
 

 

Centro de Excelência em Atividades Físicas 

ACADEMIA ESCOLA DA UEM 
 

 
REGRAS PARA AS ATIVIDADES DA ACADEMIA - CEAF 

conforme PORTARIA Nº 049/2020 – SAÚDE (Prefeitura de Maringá) 
 

▪ Atendimento das 07h às 20h de segunda a sexta-feira mediante agendamento (via 

telefone/WhatsApp 3011-4373 ou ceaf-academia@uem.br). 
 

▪ Treinos e Aulas de no máximo 40 minutos. 
 

▪ Aulas em turmas: distanciamento mínimo de 4 metros entre as pessoas e no máximo 
5 pessoas por turma. 

 

▪ Limpar os calçados no tapete higienizador antes de entrar na Academia. 
 

▪ Obrigatório uso de máscaras, inclusive durante os exercícios (musculação, aeróbicos, 
etc). 
 

▪ Obrigatório utilizar o kit limpeza (álcool e papel toalha) em todos os equipamentos e 
materiais antes e depois do uso. 
 

PROIBIDO: 

▪ Entrar pessoas do grupo de risco da COVID-19: Maiores de 60 anos de idade; 
Hipertensos; Cardiopatas; Diabéticos e Menores de 16 anos de idade. 
 

▪ O comparecimento de pessoas que estejam apresentando sintomas como: coriza, 
tosse, febre, mal-estar ou sintomas de gripe, de forma que seja impedida sua 
entrada ao estabelecimento; 
 

▪ Atividades que gerem contato físico (entre usuários, instrutores, etc.) 
 

▪ Compartilhamento de instrumentos e objetos entre os usuários. 
 

▪ Revezar o mesmo aparelho ou objeto (troca apenas ao final de cada série, 
mediante absoluta e rigorosa higienização do aparelho, peso, anilha, banco etc). 
 

▪ Usar: guarda-volumes, catracas, leitores biométricos, bebedouros por pressão 
e vestiários para banho.  
 

▪ Entrar na academia com bolsas. Os alunos devem estar preparados com 
vestimenta adequada para o treino. As chaves de veículos, residências e carteira 
deverão ser deixados em espaço indicado pela academia que se encontrará na 
entrada e será individualizado. 
 

▪ Consumir bebidas e alimentos no interior da Academia. 

 

Para os alunos que não poderão retornar neste momento, informamos que todos 
os planos serão prorrogados ao final do contrato, sem prejuízo dos valores pagos. 

 


