Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação
Universidade do Porto

Aluguer de Espaços

Reserva

A fpceup disponibiliza algumas instalações das
suas áreas públicas para a realização de eventos,
formação e reuniões. Para requerer a cedência ou
solicitar informações mais detalhadas, deve contactar–se:
e. silvia@fpce.up.pt
t. 226 079 713

Morada
Rua Alfredo Allen
4200–135 Porto Portugal
t.
f.
e.
w.

(+351) 226 079 700
(+351) 226 079 725
fpce@fpce.up.pt
www.fpce.up.pt

Auditórios
Auditório 1

Equipamento

Localizado no hall da entrada
do edifício. Este auditório tem
capacidade de 126 lugares
(+ 14 cadeirões).

1 Projetor
1 Computador
1 Televisão
2 Microfones mesa
1 Microfone de punho
1 Microfone de lapela

Auditórios
Auditório 2A
Localizado no hall da entrada do edifício.
Este auditório tem capacidade para 224
lugares (+ 12 cadeirões).

Equipamento
1 Projetor
1 Computador
2 Microfones mesa
1 Microfone de punho
1 Microfone de lapela
1 Pulpito com microfone

Auditórios
2 Auditórios Laterais (2B e 2C)
Localizados em anexo lateral ao auditório
2A, com a capacidade de 96 lugares cada
(+ 12 cadeiras). Podem funcionar em
conjunto com o auditório 2A, tendo a
capacidade total de 428 lugares.

Equipamento
1 Projetor
1 Computador
1 Microfones mesa

Salas
Salas de Aula

Equipamento
1 Projetor
1 Computador
1 Retroprojector

Preçário

1 DIA

1/2 DIA

Auditório 2A

1000 €

700 €

Auditório 1

800 €

400 €

Auditórios 2B ou 2C

600 €

400 €

Salas de aula

120 €

70 €

Sala de computadores e/ou sala equipada
para ligação de portáteis

200 €

120 €

Condições Gerais

i. A cedência dos espaços está sempre sujeita
a aprovação pela Direção da FPCEUP
ii. O pagamento tem de ser feito até 15 dias
antes da utilização dos espaços.

vi. A afixação e disposição de materiais,
promocionais ou de exposição, assim como os
materiais de afixação (colas, pregos, parafusos,
stands), deverão ser previamente acertados
com a FPCEUP.

iii. Serão considerados apenas os pedidos
de cancelamento feitos até 15 dias de
antecedência da data de utilização.

vii. Eventuais danos ou prejuízos que possam
ocorrer durante a utilização das instalações e do
equipamento serão imputáveis ao requerente

iv. A utilização dos sistemas de projeção e de
som terá de ser solicitada juntamente com o
pedido de cedência dos espaços. No aluguer
dos Auditórios 2A, 2B e 2C em simultâneo, a
necessidade da projeção triplicada deverá ser
previamente solicitada, bem como de qualquer
material adicional.

viii. O material utilizado e/ou painéis afixados
serão retirados no prazo máximo de 1 dia útil
após o evento ou em prazo menor, se houver
reserva dos espaços para o dia seguinte.

v. A cedência do equipamento audiovisual
não pressupõe o apoio de técnico operador.
A prestação desse apoio poderá apenas
ocorrer entre as 9h00 e as 18h00 de 2ª a 6ª
feira, mediante solicitação. Horário adicional
mediante disponibilidade e orçamento.

ix. O requerente compromete-se a recolher o
lixo e a manter o espaço como encontrado.

