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Normas de funcionamento da Academia de Ginástica e da Escola de Natação: 
 

1) DO HORÁRIO 
1.1) O horário de funcionamento da Academia de Ginástica e da Escola de Natação é de segunda a sexta-feira, das 6h30min às 22h45min. Aos sábados, a 
Escola de Natação funciona das 8h às 13h (exceto natação bebê, até às 15h) e a Academia de Ginástica das 8h às 15h. 

 1.2) O Parque Esportivo pode determinar a suspensão das atividades, em consonância ao calendário acadêmico emitido pela Universidade, mediante 
comunicação prévia aos seus usuários.  

 1.3) O Parque Esportivo não funciona em feriados municipais, estaduais, federais e institucionais, salvo em eventos previamente agendados. 
 1.4) Nos meses de janeiro e fevereiro o horário de funcionamento do Parque Esportivo, aos sábados, está sujeito à alteração, mediante comunicação prévia 

aos seus usuários. 

2) DA MATRÍCULA 
A matrícula na Academia de Ginástica é realizada mediante: 

2.1) Realização da avaliação física: 
- Mediante agendamento prévio e pagamento antecipado da taxa de avaliação; 
- O usuário deverá comparecer 15 minutos antes do horário agendado para efetuar o pagamento, preencher o Questionário de Anamnese e receber as 

orientações necessárias na Recepção do Parque Esportivo; 
- Usuários acima de 35 anos deverão apresentar o atestado médico que informe o estado de saúde para a prática de atividade física. 

2.2) Agendamento da primeira aula na Recepção do Parque Esportivo. 
A matrícula na Escola de Natação é realizada mediante: 

2.3) Realização da avaliação de técnica e condicionamento físico para a efetivação da matrícula nas modalidades de Raia Livre, Natação Condicionamento, 
Pólo Aquático e demais modalidades desenvolvidas na piscina olímpica. Somente com a aprovação na avaliação o interessado poderá se matricular nas 
modalidades citadas. Na modalidade Raia Livre, deve ser observada a idade mínima de 15 anos. 
2.4) Apresentação de atestado médico que informe o estado de saúde para a prática de atividade física. 
2.5) Agendamento da primeira aula, exceto para a modalidade Raia Livre. 

Em ambos os casos, é necessária: 
2.6) Efetivação do cadastro e da matrícula na Recepção do Parque Esportivo, mediante apresentação da Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento, 
observando os planos vigentes. No caso de público interno, apresentação do crachá funcional, carteira estudantil e/ou documentação exigida para 
comprovação do vínculo. 
2.7) Realização do pagamento da primeira mensalidade, o qual pode ser feito tanto na Recepção do Parque Esportivo, quanto na rede bancária, através da 
emissão de boleto. 

3) DO INGRESSO, UTILIZAÇÃO E PERMANÊNCIA 
3.1) Para acesso à Academia de Ginástica e à Escola de Natação é obrigatória a apresentação do cartão de acesso ou a utilização do recurso biométrico, que 
deverá ser cadastrado na Recepção. O cartão de acesso é de uso pessoal e intransferível e, em caso de perda ou extravio, o usuário deve solicitar a 
segunda via do cartão na Recepção do Parque Esportivo.  
3.2) A permanência de pessoas visitantes na Academia de Ginástica e na Escola de Natação deverá ser breve, com o devido conhecimento de funcionário do 
setor. 
3.3) Durante o horário de funcionamento da Academia de Ginástica e da Escola de Natação podem ocorrer aulas práticas dos cursos de Educação Física e 
Fisioterapia da PUCRS. 
3.4) Não é autorizada a recuperação de aulas da Academia de Ginástica e da Escola de Natação, no caso de ausência anterior. 
3.5) Não é permitido o ingresso de alimentos nos ambientes da Academia de Ginástica e da Escola de Natação, exceto garrafas plásticas com líquidos 
energéticos e água. 
3.6) É expressamente proibido fumar, consumir bebidas alcoólicas e usar fogos de artifício nas dependências internas e externas do Parque Esportivo. 

Orientações específicas da Academia de Ginástica: 
3.7) No caso de primeira aula de ginástica, o usuário deverá comparecer no local 15 minutos antes do horário agendado para receber as orientações do 
instrutor. 
3.8) É obrigatório o uso de toalha durante a realização dos exercícios. Caso o usuário não disponha desse material, não será permitido o seu acesso. 
3.9) É obrigatório o uso de roupas e calçados adequados para a prática das atividades físicas. É proibida a utilização de roupas e calçados tais 
como: jeans, sarja, traje social, chinelos, sandálias, sapatos, sapa tênis, etc. 
3.10) Por questões de segurança é proibida a permanência de menores de 12 anos na sala de musculação, salvo em situações especiais com autorização da 
Coordenação e dos responsáveis. 

