
UNIVERSIDADE DE BRASíLIA

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N. 02/2002

Estabelece Normas Gerais de
Ocupação e Convívio para a moradia
da Casa do Estudante da
Universidade de Brasília, destinada a
alunos de Graduação.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO, REITOR DA UNIVERSIDADE DE
BRASíLlA E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas
atribuições, ouvido o referido Órgão Colegiado, em sua 264ª Reunião, realizada em
4/4/2002,

R E S O L V E:

Art. 1º A moradia estudantil está inserida na política de assistência estudantil e visa a
assegurar condições de permanência na UnB dos alunos de baixa renda.

Art. 2º Terão direito a solicitar vaga na Casa do Estudante Universitário/CEU os
alunos que estiverem regularmente matriculados em cursos de graduação.

Art. 3º A moradia estudantil consiste em 1 (uma) vaga em apartamento da Casa do
Estudante Universitário, sendo sua concessão pessoal e intransferível.

Da Administração

Art. 4º A administração da Casa do Estudante é da responsabilidade da Diretoria de
Desenvolvimento Social/DDS, por meio do Serviço
Estudantil/SME e da Associação de Moradores da Casa
Universitário/AMCEU ou seus representantes legítimos,
moradores.
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Parágrafo único. Não havendo representantes da AMCEU, a administração
será feita pelo Serviço de Moradia Estudantil.

Da Seleção

Art. 5º A responsabilidade pela seleção de moradores é da Diretoria de
Desenvolvimento Social/DOS, em articulação com o Serviço de Programas
de Desenvolvimento Social/SPS, que poderá solicitar a participação de
representante da AMCEU, respeitadas as restrições legais.

Art. 6º A admissão na CEU far-se-á por meio de processo seletivo, realizado
semestralmente pelo SPS, e observará os seguintes parâmetros:

situação socioeconômica do aluno e/ou seu grupo familiar;

11 inviabilidade de prosseguimento dos estudos em residências que não sejam
a moradia estudantil;

III aproveitamento acadêmico;

IV inexistência de sanção disciplinar.

Parágrafo único. Na avaliação do aproveitamento acadêmico, será
verificado se o aluno se encontra matriculado e cursando disciplinas, de
acordo com as normas vigentes no Sistema Acadêmico dos Cursos de
Graduação da UnB.

Art. 7º A seleção e a classificação dos alunos serão feitas de acordo com critérios
técnicos específicos determinados pela DOS, auxiliada pelo SPS, conforme
Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/1993), que classificará os
alunos em 3 (três) grupos:

Baixa Renda I - situações social, familiar e econômica caracterizadas como
insuficientes para atendimento dos mínimos sociais relativos à integralização
das necessidades básicas do aluno;

II Baixa Renda II - situações social, familiar e econômica caracterizadas como
parcialmente insuficientes para atendimento dos mínimos sociais relativos à
integralização das necessidades básicas do aluno; e
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III Não-Prioritário - situações social, familiar e econômica caracterizadas como
suficientes para atendimento dos mínimos sociais relativos à integralização
das necessidades básicas do aluno.

Art. 8º Ao aluno que omitir informações e/ou torná-Ias inverídicas, fraudar e/ou
falsificar documentação, não será concedido o benefício da moradia
estudantil, sem prejuízo das sanções administrativas e legais cabíveis a
qualquer tempo.

Do Ingresso

Art. 9º O SPS, por meio do SME, providenciará o encaminhamento dos alunos
selecionados à Casa do Estudante Universitário/CEU, que poderá contar
com a participação de uma Comissão de Recepção dos Moradores.

Art. 10. O encaminhamento do morador à vaga atenderá aos critérios definidos pelo
SME, observando, sempre que possível, o princípio de afinidade dos
moradores do apartamento com vaga com o perfil do novo morador.

Art. 11. Definido(s) o(s) apartamento(s) que poderá(ão) ser ocupado(s), o aluno
selecionado deverá apresentar-se ao SME para receber urna cópia das
normas vigentes, ler e assinar o Termo de Ocupação de Vaga, tornando-se,
assim, morador regular da CEU.

Parágrafo único. Após o prazo de 15 dias do encaminhamento, o aluno
selecionado que não tenha obtido aceitação em nenhum apartamento com
vaga disponível, deverá comunicar o fato ao SME, que providenciará a
designação de um apartamento, podendo, inclusive, usar o sistema de
sorteio.

Da Permanência

Art. 12. O tempo máximo de permanência na moradia estudantil será estipulado de
acordo com o tempo médio de duração do curso no qual o estudante obteve
o benefício da bolsa moradia, não sendo consideradas dS mudanças de
curso, por qualquer que seja a via de acesso.

Parágrafo único. A alteração das condições socioeconômicas do aluno que
não atenda aos critérios de prioridade constantes do art. 7º , incisos I e 11,
implicará a perda do benefício a qualquer tempo.
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Art. 13. Durante a permanência do aluno como morador, não será permitido:

transferir ou trocar os móveis relacionados na carga patrimonial de um
apartamento para outro;

II - admitir como morador, no apartamento, pessoas não autorizadas pelo SME,
mesmo que sejam integrantes do corpo discente da Universidade.

Art. 14. A cada dois semestres consecutivos, o morador deverá solicitar renovação
do Termo de Ocupação de Vaga junto ao SPS.

Art. 15. O aluno terá seu termo de Ocupação de Vaga cancelado quando:

deixar de solicitar a renovação do Termo de Ocupação de Vaga no prazo
estabelecido pela DDS/SPS;

II tiver sua solicitação de renovação do Termo de Ocupação de Vaga
indeferida;

III tiver solicitação de Trancamento Geral Automático de matrícula deferido;

IV concluir o curso;

V ultrapassar o prazo de permanência estabelecido no art. 12;

VI for desligado da Universidade;

VII for constatado-qualquer dos casos previstos no art. 8º ;

VIII abandonar a vaga por mais de 30 (trinta) dias, sem prévio comunicado ao
SME;

IX infringir a presente norma ou qualquer cláusula prevista no Termo de
Ocupação de Vaga.

