REGULAMENTO PARA AFIXAÇÃO DE FAIXAS NO CAMPUS

1. O conteúdo das faixas deve ser de caráter institucional, ou seja, deve fazer
referência às atividades das unidades e órgãos desta Universidade. Exceções
serão analisadas pela Coordenadoria e/ou pelo Conselho Gestor do Campus;
2. A faixa deverá respeitar as especificações descritas na página seguinte, e
também disponível em arquivo no site www.ccsc.usp.br, considerando a
estrutura dos novos suportes;
3. O período de permanência da faixa em exposição é de, no máximo, 15 dias;
4. Os suportes para afixação têm capacidade para até duas faixas e estão
instalados em quatro pontos do Campus 1. A instalação das faixas acontecerá
de acordo com a disponibilidade dos equipamentos:
- suporte 1: próximo à entrada principal do campus (pórtico)
- suporte 2: entre o IQSC e o campo de futebol
- suporte 3: ao lado do novo alojamento
- suporte 4: em frente ao Departamento de Hidráulica e Saneamento
5. A colocação das faixas será feita pela Guarda Universitária. Para tanto, o
interessado deverá enviar o material para a Seção de Fiscalização e Segurança
com, no mínimo, 24 horas de antecedência;
6. Após a data de realização do evento, especificada na faixa, a Guarda
Universitária fará a remoção do material, que ficará disponível na Seção de
Fiscalização e Segurança por até cinco dias. Nesse período, o interessado
deverá providenciar sua retirada, caso contrário, a faixa será descartada.

São Carlos, 5 de janeiro de 2011.

Coordenadoria do Campus de São Carlos

Altura: pode variar entre 0,70 e 0,90m

Especificação para confecção de faixas

ilhós

Considerando que a leitura da faixa é feita por pessoas em movimento, sugerimos:
1. que o texto seja conciso para que o leitor capte a informação rapidamente.
2. utilizar fonte com altura superior a 4 cm.

LOCALIZAÇÃO E DIREÇÃO DOS SUPORTES DE FAIXA
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