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GABINETE DO REITOR

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 04/1988.

Define e estabelece critérios para a
concessão e utilização do Alojamento
Estudantil da UnB.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, PRESIDENTE DO CONSE-
LHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, ouvido o referido
Órgão Colegiado, em sua 86ª Reunião, realizada em 13/10/88, e tendo
em vista o constante no OI.DEC Nº 044/88,

R E S O L V E:

Art. lº - A Diretoria de Serviços Sociais, através do Ser-
viço de Alojamento e Moradia (SAM), é responsável pela distribuição
de vagas e pela administração do Alojamento Estudantil (AE).

Art. 2º - Fica estabelecido que a capacidade total do AE
deverá, obedecida a sua função social, ser utilizada plenamente.

Art. 3º - Tem direito a requerer alojamento todo aluno ma-
triculado em Curso Regular da UnB e que o esteja freqUentando efeti-
vamente.

Art. 4º - Para obtenção de vaga no AE o requerente subme-
ter-se-á a processo de seleção.

Parágrafo Primeiro - No processo de seleção serão conside-
rados os seguintes aspectos:

a) situação sócio-econômica;
b) inviabilidade de prosseguir estudos em residência que

não o AE;

c) aproveitamento escolar.
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Parágrafo Segundo - Na concessão de vagas terão prioridade

os alunos carentes.

Parágrafo Terceiro - Exigir-se-á do aluno haver, no semes-
tre anterior à solicitação de alojamento, se matriculado no
minimo de créditos exigidos por seu curso, e ser aprovado em

,numero
pelo

menos 50% das disciplinas.
,Art. 5º - O encaminhamento dos alunos ao AE sera feito pe-

lo SAM, após processo de seleção, através de autorização nominal.

Art. 6º -A concessão da vaga no AE nunca terá duração sup~
rior a dois semestres e será reavaliada anualmente através de novo
processo de seleção. O não-enquadramento nos critérios implicará na
perda da vaga.

~Art. 7º - O tempo maximo de permanencia do aluno no AE se-
rá de 05 anos para os alunos de graduação, de 03 anos para os alunos
de Mestrado e de 04 anos para os alunos de Doutorado, a contar da da
ta da primeira autorização de ocupação de vaga no AE.

Parágrafo Primeiro - Excetuam-se do tempo de permanênciad~
finido neste Artigo os alunos que freqüentam cursos cujo tempo médio
de duração é superior ao determinado acima.

Parágrafo Segundo - Os casos excepcionais serão analisados
pela Câmara de Assuntos Comunitários, ouvida a Coordenação do Curso
respectivo.

Art. 8º - Fica estabelecido que 20% das vagas destinam-se
a alunos estrangeiros e de Pós-Graduação, submetidos também a proce~
so de seleção.

Parágrafo Primeiro - O número de vagas destinado à Pos-
Graduação será definido anualmente, com base na demanda média dos úl
timos 4 anos.

Parágrafo Segundo - Caso o número de selecionados nas cate
gorias de que trata este Artigo seja inferior à quota estabelecida ,
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as vagas ~er~o ocupadas por alunos da graduaç~o previamente selecio-
nados.

- ,Art. 9Q - A ocupaçao da vaga no AE sera gratuita para os
alunos de Graduaçeo e de Pós-Graduaç~o classificados na categoria de
carente.

Parágrafo Primeiro - Os alunos classificados na categoria
de n~o-carente s~o obrigados a pagar uma taxa mensal de ocupaç~o do
AE.

Parágrafo Segundo - Os alunos classificados na categoriade
semi-carente pagar~o 50% do valor da taxa paga pelos n~o-carentes.

Parágrafo Terceiro - O valor e a forma de pagamento das
taxas de que tratam os parágrafos acima ser~o definidos em regulame~
taç~o especifica.

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

câmara

Art. 11 - Esta resoluç~o revoga a de NQ 001/88-CAD e as
disposições em contrário.

Br-a s Í Lf.a , 03 de novembro de 1988.

Reitor

cc: GRE/VRT/DECANOS/DSS/SOC/ACS/SCA/DCE.
/lina.