Parágrafo único. O estudante que comprovar afastamento do curso, por
motivo justificado, que necessite continuar usufruindo do benefício da bolsa
moradia poderá impetrar recurso junto à DDS.
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Art. 16. Encerrado o período de permanência, a vaga será liberada imediatamente.
A desocupação da CEU será de, no máximo, 3 (três) meses após o
cancelamento do Termo de Ocupação de Vaga.

Da Taxa de Ocupação

Art. 17. Aos moradores será cobrada Taxa de Ocupação Mensal, definida pelo
Decanato de Assuntos Comunitários/DAC.

Art. 18. Os recursos oriundos da Taxa de Ocupação Mensal serão destinados à
manutenção da Casa do Estudante Universitário.

Art. 19. Os valores da Taxa de Ocupação serão corrigidos pelo mesmo índice e na
mesma época do reajuste das Bolsas de Graduação da FUB.

Art. 20. Os moradores já formados, cursando a 2a opção, que ainda tenham direito à
permanência, serão classificados automaticamente na condição de não-
prioritário, conforme art. 7º , inciso 111.

Art. 21. O pagamento deverá ser efetuado até o 15º dia do mês subseqüente ao do
vencimento.

§ 1º As mensalidades em atraso serão pagas pelo valor vigente na época
da quitação do débito, atualizadas por índice oficial da taxa de inflação
vigente, acumulado no período de débito.

§ 2º Os meses correspondentes às férias escolares não contarão para
efeito da atualização do débito.

§ 3º O aluno morador que, na época da renovação, estiver em atraso com
a Taxa de Ocupação não poderá solicitar renovação.

§4º Ao morador ou ex-morador, considerado devedor financeiro ou
patrimonial, não será fornecido o "NADA CONSTA" junto à Diretoria de
Assuntos Acadêmicos/DAA, quando de sua saída da Universidade.

Da Manutenção

Art. 22. A manutenção da Casa do Estudante Universitário será realizada pela
Prefeitura do Campus e pelos seus moradores.
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Art.23. Ao final de cada período letivo, para efeito do "NADA CONSTA", poderão ser
realizadas vistorias nos apartamentos por uma comissão integrada por um
representante do SME e um representante da Prefeitura do Campus.

Art. 24. O controle dos moradores é de responsabilidade do SME em parceria com a
Coordenadoria de Proteção ao Patrimônio/CPP, por meio de censos
periódicos.

Da Ocupação e Convívio

Art. 25. Cada apartamento tem fim exclusivamente residencial, vedada a instalação
de oficinas, laboratórios ou congêneres.

Art. 26. O uso do apartamento não pode comprometer a segurança, a solidez e a
fachada interna e externa do imóvel, assim como o sossego e a segurança
dos demais moradores.

Art. 27. Cada morador tem o direito de utilizar as dependências de uso comum,
desde que não prejudique os demais moradores nem as condições materiais
e a boa ordem do conjunto.

Art. 28. É expressamente proibido o manuseio das chaves elétricas, hidráulicas e dos
relógios medidores de uso comum.

Art. 29. O morador e/ou grupo de moradores não poderá(ão) ter conduta imprópria
às regras de convivência.

Parágrafo único. Entende-se por conduta imprópria aquela que atente
contra a tranqüilidade e o respeito, por meio de agressões verbais e/ou
físicas contra membros da comunidade da CEU.

Disposições Finais

Art. 30. Os moradores que, por ação ou omissão, infringirem as presentes normas
estarão sujeitos às seguintes sanções:

advertência por escrito feita pela DOS;

II suspensão automática da vaga, sujeita a sindicância;

•
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§1º Compete à Prefeitura do Campus:

limpeza de áreas de uso comum, no mínimo, semanalmente;

II manutenção de áreas de uso comum de acordo com a
demanda;

III proteção das áreas de uso comum;

IV conserto de instalações e equipamentos dos apartamentos,
quando as avarias forem provocadas f-lor desgastes naturais,
decorrentes de uso;

V pintura periódica dos blocos e apartamentos;

VI dedetização semestral;

VII funcionamento de uma portaria em cada bloco;

VIII manutenção de zelador na área.

§ 2º Compete aos moradores:

fornecimento de roupas de cama e demais pertences de uso
pessoal;

II limpeza interna dos apartamentos;

111 conservação da limpeza das áreas comuns;

IV conservação das instalações e mobiliário existente em cada
apartamento e constante da carga patrimonial, anexa ao
Termo de Ocupação de Vaga.

§ 3º Ao responsável por danos ou extravios da carga patrirr.onial ou das
instalações do apartamento será cobrada indenização financeira
correspondente.

§ 4º Quando não for identificado o responsável, a indenização será rateada
entre todos os ocupantes do apartamento.
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III instalação de Comissão Disciplinar, requerida pelo DAC.

Art. 31. Cabe à DDS a definição de procedimentos e instrumentos concernentes a
esta Resolução.

Art. 32. Os casos omissos a esta resolução serão resolvidos pelo Decanato de
Assuntos Comunitários, após ouvidas(os) a DDS/SPS e a AMCEU ou
representantes legítimos dos moradores.

Art. 33. Ficam revogadas as disposições contidas nas Resoluções do Conselho de
Administração n. 03/1974, 04/1988, 06/1988, 08/1991 e Ato da Reitoria n.
1792/1997.

Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasília, 29 de abril de 2002.


