
NORMAS E ROTINAS DE HOSPEDAGEM/UNIVASF 

 

Dentre as resoluções acordadas referente ao alojamento/UNIVASF instituem-se as 

disposições abaixo: 

 

1  Da entrada 

1.1 O início da hospedagem será a partir das 19:00h do dia 29/05/2013;  

1.2 Só serão aceitos hóspedes previamente cadastrados;  

1.3 O hóspede deverá ser facilmente identificado portando crachá contendo o 

nome próprio e a instituição o qual está vinculado (Universidade e demais 

instituições); 

 

2 Dos locais destinadas à hospedagem. 

 

2.1 A UNIVASF campus Juazeiro disponibilizará 09 salas de aula com ar 

condicionado e as imediações do Espaço de Convivência do Campus; 

2.2 As salas de aula destinadas à hospedagem estão situadas no térreo e no 1º 

andar do prédio dos Colegiados Acadêmicos. As mesmas possuem capacidade para, 

em média, 25 pessoas; 

2.3 As imediações do Espaço de Convivência estarão disponíveis para aqueles 

que desejarem hospedar-se em barracas de camping, comportando no máximo 30 

barracas que deverão ser armadas no espaço sinalizado; 

2.4 A UNIVASF campus Juazeiro não disponibilizará camas, colchões, 

travesseiros, lençóis, toalhas ou quaisquer outros materiais. Assim, fica 

exclusivamente sob a responsabilidade do hóspede, providenciar itens que 

promovam seu conforto; 

2.5 O acesso aos demais espaços que não devem ser utilizados por participantes 

do evento estarão interditado, não devendo o hóspede ultrapassar os limites 

previamente informados; 

 

3 Das Comunicações: 

– Visando à hospitalidade, a boa convivência e a preservação do patrimônio 



público, solicitamos aos Senhores hóspedes: 

3.1 Que apaguem as luzes e desliguem os equipamentos elétricos ao saírem das 

salas; 

3.2 Avisem aos porteiros quando saírem, para que as salas sejam devidamente 

trancadas; 

3.3 Não saiam nos corredores trajando apenas roupas íntimas. 

3.4 Não fumem dentro das salas; 

3.5 Não ingiram bebidas alcoólicas ou façam uso de quaisquer substâncias 

psicoativas; 

3.6 Não usem aparelhos de som com volume alto; 

3.7 Não toquem instrumentos musicais durante o dia dentro do prédio, uma vez 

que mesmo em finais e semana e feriados alguns docentes estarão no prédio em 

atividades científicas; 

3.8 Não tenham atitudes ou comportamentos que causem atritos, brigas e/ ou 

discussões com seus colegas; 

3.9 Não convidem pessoas não cadastradas a se hospedarem;  

3.10 É de total responsabilidade do hóspede o cuidado com a sua bagagem, 

portanto a UNIVASF campus Juazeiro não se responsabilizará por danos, furtos ou 

roubos; 

3.11 Em observância ao disposto no art. 149 do Código Sanitário, não serão 

admitidos hóspedes enfermos ou portadores de doenças transmissíveis e nenhum 

tipo de animal de estimação; 

3.12 Não depositem lixo fora dos locais específicos para esta finalidade; 

3.13 Mantenham seus pertences organizados e seu espaço limpo; 

3.14 É proibido colocar pregos, cartazes e/ou similares nas paredes; cozinhar 

dentro das salas, estender roupas nas janelas. 

3.15 Não mantenham ou guardem produtos tóxicos, explosivos ou inflamáveis 

nas dependências; 

3.16  Reuniões que envolvam apresentações ou que requeiram som alto deverão 

ser realizadas no Centro de Convivência e, de acordo com a lei, deve ser mantido 

silêncio a partir das 22:00 horas. 

3.17 Sempre que o alojado ausentar-se do campus deverá identificar-se na 

portaria quando do seu retorno. 



3.18 O hóspede que causar ou contribuir para que seja causado dano ou extravio 

do patrimônio publico será responsabilizado e impedido de continuar hospedado no 

local. 

3.19  Roupas e objetos esquecidos serão guardados por 03 (três) meses, após este 

período, será dado o destino que for julgado adequado pela administração do 

Campus. 

 

4 Das Sugestões de Itens 

4.1 Sugere-se aos interessados na hospedagem trazer: Lençol, Toalha, Colchonete 

e/ou Colchão, Material de higiene pessoal (escova, sabonete, creme dental, fio 

dental, shampoo), Repelente e demais artigos que achar necessário; 

 

5 Do Refeitório e local de lazer 

5.1 Pela proximidade com o Espaço Multieventos, onde acontecerão as palestras, o 

Espaço de convivência foi escolhido como local para refeições e lazer, devendo o 

hospede cumprir as mesmas regras de convivência e manutenção do patrimônio 

aplicáveis ao prédio onde acontecerá a hospedagem, com exceção da utilização de 

instrumentos musicais, que poderão ser utilizados até as 22h. 

 

 

Atenciosamente,  
Reitoria Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Prefeitura Universitária/ Campus Juazeiro/UNIVASF/CACJUA 
Organização PICs 

 