Orientações específicas da Escola de Natação: 
3.11) O acesso ao ambiente das piscinas é permitido somente 10 (dez) minutos antes e 10 (dez) minutos depois do início da aula, exceto para a modalidade 
Raia Livre. Na modalidade de pólo aquático o acesso é permitido 10 (dez) minutos antes do início da atividade e sem tolerância de horário para entrada 
após o início da mesma, considerando-se o horário em que o usuário estiver matriculado.  
3.12) É obrigatório o uso de sunga ou maiô, chinelo e touca para entrar no ambiente da piscina. Caso o usuário não disponha desse material, não é 
permitido o seu acesso ao ambiente aquático. 
3.13) Não é permitido o uso de calção e bermuda. O uso de duas peças (biquíni e sunkini) é permitido somente nas turmas de hidroginástica para gestante. 
3.14) Não é permitido o uso de maquiagem, cremes, óleos, bronzeadores e/ou protetor solar nas piscinas. 
3.15) Não é permitido o ingresso na piscina quando o usuário estiver utilizando micropore, band-aid ou qualquer outro tipo de curativo. 
3.16) É obrigatório fazer uso da ducha antes de iniciar as atividades na piscina. 
3.17) Não é permitida a permanência nas instalações das piscinas após o término do horário da aula em que o usuário estiver matriculado. 

 
4) DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE GINÁSTICA 

4.1) As modalidades oferecidas na Academia de Ginástica são realizadas em turmas e horários pré-estabelecidos, exceto no caso da musculação, que pode 
ser realizada de acordo com o plano aderido pelo usuário na matrícula. 
4.2) A abertura de novas turmas, alteração de horários das turmas existentes, bem como o cancelamento das mesmas podem ser realizados de acordo com 
a necessidade do Parque Esportivo, mediante comunicação prévia aos usuários. Nos casos de alteração e/ou cancelamento ocasional de aula de ginástica, 
não haverá comunicação prévia aos usuários. 
4.3) A participação do usuário nas aulas pode ocorrer através de inscrição prévia para cada aula na recepção da Academia ou via telefone. A inscrição é 
facultativa e aberta uma hora antes do início de cada aula correspondente, sendo observado o número de vagas pré-estabelecido e a ordem de chegada. Há 
a tolerância de 5 minutos de atraso, estando, após este período, a vaga disponível para os inscritos que estão na lista de espera. Após o tempo de tolerância 
não será permitido o acesso à aula. É necessária a apresentação de cartão de acesso ou documento na aula de “bike indoor” para empréstimo do monitor 
de frequência cardíaca. 
4.4) As aulas de corrida orientada, futebol, jiu-jitsu e soccer training são realizadas em áreas externas à Academia. Em dias de chuva, a aula é realizada em 
espaço definido pelo instrutor. Na corrida orientada é necessário o uso de monitor cardíaco, que deve ser de uso pessoal. 



         Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
PARQUE ESPORTIVO 

 

4.5) Não é autorizada a realização de atividades orientadas por “Personal Trainer” (interno ou externo). 
4.6) É permitida a realização de uma alteração de plano dentro do período vigente, não sendo efetuada a devolução de pagamento realizado. 

 
5) DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE NATAÇÃO 

5.1) As modalidades oferecidas na Escola de Natação são realizadas em turmas e horários pré-estabelecidos, exceto no caso da modalidade RAIA LIVRE, 
que não obedece a horários pré-determinados. 
5.2) A abertura de novas turmas, alteração de horários das turmas existentes, bem como o cancelamento das mesmas podem ser realizados de acordo com 
a necessidade do Parque Esportivo, mediante comunicação prévia aos usuários. 
5.3) Os horários das atividades oferecidas podem ser escolhidos de acordo com a disponibilidade do usuário, desde que sejam pré-definidos os horários 
semanais.  
5.4) É permitida a realização de uma alteração de horário (exceto na modalidade Raia Livre) dentro do período vigente e nas turmas em que houver 
disponibilidade de vaga, não sendo efetuada a devolução de pagamento realizado. 
5.5) Não é autorizada a realização de atividades orientadas por “Personal Trainer” (interno ou externo). 

