
PROCEDIMENTOS 

REQUISIÇÃO DE ADEREÇOS E EQUIPAMENTOS 

 

Âmbito curricular 

 

1. O aluno que pretenda utilizar qualquer adereço ou equipamento de iluminação 

deverá dirigir-se ao Armazém do Departamento de Teatro e preencher uma 

requisição a qual inclui um termo de responsabilidade que deverá ser assinada pelo 

requisitante. 

 

2. Com o preenchimento da requisição e consequente assunção da responsabilidade 

sobre todo o material solicitado, o aluno compromete-se a entregar o referido 

material, em bom estado e no prazo estipulado. 

 

3. Caso os adereços e equipamentos requisitados não sejam entregues no prazo 

estipulado e em bom estado, o aluno ficará impedido de usufruir dos equipamentos, 

assim como todos os atos académicos do responsável pela requisição poderão ficar 

suspensos até à entrega ou substituição das referidas peças. 

 

4. Os alunos de Mestrado que necessitem de qualquer tipo de equipamento para a 

apresentação dos seus projetos finais deverão incluir na requisição uma declaração 

do orientador, comprovando a existência do projeto e a necessidade do equipamento 

para o mesmo. 

 

Projetos extracurriculares e externos 

 

Adereços e Equipamento Técnico 

1. Deverá ser solicitado ao Diretor de Departamento o pedido de utilização de 

adereços e equipamentos, através de um documento escrito. A aprovação deverá ser 

confirmada junto do Gabinete de Produção. 

 

a) Nesse documento deverá ser referido o nome e o âmbito do 

projeto, o nome do responsável, as datas de utilização e os 

adereços e equipamentos pretendidos. 

 



2. Após a autorização acima referida, o requisitante deverá preencher uma 

requisição (nos armazéns do Departamento de Teatro) a qual inclui um termo de 

responsabilidade comprometendo-se na entrega em bom estado e no prazo 

estipulado. 

 

3. Equipamento Técnico 

a) O Departamento de Teatro apenas efetuará o empréstimo de equipamento 

técnico mediante realização de um seguro que cubra o valor do equipamento 

requisitado. Sem este procedimento e a apresentação do comprovativo de tomada do 

seguro não poderá ser levantado qualquer tipo de equipamento. 

b) Todos os projetores de luz são entregues sem lâmpada. 

c) Não é possível o empréstimo de dimmers, nem de órgãos de luz, assim 

como os respetivos cabos. 

 

4. Disponibilidade de material 

A prioridade para a utilização dos vários adereços e equipamentos centra-se nas 

atividades letivas do Departamento de Teatro da Escola, pelo que poderá condicionar 

o empréstimo de material para projetos extracurriculares e externos. 

 

 

 

 


