PROCEDIMENTOS PARA ACESSO AO CÂMPUS - FÉRIAS 2021/2022
CONSIDERANDO o período de férias acadêmicas da Fadba, com a redução de alunos, funcionários e
monitores, SERÃO ADOTADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS A PARTIR DE 20/12/2021 ATÉ 09 DE
FEVEREIRO DE 2022:
I – ABERTURA DOS PORTÕES EXTERNOS: das 6h às 19h, EXCETO nos dias de cultos noturnos da igreja
(quartas e sextas-feiras) e nos dias de eventos autorizados pela administração, que se estenderão até às
22h.
II - ACESSO LIVRE AO CÂMPUS:
a) alunos residentes que permanecem no internato, conforme autorização da preceptoria;

b) colaboradores da FADBA residentes no câmpus e seus familiares.
III - ACESSO AO CÂMPUS COM RESTRIÇÕES:
a) colaboradores da FADBA não residentes no câmpus dentro de seus horários de trabalho;
b) pessoas convidadas pelos colaboradores residentes no câmpus da Fadba, exclusivamente para as
suas moradias, não estando permitido o uso de outros espaços, salvo quando acompanhado pelo
respectivo colaborador responsável;
c) serviços de transportes e entregas das 6h às 21h30;
d) pessoas que precisam tratar de assuntos no prédio administrativo (administração, RH etc), na pósgraduação (prédio universitário), CAB, Central de Atendimento, CPB e correios;
e) membros da igreja e convidados nos horários especificados para as reuniões religiosas;
f) uso do circuito de caminhada (Anel Viário da Bondade), das 6h às 19h (exceto sábados, e nas sextasfeiras só até às 16h), não podendo circular pela Praça da Amizade, Fadba Fitness, nem nos
residenciais masculino e feminino, Shalom, Maranata e Vila dos Professores, nem estar
acompanhado de animais, nem colher frutas e flores;
g) pessoas pré-inscritas com lista enviada e autorizada pela monitoria de esporte e lazer, para uso do
complexo esportivo, tendo ingresso com até 30’ de antecedência e retirada até 20’após o término do
horário agendado;

h) pessoas pré-inscritas para eventos autorizados pela administração, com lista enviada com
antecedência, para os dias e horários informados.

Cachoeira, 20 de dezembro de 2021.
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