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1. Pedidos de Autorização
1.1.

As autorizações para churrascos deverão ser entregues no Guichet da
AEFCT com pelo menos 2 semanas de antecedência em relação à data
proposta.

1.2.

Os responsáveis pela entrega da autorização do churrasco, após este ter
sido aprovado em Reunião de Direção da AEFCT, deverão ir buscar o
papel, ao Guichet da AEFCT, para entrega na Direção da FCT NOVA.

1.3.

O prazo limite para a entrega do papel na Direção da FCT NOVA é de 4
dias úteis antes da data prevista para o churrasco.

1.4.

Para que o pedido de autorização seja válido deverá incluir:
- a data, hora de ínicio e hora de fim;
- o local.

1.5.

A autorização deverá ser endereçada ao Senhor Diretor, Professor Doutor
Fernando Santana.

2. Datas permitidas
2.1.

A data proposta poderá sofrer alterações caso:
- Já exista um churrasco marcado para essa data;
- Haja uma festa académica na data proposta ou nos dois dias que se
seguem à data proposta;
- Haja atividades previstas e realizadas pela AEFCT que sejam
incompatíveis com a realização de um churrasco
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3. Horários
3.1.

Os churrascos não deverão nunca começar antes das 18h.

3.2.

De segunda a quinta-feira, deverão acabar, obrigatoriamente, antes das
24h00. Às sextas-feiras deverão acabar antes das 2h00 do dia seguinte à
data proposta.

4. Espaço
O espaço para a realização de churrascos que é, na presente data, aconselhado e
autorizado é o espaço entre o convívio e a Divisão Académica.
Este espaço deverá ser totalmente vedado, com as grades e bases disponibilizadas
junto do convívio. Deverá deixar-se sempre aberto um corredor de acesso da cantina à
Papelaria Solução e ao Mininova, bem como do Mininova até à Divisão Académica.

5. Apoio da Associação
A AEFCT fornecerá um ponto de eletricidade para o exterior do convívio, bem como
extensões, em número conforme com a disponibilidade da Associação, mediante
pedido do mesmo. Não está autorizado o acesso ao interior do convívio a não ser que
acompanhados por um membro da DAEFCT.
A Associação disponibiliza-se para fazer uma encomenda de barris de cerveja, pelo
preço de 63,88€ (IVA incluído), cada, e de sangria, pelo preço de 59,33€ (IVA
incluído).
A AEFCT disponibiliza um conjunto de senhas limitado e conforme stock, a ser
acordado entre a entidade organizadora do churrasco e a Associação.
Deverá ser anexado ao pedido de autorização uma folha com o número de barris,
número de senhas e número de extensões.
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6. Limpeza do Espaço
6.1.

A limpeza do espaço deve ser totalmente assegurada pela entidade
organizadora do churrasco.
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