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DELIBERAÇÃO EEFERP/USP Nº 12, DE 22/06/2015. 

 
 
Dispõe sobre a estrutura organizacional da Escola de 
Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. 

 
A Diretora da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o deliberado 
pelo Conselho Técnico Administrativo, em sua 17ª sessão, realizada em 15 de junho de 
2015, baixa a seguinte 

DELIBERAÇÃO: 
 

Artigo 1º - Fica determinado o horário de expediente da EEFERP das 7 às 18 
horas, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis na Universidade de São Paulo, respeitando-
se os horários de funcionamento de cada setor administrativo. 

Artigo 2º - Os funcionários técnicos e administrativos deverão cumprir suas 
jornadas de 40 horas semanais e, em casos excepcionais, apenas com a autorização da 
Diretora da EEFERP, poderão estender o horário de suas atividades de acordo com o 
permitido na legislação vigente (CLT). 

Artigo 3º - O acesso e a permanência de funcionários técnicos e administrativos e 
terceiros no interior das edificações, nos horários em que não há expediente na EEFERP, 
ou seja, antes das 7h e após as 18h, nos dias úteis e, o dia todo, aos sábados, domingos, 
feriados, pontos facultativos e compensados, serão permitidos apenas com a devida 
autorização da Diretora da EEFERP, com exceção aos casos de convocações, reuniões, 
viagens a serviço e atividades de ensino, pesquisa e extensão, previamente autorizados 
pela Diretora. 

Artigo 4º - Os alunos de graduação e pós-graduação, exclusivamente sob 
orientação e responsabilidade dos docentes da EEFERP, que necessitarem estender suas 
atividades práticas de pesquisa além do horário de expediente do local (Laboratórios, 
Ginásios, Piscina e outros) estarão autorizados a permanecerem no local após o expediente 
normal, mediante autorização por escrito e sob responsabilidade do respectivo docente 
orientador, para que não haja interrupção das atividades em desenvolvimento. 

Artigo 5º - Para atender às situações emergenciais nas edificações da EEFERP, 
fica autorizado o acesso dos servidores da Seção de Informática, da Seção de Apoio e da 
Seção de Manutenção Predial, todos os dias da semana, em qualquer horário. 

Artigo 6º - Fica autorizado o uso dos aparelhos de musculação existentes no 
Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano, situado no pavimento térreo do 
Bloco 2, nos horários das 7h às 22h para docentes e funcionários técnicos e administrativos, 
sob suas responsabilidades, que não estejam em horário de expediente e desde que o 
Laboratório não esteja em uso para atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Parágrafo único - Cada usuário deverá zelar pela conservação e organização da 
sala e de seus materiais e equipamentos. 

Artigo 7º - Fica autorizado, exclusivamente aos docentes da EEFERP, o uso das 
instalações em atividades acadêmicas e de pesquisa, em qualquer dia e horário, para que 
não haja interrupção das atividades em desenvolvimento. 

Artigo 8º - A empresa terceirizada, responsável pelos serviços de segurança e 
vigilância patrimonial das edificações da EEFERP, ficará encarregada pela abertura das 
portas externas e internas dos Blocos I e II, às 7h e fechamento às 18h30min, devendo ser 
registrado no respectivo Livro de Ocorrências o nome dos docentes, funcionários técnicos e 
administrativos e alunos de graduação e pós-graduação que permanecerem na edificação 
das 18h às 23h e aos sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e compensados, 
bem como os casos de descumprimento de horários. 

Artigo 9º - Casos omissos serão resolvidos pela Direção da EEFERP. 
Artigo 10 - Esta Deliberação entra em vigor na presente data revogando-se as 

disposições em contrário. 

Ribeirão Preto, 22 de junho de 2015. 

  

 

Profa. Dra. Maria das Graças B. de Carvalho 
Diretora 

  


