
UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

~ESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº D 19/91

Estabelece critérios de ocupação dos
apartamentos de trânsito, destinados
aos Institutos e Faculdades.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, ouvido o refe
rido órgão Colegiado, em sua l40ª reunião, realizada em 21.11.91, e
tendo em vista a decisão do CONSUNI, em sua 105ª reunião (06 e 11/
10/89), bem como a circular do Reitor nº 079/89,

R E S O L V E:

1 - Os seis apartamentos de trânsito destinados pelo
CONSUNI aos Institutos e Faculdades devem ser ocupados exclusivamen
te por visitantes (professores, pesquisadores, conferencistas, técni
cos e administradores) que permanecerem na UnB até 180 dias.

2 - Cada quarto abrigará apenas l(um) ocupante, sendo- ~vedada a ocupaçao por conjuges ou familiares dos visitantes.

3 - A distribuição dos apartamentos, respeitadas as
cotas estabelecidas pelo CONSUNI, para cada Instituto e Faculdade,s~
ra coordenada pelos Diretores das Unidades de Ensino, em sistema de
rodlzio mensal, com base no programa de ocupação definido por cada
Unidade, visando manter os apartamentos ocupados a maior parte do
tempo posslvel, permitindo-se a permuta entre as referidas Unidades
em atendimento às suas necessidades de ocasião. Caberá aos Direto-
res estabelecer o cronograma de coordenação que será seguido.

4 - O Diretor que mensalmente coordenar a distribui-
ção dos apartamentos articular-se-á com o Decanato de Assustos Comu-
nitários e servidores administrativos responsáveis pela manutenção
dos mesmos, visando sua correta utilização.
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5 - O plano de ocupação e a priorização dos candid~
tos deverá ser feito por cada Unidade de Ensino, sob responsabill
dade direta de seu Diretor.

6 - A responsabilidade pelo uso será do Instituto
ou Faculdade ao qual esteja ligado o visitante que o estiver ocu-
pando.

7 - Os apartamentos deverão ser mobiliados e equi-
pados pela Administração Central de acordo com o padrão definido e
aprovado pelo CAD.

8 - Haverá um serviço de administração, manutenção,
limpeza e lavagem de roupa de cama, mesa e banho a ser promovido ~
Ia Universidade.

9 - Fica estabelecido o prazo de 6(seis) meses, a
partir da ocupação efetiva dos apartamentos, para ser promovida,p~
10 CAD, a avaliação da experiência.

Esta resolução entra em vigor a partir desta data.

Brasilia-DF, JS de novembro de 1991.

ANTONIO IBANEZ! Reitor


