
UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

Estabelece as Normas Gerais
de Ocupação da Casa do Est~
dante da Universidade de Bra
silia.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, ouvido o re
ferido Órgão Colegiado, em sua 124ª reunião, de 25.04.91, e tend~
em vista o constante do M.DEC nQ 034/91, de 11.04.91,

Art. lQ - Terão direito a solicitar vaga na Casa do
Estudante os alunos que estiverem regularmente matriculados em cur
sos de graduação ou de pós-graduação. -

Art. 2Q - A administração da Casa do Estudante é da
responsabilidade da Diretoria de Serviços Sociais, através da Coo~
denação de Moradia e da Associação de Moradores da Casa do Estuda!::.
te ou representantes legitimos, eleitos pelos moradores.

§ Único - A não participação da Associação de Morad~
res da Casa do Estudante ou representantes Le g Í timos, eleitos pelos
moradores, atribuirá à Coordenação de Moradia a r-e aporrs ab í Lídade d~
reta pela Administração.

Art. 3Q - A responsabi idade pela indicação de mora
dores e pelo controle de ocupação de vagas é da Coordenação de Mor~
dia.

Art. 4Q - A manutenção da Casa do Estudante será:rea
lizada pela Prefeitura do Campus e pelos seus moradores.

§ lQ - Compete à Prefeitura do Campus:
a) limpeza e manutenção de áreas de uso comum;
b) proteção das áreas de uso comum;
c) conserto de instalações e equipamentos dos apa~

f'
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t amen t.os, quando as avarias forem provocadas por desgastes naturais,
decorrentes do uso;

d) pintura periódica dos blocos e apartamentos;
e) dedetização semestral;
f) funcionamento de uma portaria em cada bloco;
g) manutenção de zelador na área.
§ 2Q - Compete aos moradores:
a) fornecimento de roupas de cama e demais perte.Q.

ces de uso pessoal;
b) limpeza interna dos apartamentos;
c) conservação da limpeza das áreas comuns;
d) conservação das instalações e mobiliário existen

te em cada apartamento e constante da carga patrimonial, anexa ao
Termo de Ocupação de Vaga.

§ 3Q - Ao responsável por danos ou extravios da car
ga patrimonial ou das instalações do apartamento, será cobrada in
denização financeira correspondente.

§ 4Q - Quando não for identificado o responsável, a
indenização será rateada entre todos os ocupantes do apartamento.

§ 5Q - Ao morador ou ex-morador considerado devedor
financeiro ou patrimonial não será fornecido o "NADA CONSTA" junto
à DAA, quando de sua saida da Universidade.

Art. 5Q - Ao final de cada periodo letivo, para efel
to do "NADA CONSTA" serão realizadas vistorias nos apartamentos por
uma comissão integrada por um representante da Coordenação de Mora
dia e um representante da Prefeitura do Campus.

Art. 6Q - O controle dos moradores será através de
censos periodicos, com a participação dos porteiros.

Art. 7 Q - A seleção para concessão de vaga icbs er-zar-a
os seguintes parâmetros:

a) situação sócio-econômica do aluno;
b ) inviabilidade de prosseguimento dos estudos em re

sidência que não a moradia estudantil;
c) aproveitamento acadêmico;
d) inexiPtência de sanção disciplinar.

§ Único - Na avaliação do aprovei tamento acadêmicose
ra verificado se o aluno encontra-se matriculado e cursando diSCipll
nas, de acordo com as normas vigentes nos Sistemas Acadêmicos de Gr~
duação e de Pós-Graduação da UnB.

Art. 8Q - A seleção,de acordo com critérios especl
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ficos, c.lass í t í car-a OS candidatos, em ordem decrescente de priorid~
de, em 3 niveis, nos grupos:

I. Carente,
11. Semi-Carente, e
111. Não-Carente.
Art. 9 Q - Após a seLe ç ao dos alunos, a Coordenação de

Moradia divulgará a lista com os resul tados e o prazo para as prov~
dências finais de ocupação de vaga.

§ Único - O aluno que não se apresentar no prazo e~
tabelecido, perde o direito à concessão de vaga, ficando sujeito à
nova seleção.

:Do :Ingresso

Art. 10 - A Coordenação de Moradia providenciará o
encaminhamento dos alunos selecionados à Casa do Estudante articulan
do-se, sempre que possivel, com uma Comissão de Recepção dos Morad~
res.

Art. 11 - Definido o apartamento em que o aluno sele
cionado irá residir, o mesmo deverá apresentar-se à Coordenação d;
Moradia, receber uma cópia das Normas, ler e assinar o Termo de Ocu
pação de Vaga, tornando-se, assim, morador regular.

§ Único - Após o prazo de 15 dias do encaminhamento,o
aluno selecionado que não tenha obtido acei tação em nenhum apart~
mento com vaga disponivel, deverá comunicar o fato à Coordenação de
Moradia que providenciará a designação de um apartamento, podendo,
inclusive, usar o sistema de sorteio.

