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TERMO DE COMPROMISSO ESTUDANTE PROVISÓRIO 

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS XXXXX 

 

 

Eu, XXXXXX portador do CPF Nº XXXXXXX estudante do curso XXXXX, declaro 

para os devidos fins de fato e de direito perante a Pró-reitoria de Assistência Estudantil 

– PROAE, que:  

 

 

1. Estou ciente que o acesso a Residência Universitária do Campus XXXXX é um 

benefício pessoal e intransferível, de duração PROVISÓRIA, e que deverei realizar 

inscrição no Processo Seletivo 2019, Não havendo vagas, comprometo-me deixar a 

residência estudantil conforme determinação da PROAE. 

 

2. Estou ciente que é proibido, em qualquer hipótese, o consumo ou porte de 

bebidas alcoólicas ou outras drogas de quaisquer espécies no âmbito da Residência 

Universitária; 

 

3. Estou ciente que não é permitido som em alto volume que venha causar 

poluição sonora; 

 

4.  Estou ciente que devo usar vocabulário compatível com o ambiente familiar; 

 

5.  Estou ciente que é vedado qualquer tipo de preconceito de raça, gênero, sexual, 

religioso bem como ato de violência (física, verbal, psicológica, entre outras) contra 

membros da comunidade universitária; 

 

6. Estou ciente que sou responsável pela limpeza da área interna da residência 

universitária; 

 

7. Estou ciente que sou responsável por todos os meus pertences pessoais; 

 

8. Estou ciente que devo zelar pela mobília e equipamento disponíveis na 

residência, responsabilizando-me pelos danos neles causados; 

 

9. Estou ciente que não é permitida a criação de animais, no âmbito da residência, 

nem tão pouco atendimento médico-veterinário em animais de terceiros; 

 

10.  Estou ciente que é proibido portar qualquer tipo de arma branca ou de fogo; 

 

11. Estou ciente que devo participar de no mínimo 75% (setenta e cinco) das 

assembleias convocadas pela Coordenação da Residência; 

 

12. Estou ciente que reuniões festivas no âmbito da residência, só poderão ser 

realizadas se devidamente autorizadas pela PROAE; 



 

13. Estou ciente que é vedada a comercialização de qualquer produto no âmbito da 

residência, inclusive alimentos;  

 

15. Estou ciente que devo prestar sempre que solicitado informações necessárias ao 

desenvolvimento das atividades administrativas do Programa de Assistência Estudantil 

da Univasf; 

 

14. Estou ciente que devo informar, por escrito, PROAE qualquer alteração, 

afastamento, doença, entre outros fatos relevantes à permanência na residência; 

 

15. Estou ciente que a verificação de falsidade nas declarações apresentadas, bem 

como o descumprimento de qualquer requisito previsto nas Normas de Convivência e 

no Regimento da Residência Estudantil do Campus XXXX, implicará, entre outras 

penalidades, no desligamento da Residência Estudantil. 

 

 

 

 

 

XXXX/XX,____de ________ de 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO ESTUDANTE 

 

 