6) DO PAGAMENTO 
6.1) O pagamento da avaliação ou da reavaliação física deve ser efetivado na Recepção do Parque Esportivo, antes da realização da mesma.  
6.2) O pagamento da primeira mensalidade pode ser realizado no ato da matrícula, diretamente na Recepção do Parque Esportivo, ou mediante emissão de 
boleto bancário, fornecido no momento da inscrição. 
6.3) As mensalidades subsequentes devem ser pagas via boleto bancário, que será enviado à residência do usuário, ou na Recepção do Parque Esportivo, 
até a data de vencimento (dia 10 de cada mês).           
6.4) É possível a solicitação de 2ª via de boleto bancário na Recepção do Parque Esportivo, conforme horário de funcionamento, bem como em qualquer 
agência do Banco Bradesco, mediante apresentação do CPF. 
6.5) No caso de pagamento na Recepção do Parque Esportivo, é necessário observar os horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 
7h15min às 22h30min, e aos sábados, das 8h às 18h30min.   
6.6) O valor de pagamento é correspondente ao plano aderido pelo usuário, conforme tabela vigente. 
6.7) Caso o pagamento não seja efetuado em até 5 (cinco) dias após a data de vencimento e não seja identificado registro de frequência 
em nome do usuário durante esse período, a matrícula será automaticamente cancelada e o usuário perderá a vaga.  
6.8) O registro de frequência caracteriza a continuidade da cobrança da mensalidade. 
6.9) O valor da mensalidade será reajustado anualmente, no mês de dezembro, com aplicabilidade a partir da mensalidade com vencimento previsto para o 
mês de janeiro subsequente. 

 
7) DA DESISTÊNCIA E DO CANCELAMENTO 

7.1) O usuário que não desejar mais frequentar a Academia de Ginástica e/ou a Escola de Natação deverá repassar a solicitação de cancelamento à 
Recepção do Parque Esportivo, pessoalmente ou através de e-mail (parqueesportivo@pucrs.br). No caso da não realização deste procedimento, o usuário 
continua sendo considerado frequentador, caracterizando a continuidade da cobrança da mensalidade, não sendo permitido o cancelamento retroativo. 
7.2) Não é efetuada a devolução dos pagamentos realizados, em caso de cancelamento. 

 
8) DO USO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

8.1) A utilização dos equipamentos e materiais por parte do usuário deve ocorrer conforme a disponibilidade de uso durante as aulas e de acordo com a 
orientação dos instrutores. 
8.2) Na Academia de Ginástica, a utilização de esteiras, elípticos e bicicletas é limitada em 50 (cinquenta) minutos. Haverá a possibilidade de tempo 
adicional, sendo que esse procedimento deve estar em conformidade com a disponibilidade de uso e o programa de treinamento elaborado pelos 
instrutores. 
8.3) Na Escola de Natação, na modalidade raia livre, os materiais são emprestados conforme a disponibilidade. 
8.4) Na sala de musculação é obrigatório o revezamento dos equipamentos, não sendo permitido reservá-los colocando objetos pessoais para uso exclusivo. 
8.5) O usuário deve zelar pelos equipamentos e materiais da Academia de Ginástica e da Escola de Natação, bem como utilizá-los de forma adequada. Não é 
permitido jogar, arremessar, empurrar, soltar pesos com força e praticar atos que possam danificá-los ou oferecer risco aos demais usuários. 

 
9) DO USO DOS ARMÁRIOS 

9.1) São disponibilizados armários no Parque Esportivo para uso dos usuários da Academia de Ginástica e da Escola de Natação. 
9.2) É responsabilidade do usuário a aquisição de cadeado com chave para utilização do armário. 
9.3) Não é permitido deixar objetos pessoais na recepção, nos vestiários e nas demais dependências da Academia de Ginástica e da Escola de Natação. 
9.4) É permitido o uso do armário apenas durante o horário da aula na qual o usuário estiver matriculado. Armários que estiverem com cadeados após o 
horário de funcionamento do Parque Esportivo serão abertos, com objetivo de disponibilizar o mesmo número de armários diariamente. 
9.5) O Parque Esportivo não se responsabiliza pelos objetos deixados nos armários e vestiários ou em qualquer local do Parque Esportivo. 

 
10) DO PROGRAMA DE TREINAMENTO 

10.1) O programa de treinamento dos usuários é prescrito pelos instrutores da Academia de Ginástica e da Escola de Natação (exceto para a modalidade 
Raia Livre). Sob hipótese alguma, é permitida a alteração do programa por parte do usuário sem a devida orientação dos instrutores. 
10.2) Não é permitido a prescrição e/ou indicação de exercícios físicos por pessoa que não seja instrutor vinculado ao Parque Esportivo. 

 
11) DOS DEVERES E CONDUTA DO USUÁRIO 

11.1) É dever do usuário utilizar os serviços da Academia de Ginástica e Escola de Natação de acordo com o plano e a turma aderidos no momento da 
matrícula. 
11.2) É vedado qualquer tipo de atitude em desrespeito ao próximo e aos colaboradores do Parque Esportivo. 
11.3) É proibido retirar materiais dos ambientes da Academia de Ginástica e da Escola de Natação sem a autorização da Coordenação. 

 
12) DAS PENALIDADES 

12.1) O descumprimento das normas aqui estabelecidas poderá resultar ao infrator a pena de advertência e/ou exclusão do recinto, bem como o 
cancelamento da matrícula. 

 
 

Porto Alegre, dezembro de 2017. 
Parque Esportivo da PUCRS 


