PROCEDIMENTOS PARA ACESSO E FUNCIONAMENTO DO CÂMPUS
FÉRIAS DE 29/06 a 31/07/2022
CONSIDERANDO o período de férias acadêmicas da Fadba, com a redução de alunos, funcionários e
monitores, SERÃO ADOTADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS PARA ACESSO E FUNCIONAMENTO
DO CÂMPUS A PARTIR DE 29 DE JUNHO ATÉ 31 DE JULHO DE 2022:
I – ABERTURA DOS PORTÕES EXTERNOS: das 6h às 22h, EXCETO nos dias de cultos noturnos da igreja
(quartas e sextas-feiras) e nos dias de eventos autorizados pela Diretoria.
II - ACESSO LIVRE AO CÂMPUS:
a) alunos residentes que permanecerem no internato, conforme autorização da preceptoria;
b) colaboradores da FADBA (residentes dentro ou fora do câmpus) e seus familiares diretos; e
c) alunos da capacitação teológica e programa de pós-graduação da Escola de Teologia.
III - ACESSO AO CÂMPUS COM RESTRIÇÕES:
a) 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;
b) serviços de transportes e entregas das 6h às 21h30;
c) pessoas que precisam tratar de assuntos no prédio administrativo (administração, RH etc), na
pós-graduação (prédio universitário), CAB, Central de Atendimento, CPB e correios;
d) membros da igreja e convidados nos horários especificados para as reuniões religiosas;
e) uso do circuito de caminhada (Anel Viário da Bondade), das 6h às 19h (exceto sábados, e nas
sextas-feiras 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;
f) 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; e
g) pessoas pré-inscritas para eventos autorizados pela Diretoria, com lista enviada com
antecedência, para os dias e horários informados.
IV – FUNCIONAMENTO E USO DAS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER:
1- FADBA FITNESS:
a) a piscina não estará disponível no período devido ao programa de manutenção preventiva;
b) o uso da academia estará limitado a:

* alunos residentes no internato;
* alunos da capacitação teológica e programas de pós-graduação da Escola de Teologia; e
* colaboradores e seus familiares direitos que residem dentro do câmpus (e que contratam esse
serviço);
c) os horários disponíveis são de domingo a quinta-feira, das 5h às 7h, das 15 às 17h e das 18 às
21h.
2- COMPLEXO ESPORTIVO:
a) será disponibilizado o uso do complexo esportivo (campos, quadras abertas e fechadas)
MEDIANTE agendamento prévio, preferentemente com 24h de antecedência, com lista de
participantes e respectivo responsável;
b) o uso das áreas do complexo esportivo (campos, quadras abertas e fechadas) estará limitado a:
* alunos residentes no internato;
* alunos da capacitação teológica e programa de pós-graduação da Escola de Teologia; e
* colaboradores (residentes ou não dentro do câmpus) e seus familiares diretos;
c) os horários disponíveis são:
* quadra de areia e de tênis: de domingo à quinta-feira, das 7h às 21h;
* campo de futebol: domingo das 05 às 8h, e segunda a quinta-feira das 14 às 18h;
* quadras cobertas: sábado a quinta-feira, das 19h30 às 22h.

Cachoeira, 07 de junho de 2022.
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