
a) Bloco A:
alunos regularmente matriculados em
cursos de graduação.
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RESOLUÇ;1l;O DO CONSELHO DE ADfHNISTRAÇ1\O N90(}B /74
.,/~

Estabelece normas para
ção dos alojamentos do
Desportivo

ocup~
Centro

O Presidente do Conselho de Administração
da Universidade de Brasllia, no uso de suas atribuições esta
tutárias e regimentais,

RESOLVE

1. A Diretoria de Assuntos Comunitários,
atrav~s do Serviço de Orientação e Mercado de Trabalho, fica
responsável pela distribuição, administração e controle dos
alojamentos do Centro Desportivo.

1.1 - Os alojamentos indicados no item 1,
serao ocupados exclusivamente por pessoas do sexo masculino.

2. As vagas existentes nos alojamentos do
Centro Desportivo serão assim distribuldas:



.2 .

UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

b) Bloco B:

alunos regularmente matriculados em cur
sos de pôs-graduação.
alunos regularmente matriculados em
cursos de extensão, aperfeiçoamento ou
especialização.
grupos ou caravanas de carãter cultu
ral, educacional ou desportivo, verifi
cado o interesse das unidades de ensi
no e mediante autorização previa.

2.1 - Correrá por conta de cada ocupante
o fornecimento de roupas de cama e demais pertences de uso
pessoa 1.

3. A ocupação de vaga será feita mediante
autorização nominal, por prazo determinado, nunca superior a
dois semestres consecutivos.

3.1 - Poderá ser feita renovaçao de auto
rização apos novo estudo do caso.

3.2 - O requerimento de renovaçao sera fei
to em data pre-estabelecida pela DAC.

4. A seleção para concessão ou renovaçao
de vaga nos alojamentos, para alunos de graduação, será feita
com observância do seguinte:

a) comprovaçao de carência econômica;
b) verificação do aproveitamento escolar,

para efeito de classificação;
c) inexistência de sanção disciplinar;
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d} prioridade para os alunos do ciclo bá
sico.

4.1 - A seleção para concessão ou renova
ção de vaga, para alunos de pós-graduação, será feita com ob
servância do seguinte:

a) análise da situação econômico-financei
ra;

b} verificação do aproveitamento escolar;
c} inexistência de sanção disciplinar.

5. Alunos de graduação, em contrapartida
pela concessao do alojamento, deverão prestar um mlnimo de 30
horas mensais de trabalho, em unidades de ensino ou adminis
trativas da FUB, a critério da DAC.

5.1 - Alunos de pós-graduação, extensão,
aperfeiçoamento e especialização e visitantes pagarão ã FUB
mensalidades ou diárias, 'cujos valores serão os seguintes:

a} mensalidades: 50% do salário mlnimo re
gional;

b} diárias: 5% do salário mlnimo regional.

5.2 - Será considerado diarista o ocupa~
te de vaga autorizado, que permanecer no alojamento por prazo
inferior a 30 dias.

5.3 - Será considerado mensalista o ocu
pante de vaga autorizado, que permanecer no alojamento por um
perlodo igualou superior a 30 dias.

5.4 - O primeiro pagamento da taxa de oc~
paçao a que se refere o item 5, deverá ser efetuado antecipa-
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damente e nos meses subsequentes, quando for o caso, ate o
dia 10.

5.5 - O atraso no pagamento da taxa esti
pulada, por um periodo igualou superior a 10 dias após o ven
cimento, será motivo de cancelamento da autorização.

6. Caberá aos ocupantes dos alojamentos a
manutenção da limpeza interna do apartamento, bem como a con
servação da limpeza das areas comuns.

6.1 - Caberá ã UnB, atraves de seu orgao
compe te nte:

a) a manutenção da limpeza e iluminação
das áreas comuns;

b) a proteção da área;
c) o conserto das instalações e equipame~

tos dos alojamentos quando as avarias
forem provocadas por desgastes natu
rais, decorrentes do uso, devendo os
mesmos serem solicitados ã DAC pela ze
ladoria dos blocos;

d) a pintura interna dos apartamentos, em
intervalos de dois anos;

e) a dedetização semestral dos blocos.

