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RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N9 001 /88

Define e estabelece criterios pa
ra a concessão e utilização do A
lojamento Estudantil da UnB.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, PRESIDENTE DO CONSE-
LHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e, ouvido o referi
do Órgão Colegiado, em sua 72a. reunião, realizada em 14.04.88,

R E S O L V E

Art. 19 - A Diretoria de Serviços Sociais atraves do Servi
ço de Alojamento e Moradia (SAM) e responsável pela distribuição de
vagas e pela administração do Alojamento Estudantil (AE).

Art. 29 - Tem direito a requerer e/ou permanecer no AE, to
do aluno regularmente matriculado na UnB e que esteja frequentando e
fetivamente o curso.

Art. 39 - Fica estabelecido que a capacidade total do AE
(460 vagas) deverá, obedecida a sua função social, ser utilizada pl~
namente.

AE,
Art. 49 - A seleção para

constará de:
a) Análise da situação sôcio-economica do aluno e/ou famI

-concessao ou renovaçao de vagas nQ

lia;
b) Observação do local de procedência do interessado:
c) Verificação do aproveitamento escolar;
d) Entrevista.

Parágrafo Primeiro - Para efeito da concessão em pauta, se
rao considerados prioritários os alunos carentes de l~ graduaçao,
provenientes de outros estados, seguidos por aqueles residentes nas
zonas rurais circunvizinhas ao Distrito Federal.

Parágrafo Segundo - No que se refere ã alInea "c" do
49, o aluno deverá ter cursado, no semestre anterior, o número
mo de creditos exigidos, com aproveitamento escolar.

Art..•. .m~n~

Art. 59 - Atendidos os criterios de concessão, o tempo máxi
mo de permanência no Alojamento Estudantil corresponderá ao tempo
med i o do curso do selecionado, contado a partir do 19 semestre de seu
~ngresso na Universidade.

a - ~Art. 69 - Os alunos de 2- graduaçao nao tem direito a requ~
rer ou a permanecer no Alojamento Estudantil.

Ar t. 79 - A ocupação da vaga será feita, de-apos processo
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seleção, mediante autorização nominal, por prazo determinado,
superior a dois semestres consecutivos.

nunca

Parágrafo Primeiro - Anualmente será
da autorização, sendo reava1iada a concessão,
tudo do caso.

realizada a renovação
atrav~s de um novo es

Parágrafo Segundo - O requerimento da renovaçao basear-se-ã
nos mesmos crit~rios da concessão, a ser procedida em data pr~-est~
be1ecida pelo Serviço de Alojamento e Moradia (SAM).

Parágrafo Terceiro - O não-enquadramento nos cr í t er í.o s í mp Lj
cara a perda da vaga.

Art. 89 - Os alunos de Graduação e Pós-Graduação, seleciona
dos na categQria ~e Carentes e Semi-Carentes (com at~ 17 pontos) sao
isentos do pagamento da taxa mensal de ocupação do AE.

Parágrafo Único - Os alunos da Graduação e da Pós-Gradu~ão~
selecionados na categoria de Semi-Carentes (a partir de 18 pontos)
e os Não-Carentes, obrigar-se-ão a pagar a taxa mensal de ocupação
do AE.

a) O valor atualizado e a forma de pagamento da taxa de que
trata o parágrafo acima, serao objeto de regulamentação especifica.

Art. 99 ~ Fica es~abelecida a cota de 100 (cem)
rem ocupadas por alunos de Pós-Graduação e Estrangeiros,
tidos ao processo de seleção.

vagas, a se
após subme

Paragrafo Primeiro - As vagas destinadas ã Pós-Graduação se
rao delimitadas, espacialmente, após analise da demanda media nos úl
timos 4 (quatro) anos.

Parágrafo Segundo - Caso o numero de selecionados seja infe
rior ã cota acima estabe1ecida, as vagas serão ocupadas independente
mente das categorias (pós-graduação e estrangeiros) a que se destI
nam.

Art. 10 - Os casos omissos serao resolvidos pela Câmara de
Assuntos Comunitarios.

Art. 11 - Esta Resolução entrara em vigor na data da sua p~
b1icação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Brasi1ia, :<,0 de abril de 1988.
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