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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N9 OOGI88

Dispõe sobre a Taxa de Ocupação do
Alojamento Estudantil (AE).

O Reitor da Universidade de BrasIlia, Presidente do
Conselho de Administração, no uso de suas atribuições, ouvido o
referido Órgão Colegiado, em sua 89a. reunião, realizada em 201
12/88, e tendo em vista o constante no M.DEC n9 068/88 e no Arti
go 99, Parágrafo 39 da Resolução do CAD n9 04/88,

R E S O L V E

Art. 19 - O valor da Taxa de Ocupação do
Estudantil (AE) será fixado com base no Maior Valor de
(MVR) , conforme a seguinte aplicação:

a) 50% do MVR para os alunos classificados
carentes;

b) 25% do MVR uara os alunos classificados
mi-carentes.
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Referência
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Art. 29 - O pagamento devera ser efetuado ate o 109
dia do mês subsequente ao do vencimento.

Parágrafo Único - A Taxa de Ocupação do AE sofrera
reajuste trimestral, de forma automatica, tendo por base o ~VR v~
gente ã época.

Art. 39 - As mensalidades em atraso serao pagas ~elo
valor vigente ã época da quitação do debito, acrescidas de multa
de 5% do mês.

Parágrafo Onico - Nos meses de dezembro, janeiro, fe
vereiro e julho não será cobrada multa.

a epoca
ferida.

Art. 49 - O estudante-morador que estiver em débito
da renovaçao de vaga no AE t era sua solicitação inde
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Artigo 59 - A receita proveniente do pagamento da ta
xa de ocupação sera alo cada no FOAC (Fundo Orçamentario de Apoio
às Atividades Comunitarias)/DSS-SAM, devendo ser revertida em ma
nutenção e melhorias do Alojamento Estudantil.

Artigo 69 - Esta Resolução revoga a de n9 002/88 do
Conselho de Administração, bem corno as disposições em contrario.

Brasília, 30 de dezembro de 1988.

C~ISTOVAM BUARQUE
Reitor

cc: GRE-VRT-DECANOS-DSS-SOC-DOF-ACS-SCA-DCE.


