TERMO DE RESPONSABILIDADE - ALOJAMENTO
IES:
Responsável:
Telefone de Contato:
Pelo presente termo, registra-se que a IES- Instituição de Ensino Superior,
através do responsável acima nominado, assume inteira responsabilidade por
quaisquer danos que ocorram nas edificações e equipamentos durante o uso durante
nos Jogos Universitários Mineiros- JUMS 2016, comprometendo-se a observar as
normas de conduta moral no local, zelando por suas dependências e devolvendo-o
após o período de sua utilização da mesma forma que o encontrou.
Em caso de extravio ou danos que acarretem perda total ou parcial dos bens
locais, fica o responsável obrigado a ressarcir o valor por eventuais prejuízos
ocasionados.
Normas do Alojamento, a Saber:
 A porta deve ser trancada, cada ocupante é responsável por seus pertences e a
chave fica sob responsabilidade dos ocupantes, isentando a FUME e o Coordenação
Local de qualquer responsabilidade;
 Não serão admitidos em hipótese alguma, desrespeito aos seguranças e
coordenadores, depredações nas dependências do alojamento. Se, eventualmente
ocorrerem, implicarão na imediata exclusão do infrator e o caso será analisado pela
Coordenação Local para possível punição da IES;
 A Lei do Silêncio deverá ser cumprida a partir das 22h00min.
 É proibido acesso aos alojamentos portando bebidas alcoólicas, assim como
consumir quaisquer tipos de bebidas, drogas, etc., estando a polícia militar
previamente autorizada a adentrar aos alojamentos em qualquer momento sem aviso
prévio.
 Não será permitido, lavar e passar roupas nas dependências do quarto, bem
como dependura-las nas janelas ou corredor.
 Colocar pregos ou grampos nas paredes ou portas.
 Retirar material, móveis ou equipamentos patrimoniais das salas.
 Transitar pelos corredores em trajes menores.
 É vedado o recebimento de visitas que não estiverem previamente autorizadas a
adentrar aos alojamentos.
 Acessar quartos destinados a alojados de sexo oposto.
 Desordens, Bagunça e outros que, se por ventura originarem ocorrência
policial por reclamação de vizinhos dos alojamentos serão critérios de
EXPULSÃO do alojamento e, consequentemente, ELIMINAÇÃO da IES dos JUMs
2016.
__________________________________
Assinatura do Responsável

_____________________, _______ de _________________de 2016

