
UNIVERSIDADENOVA DE LISBOA

SERViÇOS DE ACÇÃO SOCIAL

I
CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO

1 - O estudante admitido na Residência deverá assinar um Contrato de Alojamento,

conforme modelo e proceder ao depósito correspondente a uma mensalidade, em

Instituição bancária e em conta a determinar pelos Serviços de Acção Social, que se

destina a caucionar quaisquer despesas resultantes de estragos, ou danos no

equipamento, e/ou nas instalações à sua disposição e ainda à limpeza das mesmas.

2 - No caso de se verificarem danos e não seja apurada responsabilidade individual,

consideram-se todos os estudantes ocupantes do quarto ou módulo responsáveis

solidariamente pelos estragos ou danos verificados.

3 - O prazo de pagamento do alojamento de todos os residentes não bolseiros dos

Serviços de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa, deverá ser efectuado até ao

dia 10 de cada mês junto da responsável da Residência ou na Sede dos Serviços de

Acção Social da UNL.

4- A caução ser-Ihe-á restituída através de cheque no todo ou em parte, no final de

cada ano lectivo, ou no acto de abandono da Residência através da mesma Instituição

bancária onde procedeu ao seu depósito, mediante documento passado pelo Gabinete

de Alojamento e após verificados os pressupostos mencionados em 1.

5 - Deverá proceder ao levantamento da caução no final de cada ano lectivo conforme

Avisos afixados nas RU, ou 15 dias anteriores ao acto de abandono da Residência.

6 - O não levantamento da caução, ao fim de 30 dias do abandono da RU implicará que

as verbas não reclamadas transitem como receita própria para os Serviços da Acção

Social da Universidade Nova de Lisboa.

7 - As chaves do quarto ou apartamento deverão ser solicitadas ao funcionário da

empresa de segurança e ali depositadas sempre que o estudante se ausente da

Residência por quaisquer motivos.

8 - Quando ocorra o extravio das referidas chaves por não cumprimento do mencionado

no número anterior, será imputado ao estudante o custo das mesmas.

9 - O residente não pode interferir ou impedir a actuação não só dos funcionários dos

Serviços de Acção Social da Universidade Nova de Lisboa que ali exerçam a sua
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actividade mas também aos que se desloquem à Residência em serviço, aos da empresa

de segurança e aos da empresa de limpeza.

10 - O residente deverá facultar a entrada nos seus aposentos aos funcionários dos

Serviços de Acção Social, depois de se fazerem anunciar, e sempre que se verifique

necessidade de: distribuir roupas de cama, proceder a arranjos e obras nas instalações,

verificar a higiene dos módulos e/ou quartos e ainda em caso de incêndio ou inundação.

11 - O residente deverá manter as instalações postas à sua disposição limpas e

arrumadas, devendo para tal munir-se dos detergentes e objectos necessários à

limpeza.

~ 12 - Só têm direito à limpeza dos quartos por parte dos funcionários da Residência, os

alunos de 20 ciclo, caso estes estejam alojados em quarto individual bem como o todo o

residente que se encontre em quarto individual c/ w.c privativo e/ou Apartamentos.

II
DEVERES DO RESIDENTE

l-Os estudantes residentes devem zelar pelo bom funcionamento das instalações e do

equipamento, disponibilizado para o seu alojamento e garantir um bom relacionamento

entre si, na partilha dos espaços comuns.

2-Assim, de forma a contribuírem para o interesse comum e a não retirarem vantagens

directas, que comprometa o dever de correcção, na perspectiva do respeito pela

igualdade entre residentes, ficam obrigados a:

a)Utilizar a cozinha e deixá-Ia limpa e arrumada;

b)Não deixar loiça nas bancadas;

c)Não lavar roupa nas casas de banho;

d)Não facultar a dormida a pessoas estranhas à residência;

e)Não permitir a permanência a pessoas estranhas entre as 22 horas da noite e as 10

horas do dia seguinte, no módulo respectivo;

f)Não deixar quaisquer pertences na residência durante as férias de Verão ou quando se

verifique a sua saída definitiva;

g)Não retirar dos frigoríficos alimentos pertencentes a outros residentes;
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h)Não perturbar a tranquilidade dos restantes residentes com ruídos nomeadamente

aparelhos de rádio, aparelhagens de som, TV fora das horas constantes do novo

"Regulamento Geral do Ruído",

i)Não ter animais domésticos nas R.U

j)Não se Confrontar verbal e/ou fisicamente com os restantes residentes ou funcionários

dos SAS;

I)Não praticar de jogos de azar;

m)Não consumir álcool e/ou de estupefacientes;

n) Não praticar actos impróprios de vida em comunidade, incluindo excessos

comportamentais;

o)Não utilizar electrodomésticos nos aposentos com excepção do secador de cabelo e

máquina de barbear;

p)Não ceder fraudulenta do apartamento;

q)Não realizar de festas e convívios, sem autorização prévia da SAS.

III
PERDA DO DIREITO AO ALOJAMENTO

Constitui perda do direito ao benefício de alojamento:

a)A omissão de dados e/ou prestação de falsas declarações quando da candidatura a

benefícios sociais;

b)O não pagamento da mensalidade pelo alojamento;

c)A não utilização da residência por período superior a 5 dias salvo por razões

apresentadas antecipadamente por escrito aos SAS e por este julgadas justificativas e

exceptuando o período de férias;

d)O não cumprimento do presente Regulamento;

e)Conduta não compatível com o ambiente de estudo e da vida em comunidade na

residência,
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IV
MATERIAL ATRIBUIDO

NOTA:

.-i Nos quartos individuais com w.c privativo e nos Apartamentos, as camas são feitas

pelas encarregadas e as respectivas casas de banho possuem toalhas.

.-i> Somente nas tipologias de quarto individual (com w.c privativo) e quarto individual em

módulo duplo (c/ w.c a partilhar) e nos Apartamentos é que as limpezas são por conta

dos Serviços.

o aluno residente ao assinar "o contrato de alo'amento" e em simultâneo tomar

conhecimento do Reaulamento

cumprimento.

ue lhe
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. Cama/Colchão

. Estante

. Roupeiro

. Mesa de Estudo

. 2 Lençóis

. 1 Fronha

. 1 Almofada

. 1 Resguardo

. 1 Colcha

. 2 Cobertores