7. Os ocupantes dos alojamentos são igual
mente responsáveis pela conservação do imóvel e suas instala
ções, do mobiliário existente no apartamento e constante da
relação de carga patrimonia1, correndo por conta dos mesmos
todos os reparos e consertos que o imóvel necessitar.

7.1 - Os ocupantes tomarão as precauÇões
necessárias contra incêndio, pelo qual serão responsáveis a
menos que se trate de evento absolutamente imprevislve1 ,oriu~
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do de defeito de construção ou instalação ou, ainda, de prop~
gaçao do fogo originado em outro apartamento.

7.2 - A indenização por danos ou extra
vios que venham a ocorrer na unidade residencial será atribui
da igualmente aos ocupantes dessa unidade, quando não for idm
tificado o responsável.

7.3 - Quando se tratar de grupos visitan-
tes a indenização ficará ã cargo da pessoa responsável pelo
mesmo.

8. Aos ocupantes dos alojamentos nao sera
permitido:

a) utilizar instrumentos musicais ou fa
zer ruidos, inclusive a realização de festas que prejudiquem
o sossego dos demais moradores, tanto durante o dia como a
no i te ;

b) utilizar os alojamentos para outros
fins que nao exclusivamente os de moradia;

c) colocar inscrições nas janelas,portas,
corredores, fachadas e entradas dos predios;

d) permitir a permanência de pessoas nao
autorizadas pela DAC, pernoitando ou ocupando vagas, mesmo
que provisoriamente;

e) mudar ou trocar
como provocar danos
pa ra ta 1 ;

f) praticar atos ou ter comportamento ina
ceitável ã convivência comunitária.

to para outro, bem
rio, ou contribuir

móveis de um apartame~
n o Tmôve l e no mobiliá

9. Será cancelada a autorização para ocu
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pação de vaga e determinada a desocupação do imóvel, em prazo
não superior a quinze dias, quando o aluno:

a) excluir-se da condição de carente;
b) concluir seu curso;
c) desligar-se por trancamento geral de ma

trlcu1a;
d) sofrer sanção disciplinar comi nada com

pena de suspensão;
e) infringir as presentes normas de uti1i

zação dos alojamentos;
f) for jubilado ou exc1uido da UnB;
g) deixar vago o alojamento por um período

igualou superior a quinze dias,sem pr~
via comunicação escrita ã DAC;

h) ocupar ou utilizar os alojamentos para
outros fins quaisquer que sejam, que não
os previstos nesta Resolução.

10. Aos ocupantes de alojamentos que por
ação ou omissão infringirem as presentes normas, serão aplica
das sanções disciplinares de acordo com o Regimento Geral da
FUB, além do cancelamento da autorização para ocupação d~ vaga,
nos casos considerados graves.

11. A DAC manterã duas Portarias e uma Ze
1adoria para os Blocos A e B, com a finalidade de melhor cum -
primento destas normas.

11.1 - O acesso aos alojamentos somente s~
rã permitido, mediante a apresentação da Autorização para Ocu
pação de Vaga, ao Vigilante de serviço na Portaria.

11.2 - Pessoas estranhas aos alojamentos
poderão ter acesso aos mesmos, desde que devidamente identifi
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cados na portaria ..

12. Os casos omissos serao resolvidos p~
1a C~MARA DE ASSUNTOS COMUNIT~RIOS.

13. Ficam revogadas as disposições conti
das nas Resoluções do Conselho de Administração nQ 01, 02 e
03/73.

Brasília, 10 de setembro de 1974.

Reitor

Decanos "Diretores de Unidades
Chefes de Departamentos

c.c.: GRE-VRT-SPA-DAC-SOC
1fl . /


