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Resolução N° 0

A presidente do Conselho 
atribuições legais e regimentais, de acordo com a competência normativa que 
lhe foi conferida para dispor sobre as tarifas mínimas a serem praticadas 
quanto às permissões onerosas do Cine
necessidade de retificação da portaria n
RESOLVE:  

Art. 1° Divulgar os valores dos preços das tarifas mínimas a serem praticadas 
conforme tabelas abaixo

 

TIPO DE EVENTO
 

Colação de Grau: escolas 
 
 

  
Colação de grau: universidades e escolas particulares

 Espetáculos e shows: de domingo a quarta

 Espetáculos e shows: de quinta a sábado

 Palestras, debates, conferências e seminários

 Montagens e ensaios

 Projeto Luz da Terra

 Tarifa Social

  Capacidade 1.232 lugares

 

 

 
 

Centro, 36010-150 Juiz de Fora – Minas Gerais | Tel. 32 3231
www.theatrocentral.com.br | E-mail: cinetheatrocentral@ufjf.edu.br

 

Resolução N° 01, de 07 de julho de 2020 

 

Divulga as tarifas que serão 
praticadas quanto àspermissões 
onerosas de uso do Cine
Central da UFJF 

 

Conselho Diretor do Cine-Theatro Central, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, de acordo com a competência normativa que 
lhe foi conferida para dispor sobre as tarifas mínimas a serem praticadas 
quanto às permissões onerosas do Cine-Theatro Central, considerando a
necessidade de retificação da portaria n°01 de 19 de dezembro de 2018 

Divulgar os valores dos preços das tarifas mínimas a serem praticadas 
conforme tabelas abaixo 

TIPO DE EVENTO * Valor do Aluguel

Colação de Grau: escolas públicas 
R$ 5.636

Colação de grau: universidades e escolas particulares  
R$11.640

Espetáculos e shows: de domingo a quarta R$3.711

Espetáculos e shows: de quinta a sábado R$4.106

Palestras, debates, conferências e seminários R$10.070

Montagens e ensaios R$2.812

Projeto Luz da Terra R$1.419

Tarifa Social R$2.830
Capacidade 1.232 lugares 
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TIPO DE EVENTO
 

Colação de Grau: escolas públicas
 
 

  
Colação de grau: universidades e escolas particulares

 Espetáculos e shows: de domingo a quarta

 Espetáculos e shows: de quinta a sábado

 Palestras, debates, conferências e seminários

 
Montagens e ensaios

 
Projeto Luz da Terra

 
Tarifa Social

 ** Capacidade 1.751 lugares

 

Art. 2° Os termos de permissão de uso deverão seguir os valores definidos 
nesta resolução, desde que
cento) do valor do borderô final.

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando
seas disposições em contrário.

 

 

 

Presidente do Conselho Diretor do Cine
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TIPO DE EVENTO Valor do Aluguel

Colação de Grau: escolas públicas 
R$ 8.462

universidades e escolas particulares  
R$17.482

Espetáculos e shows: de domingo a quarta R$5.573

Espetáculos e shows: de quinta a sábado R$6.166

Palestras, debates, conferências e seminários R$15.199

Montagens e ensaios R$2.812

Projeto Luz da Terra R$1.419
 

Tarifa Social R$2.830
** Capacidade 1.751 lugares  

° Os termos de permissão de uso deverão seguir os valores definidos 
nesta resolução, desde que, esses valores sejam superiores a 10%

do valor do borderô final. 

3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando
seas disposições em contrário. 

 
Valéria de Faria Cristófaro 

Presidente do Conselho Diretor do Cine-Theatro Central
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Valor do Aluguel** 
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6.166 

15.199 

2.812 

1.419 

2.830 

° Os termos de permissão de uso deverão seguir os valores definidos 
esses valores sejam superiores a 10% (dez por 

3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-

Theatro Central 