JD)a JP>e:rnnanênc:ia

~Art. 12 - Durante a permanencia do aluno como mora- ,dor, nao lhe sera permitido:
a) transferir ou trocar os móveis relacionadosna carga

patrimonial de um apartamento para outro;
b ) admi tir como morador, no apartamento, pessoas não

autorizadas pela Coordenação de Moradia, mesmo que sejam integra~
tes do corpo discente da Universidade.

Art. 13 - A cada dois semestres consecutivos o mora
dor deverá solicitar renovação do Termo de Ocupação de Vaga.

Art. 14 - O tempo máximo de permanência na moradia
estudantil será estipulado de acordo com o tempo médio de duração
do curso.

§ Único - Será permitida a presença de estudante em
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trânsito -desde que autorizado pela Coordenação de Moradia, por pr~
zo determinado.

~a Perda do ~ireito à Permanência

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

a) deixar de solicitar a
ção de Vaga, no prazo estabelecido pela

-renovaçao do Termo de Ocup~
Diretoria de Serviços Socl

ais;
_ b ) tiver sua solicitação de renovaçãodoTermodeOc~

paçao de Vaga indeferida;
c) tiver solicitação de trancamento geral de matri

cula deferida;
d) concluir o curso; ~e) ul trapassar o prazo de permanencia estabelecidono

art. 14;
f) for desligado da Universidade;
g) for constatada falsidade nas informaç~es prest~

das para a seleção;
h) abandonar a vaga;
i) infringir as presentes normas, que integram o Ter

mo de Ocupação de Vaga.
§ Único - os casos omissos e os recursos de indefe

rimentos serão analisados pela Câmara de Assuntos Comunitários,após
ouvida a Coordenação do Curso a que pertença o aluno.

Art. 16 - O prazo estipulado para desocupaçãoda vaga
será, impreterivelmente de, no máximo 15(quinze) dias após o cance
lamento do Termo de Ocupação de vaga.

,_ Art. 17 - Aos moradores sera cobrada Taxa de Ocup~
çao mensal, definida pelo DEC.

Art. 18 - Os recursos oriundos da Taxa de Ocupação
destinar-se-ão ~ manutenção da própria Casa do Estudante.

Art. 19 - Os valores da Taxa de Ocupação serão cor
rigidos pelo mesmo indice e na mesma epoca do reajuste das Bolsas
de Graduação da FUB.

Art. 20
opção, que ainda tenham
automaticamente no Grupo

Os moradores já formados, cursando a 2ª
, ~ -direito a permanencia serao classificados

111.

Art. 21 - O pagamento deverá ser efetuado até o 15º~dia do mes subseqüente ao do vencimento.
§ 1º - As mensalidades em atraso serão pagas pelo va

lor vigente ~ época da quitação do débito, atualizadas pelo indic;
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de correção monetária vigente, acumulado no periodo de débito.
§ 2º - Os meses correspondentes às férias escolares

não contarão para efeito da atualização do débito.
§ 3º O aluno morador, que à época da renovação esti

ver em atraso com a taxa de ocupação, só terá direi to de solici tar
renovação após a quitação do débito.

- -Art. 22 - Os moradores que, por açao ou orru ssao , in
fringirem as presentes normas, terão o Termo de Ocupação de Vaga
cancelado.

-Art. 23 - Os casos excepcionais serao resolvidos p~
la Câmara de Assuntos Comunitários.

Art. 24 - Ficam revogadas as disposições contidasnas
Resoluções do Conselho de Administração nºs 03/74, 04/88 e 06/88.

Art. 25 - Esta Resolução entrará em vigor a partir
de lº de maio de 1991.

Brasilia, 14 de maio de 1991.

ÀL~~
Al~ONIO IBANEZ RUIZ

Reitor

cc: GRE-VRT-DECAl'JATOS-I]\JSTITUTOS/FACULDADES-DEPARTAl'JlEJ.~OS_APL-CCR_CADE_DAA-DOF-DRLJ:-
PRC-SOC-ACS-SCA~~SS.
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011 /93 02.4.93

Fundação Universidade de Bras íha

OHcio Interno Numero Data de E mIssão

Referência Via de Encaminhamento

1· Identificação
Procedência (Denominação do Centro de Custo) Código

S 140.6

PROFA. DENISE ~i\RTINS - Vice-Diret
Destino IDenominaçào do Centro de Custo)

via VRT

3· Anexotsl

4· Mensagem
'-

~enhor Presidente~

Solicito esclarecimentos relativos ã ocupaçao de apar-
tamentos de t~~nsito por professores/membros da pr~pri~ Instituiçio (cf.
Art. 19 da Res./CAD n9 19/9l)~ tendo em vista o pedido anexo bem como o
fato de o IL ser o coord~nado~ desta ocupaçao durante o m~s de abril.

Atenciosamente,

Prof." Deujs~ de Aragãu (.'ost a i-ul'ftns
Vlce.utretora do Iu ••tituto de Ldcu

U&JJnuld&.do d. ~ra.U1.



