimir dúvidas e/ou questões resultantes de interpretações 
e/ou execução do presente instrumento. 
 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021. 
 
 
 

____________________________________  
PERMITENTE 

Cícero Murta Diniz Starling 
Diretor da Escola de Engenharia da UFMG  

 
 
 

____________________________________  
PERMISSIONÁRIA 

Luíza Beatriz Lemos Reis 
Presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia da UFMG
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MEMORIAL DESCRITIVO 
Integrante do Termo de Permissão de Uso no 001/2021, 
assinado em 28/05/2021. 

 

PERMITENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG 
UNIDADE ACADÊMICA: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFMG 
LOCAL: CAMPUS PAMPULHA / BELO HORIZONTE - MG 
IMÓVEL: SALÃO LIVRE E SALAS, CONFORME DESCRIÇÃO GERAL 
ÁREA CONSTRUÍDA: 706,49 m²  
PERMISSIONÁRIA: DIRETÓRIO ACADÊMICO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA 
UFMG 

 
INTRODUÇÃO 
O presente memorial tem por finalidade descrever as características construtivas aparentes da parte 
do imóvel cedida pela PERMITENTE, por meio de Permissão Não Remunerada de Uso, à 
PERMISSIONÁRIA. Seu objetivo é descrever de forma sucinta a área cedida e os materiais de 
revestimento utilizados na construção. 
 
DESCRIÇÃO GERAL 
A área cedida é parte do andar térreo, bloco 3, do prédio da Escola de Engenharia da UFMG e se 
subdivide basicamente em duas subáreas, a saber: 
 
Subárea 1 - 438,82 m² 
Um salão com dimensões de 15,23m x 17,68m, identificado como T015, no interior do qual há 
uma copa, com paredes revestidas em azulejos brancos até meia altura, separada por meia parede 
em alvenaria e balcão em ardósia, sendo equipada também com bancada em ardósia, onde está 
instalada pia metálica. Há também um quarto de depósito anexo à copa, identificado como T016. 
Anexas ao salão há três salas com as seguintes dimensões: 3,89m x 7,09m (T017); 3,975m x 7,09m 
(T019); 3,89m x 8,235m (T018). 
 
Subárea 2 - 267,67 m² 
Dois conjuntos de seis salas cada um, separados por um corredor medindo 15,285m de 
comprimento por 3,055m de largura, sendo as salas separadas entre si por divisórias que se elevam 
do piso ao teto, tendo as salas as seguintes dimensões: 

● 1 sala de 2,64m x 6,84m (T031) 
● 4 salas de 2,50m x 6,84m (T033, T035, T037, T039) 
● 1 sala de 2,64m x 6,84m (T041) 
● 1 sala de 2,64 x 7,785 (T026) 
● 5 salas de 2,50 x 7,785 m (T028, T030, T032, T034, T036) 

 
PORTAS 
As folhas das portas são de madeira laminada, com espessura de 30mm, equipadas com trincos e 
fechaduras metálicos. Todas têm acabamento liso e sem pintura. 
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JANELAS 
Janelas de correr com esquadrias de alumínio e vidro translúcido, pintadas, guarnecidas com 
grades externas em ferro redondo e peitoril em granito, além de janelas basculantes com esquadrias 
de alumínio e vidro translúcido, pintadas, guarnecidas com grades internas em ferro redondo e 
peitoril em granito. 
 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
Condutores: instalados em eletrodutos de seção circular, isolamento termoplástico polivinílico 
(PVC), com distribuição superior em eletrocalhas. 
Eletrodutos: em PVC rígido de sobrepor, fixados com abraçadeiras metálicas.  
Espelhos de tomadas e interruptores:  são aparentes e as caixas são de sobrepor.  
Todas as áreas são equipadas com calhas duplas de lâmpadas fluorescentes.  
 
PINTURA  
As paredes internas, pilares, vigas e teto têm aplicação de pintura com tinta acrílica. 
 
PISOS 
Em todos os ambientes está instalado piso em cerâmica em cor clara, dimensões 40x40cm, e 
rodapés em ardósia. 
 
 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021. 
 
 
 
 

____________________________________  
PERMITENTE 

Cícero Murta Diniz Starling 
Diretor da Escola de Engenharia da UFMG  

 
 
 
 

____________________________________  
PERMISSIONÁRIA 

Luíza Beatriz Lemos Reis 
Presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia da UFMG
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RELAÇÃO DAS ENTIDADES DE BASE  
RECONHECIDAS PELA PERMISSIONÁRIA 

 
Integrante do Termo de Permissão de Uso no 001/2021, 
assinado em 28/05/2021. 

 

ENTIDADE SALA DESTINADA 

Associação Atlética da Escola da Engenharia UFMG T018, T035 

Grêmio de Engenharia Civil T026 

Grêmio dos Estudantes de Engenharia de Sistemas Oriane Magela Neto T028 

Grêmio de Engenharia de Produção T030 

Grêmio de Engenharia Química Lourenço Menicucci Sobrinho T031 

Grêmio dos Estudantes de Engenharia de Controle e Automação T032 

Grêmio dos Estudantes de Engenharia Elétrica T033 

Grêmio Mínero-Metalúrgico Louis Ensch (CEMet) - Centro de Estudos 
de Metalurgia 

T034 

Engenharia Solidária - UFMG T035 

Grêmio Mínero-Metalúrgico Louis Ensch (CEMet) - Centro de Estudos 
de Mineração 

T036 

Grêmio Estudantil de Engenharia Aeroespacial T037 

Grêmio dos Estudantes de Engenharia Mecânica T039 

Grêmio de Engenharia Ambiental T041 

 
 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

____________________________________  
PERMISSIONÁRIA 

Luíza Beatriz Lemos Reis 
Presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia da UFMG
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