
UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

RESOLUC~O DO CONSELHO DE ADMINISTRAC~O Na. 015 /92

o REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASiLIA, PRESIDENTE DO
CONSELHO DE ADMINISTRAC80, no uso de suas atribui,ies, ouvido o
referido órgio Colegiado, em sua i59ª reuniio, de 23.07.92, tendo em
vista a Proposta encaminhada atrav~s do MEMO.DEC 043/92,

R E S O L V E

:I. - DAS VAGAS

i.1 - Os 6 (seis) apartamentos a serem ocupados por
visitantes, sendo 5 apartamentos de 5 vagas e i apartamento de 4
vagas, somam um total de 29 vagas.

i.2 - O projeto de ocupa,io, com aproveitamento de
todos os quartos, resultou na seguinte distribui~io:

FT e FS :: 5 vagas .. Apte> 107 Bloco G
FA e IA :: 5 vagas - Apte> 407 Bloco G
IE e IG :: 5 vagas - Apte> 507 Bloco G
IH e FE :: 5 vagas -. Apt0 j.02 Bloco H
IL, FAC <:;- IdA :: .". vagas - Apt0 j.06 Bloco H.J

IB e IP .- 4 vagas - Apt0 405 Bloco G

2 - DA OCUPACÃO

2.1 - O plano de ocupa~io seri gerenciado por um
Diretor de Unidade Acadimica, em sistema de rod(zio, conforme
estabelecido pela Resolu,io CAD 19/91.

2.2 - A Dire,io do Inst ituto ou Faculdade preencheri
a ficha com dados pessoais e informa~ies complementares do visitante
que iri ocupar vaga(s).

2.3 - O Diretor-coordenador do per(odo em
apartamento for ocupado autorizar~ a utiliza~io da(s)
sol ic it ada r s ),

que o
vaga(s)

~.
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2.4 - O visitante, de posse desta ficha, apresentar-
se-~ ao respons~vel pelos apartamentos de trinsito, no tirreo do
Bloco G - Sede Administrativa.

2.5 - O visitante, apds a conferincia dos materiais e
utens{lios existentes no apartamento, tanto de ~so individual como
coletivo, assinar~ o Termo de Responsabilidade junto ao respons~vel
pelos apartamentos.

:~ - DOS SERVIÇOS

3.1 - O ocupante de vaga contar~ com roupa de cama e
banho que ser~ renovada periodicamente.

3.2 Diariamente ser~ feita limpeza geral nos
apartamentos.

3.3 - Caber~ ao ocupante de vaga a arruma;io de cama
e dos pertences pessoais, limpeza dos utensrlios de cozinha, bem
como prover os objetos de uso de higiene particular.

3.4 - Sempre que necess~rio ser~ providenciada a
troca de limpada e a manuten;io geral do apartamento.

3.5 - Por ocasiio da entrada e sarda de um visitante
dever~ ser efetuada vistoria para se processar a 1 ibera;io do Termo
de Responsabilidade.

4 - DO RESSARCIMENTO DE DANOS EVENTUAIS

4.1 - Danifica;io ou desaparecimento de utensrlios
deverio ser ressarcidos mediante conserto ou reposi;io direta do
objeto, ~s custas do respons~vel ou rateada entre os ocupantes,
quando nio houver identifica,io do mesmo.

5 - Esta Resolu;io entra em vigor a partir desta
data.

Bras{] ia-DF, 30 de julho de 1992.

I.L~~
~ONIO IBA~EZ RUIZ
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