"""V\,,;'.)IU,'LJl.; UU L'I,I)lf

DE l1l,1N511'O

CAN.S ruo

• Dados Pessoais:

Nome: JOSÉ 'LUIZ BRAGAE SENHORA Data de nascimento:
Etiâet c);» de origem: Rua são .Clemente, 272 -Bloco" 2 - Ap t. 90f'aís:--B-r-a-s-j-l--

'Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ CEr: 22260 Te l e Lon e : 226.4562-------
CrJl" te 1r o de 1de 11ti da de :__ 4_4_4_._4..:.8_0 ~()rg a o Em1:;:.;v r :__ S_S_P_/_D_F_' _

CPF.IlP: 036.152.788/87 NQ do Pe s sopor t:o :---
Local de Tr obe Luo : Facul dade de Comunicação (110 caso os t t o nqc i to )

Cidade: Bras:Í.lia

PaIs: ----~~~~---------
Estado: DF CEP: 709l0-90cq'ele[one: 348.2459-------

Brasi 1

• Arca de IitUilÇJO nJ UJlLJ:

2.1 .. Jns t í tuto/Faculdl1dc: Faculdade de Comunicação
'.

Depo r t emer: to: Departamen to de Jornal i smo
< !

, ~.2 - Professor nesponsável: Murilo César Ramos Rclm111: 2878------
2.3.- notivo di) v i s i t a : fJProfessor está de volta à Bras:Í.lia retornando de

um pcr5odo de ljeronças e precjsa de uma residência provisória· até
que possa-alugar imbvcl para fixar sua residêneiaem Brasilia.

", Ao • ., •.•.•.• "F"L I.<JII/I..'//I.U t' ser ocup aao :

2.5 - DJt.J da ocup~çJo: -~~~~~~~~~~~~----------.--~------------~
2.6 - NQ de pessocJ$:---------------------H~--~---~H_--~~~~-------
2.7 •. Ci ente do Diretor de Jns r I tut.o/F.Jcul de de~~--~~~~-+~.~~~~4J~------

lo,tlt.tó de C\<IIC •
ntretor do , , .Ie l\r•• \l1-

\Jnlvefl(nana

• Controle do r espons àvo I pelos A[J.Jrtamcmtos de 2'rd/!si to:

Datcl de Ctieqoda ;-----------------------------------------------------------------
Datcl de Saída: ------~----------------------------------------------~~--------
~~lojado no Dloc~:~partamento:-~f~O"-l,(or"J_----ouarto de

•. .
5. Vistoriu:

r
f ,. " ,f ~t' "j \ _~-I ./' o. ' Ci.C ...

Data: / /----- ----- ---
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Memorando Fundação Universidade de Brasília

IV SEMANA
UNMRSlTARlA

Brasflia, 15 / 04 / 93

Do: Diretora do 1L
Ao: VRT
Assunto:
Referência:
Anexo:

Senhor Vi ce+Re í t or ,
. i

i
I
!

Conforme entendimentos verbais, encaminho
a Vossa Senhoria a ficha anexa, solicitando a ocupaçio de
apartamento funcional por professor substituto, a fim de
que o assunto seja levado ao CAD para discussio e delibera-

..•
çao ,,

Atenciosamente,
Ól'Q.u.c ~ t~,?

Prel,· Dian/\ Rernardes
f)\, ••tn.a ,I•• 1",'llul" ,I~ 1.•.1,•.

• (r,,!'!"".',!n,f •... I_ .rl.~.-"i.

. I

l- I!

I,
• j

i

: I
I

i I
I
I
I
I
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AO CAD,

o ILD consulta se apartamento de trAnsito poderá
ser ocupado por professor da própria instituição
(OI.ILD.001j93) e por professor substituto (M.ILD.028/93). O
VRT consulta sobre a ocupação por cônjuges.

De acordo com o disposto no Artigo primeiro da
Resolução do CAD NO 19/91, os apartamentos de trAnsito
"devem ser ocupados exclusivamente por visitantes
(professores, pesquisadores, conferencistas, técnicos e
administradores) que permaneçam na UnB até 18O dias". O
texto é claro: para ocupar o .apartamento, a pessoa deve
estar visitando a UnB, o que não parecer ser o caso do
professor substituto ou do quadro que está em exercicio.

Há, porém, um tipo de ocupação provisória que o
CAD poderá considerar conveniente. Pode ser considerado "em
trAnsito" o servidor que está se mudando para Brasilia para

- 'assumir função na UnB ou regressando de afastamento e que
necessita de um prazo para providenciar moradia na cidade.
Imagino que se pudesse abrigar este servidor (sem a familia)

, por 30 ou 60 dias para este fim, sem violar'a filosofia do
hotel de trAnsito. O prazo de 60 dias permitiria que o
servidor recebesse seu primeiro salário antes de ser
obrigado a se mudar.

Quanto aos cônjuges, a Resolução do CAD N021/91
estabelece que "cada quarto terá ocupação preferencialmente
individualizada, a critério do Diretor da Unidade de Ensino
responsável. pelo plano de ocupação." Eu entendo que a
questão da ocupação por cônjuge é decidido caso a caso.

À consideração do CAD em 05/05/93,

Timothy M. Mulholla d
relator
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