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0 REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, usando das 
atribuiceies estatutarias, conferidas por Decreto de 14 de junho de 2017, publicado no 
Diario Oficial da Uniao de 16 de junho de 2017, e 

CONSIDERANDO a competencia estabelecida no item II, do artigo 19, do 
Estatuto da Universidade Federal do Amazonas; 

CONSIDERANDO o desenvolvimento das Wks do Programa Nacional de 
Assistencia Estudantil (PNAES, Decreto n° 7.234, de 19 de julho de 2010) no ambito da 
UFAM; 

CONSIDERANDO a Portaria MEC n° 18/2012, que dispeie sobre a implementacao 
das reservas de vagas em instituicoes federais de ensino de que tratam a Lei n° 
12.711/2012; 

CONSIDERANDO que o Programa PNAES configura-se acao estrategica 
• viabilizacao da igualdade de oportunidades, tendo por objetivo contribuir a melhoria do 

desempenho academico, agindo preventivamente nas situaceies de retencao e evasao, 
• prioritariarnente decorrentes da insuficiencia de condicaes financeiras; 

CONSIDERANDO que as Residencias Universitarias (RUNIs) das Unidades Fora 
da Sede de Benjamin Constant, Itacoatiara e Parintins já receberao residentes, devidamente 
selecionados pelo Edital n° 002/2018, a partir do dia 15 de outubro de 2018; 

CONSIDERANDO que cada Unidade Fora da Sede será responsavel pela 
construcdo e implementacdo do respectivo Regiment° Intern° de sua RUNI; 

CONSIDERANDO a necessidade de diretrizes gerais a construcao e 
implementacao do Regimento Intern° da RUNI de cada Unidade Fora da Sede, 

RESOLVE: 

ESTABELECERas diretrizes Gerais dos Regimentos das Residencias 
Universitarias (RUNIs) das seguintes Unidades Foras da Sede: Institut° de Natureza e 
Cultura (INC) de Benjamin Constant; Instituto de Ciencias Sociais, Educacao e Zootecnia 
(ICSEZ) de Parintins; e Institut° de Ciencias Exatas e Tecnologia (ICET) de Itacoatiara. 

TiTULO I — Diretrizes Gerais: Da comissio, prazos, objetivos, publico-alvo e conceit° 
de moradia 

Art. 2° - Cada Unidade Fora da Sede devera estabelecer Comissao para construcao 
• e implementacao do Regimento Intern°, devendo, obrigatoriamente, compor a Comissao: 

pelo menos urn (01) profissional diretamente envolvido nas atividades de assistencia 
estudantil e urn (01) representante discente. 
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Art. 3° - 0 Regimento Intern° de Cada Unidade Fora da Sede devera estar 
concluido para implementacao ate a data maxima de 05 de outubro deste ano. 

Art. 4° - 0 Regiment° de cada Unidade Fora da Sede clever* 
a) Fixar as finalidades; 
b) Regulamentar a estrutura administrativa; 
c) Normatizar as regras de funcionamento e organizacao das Residencias 

Universitarias; 
d) Ratificar, corn base no respectivo Edital de Selecao, o fluxo do acompanhamento 

social e academic° dos estudantes residentes na respectiva RUNI, para fins de 
ingresso, permanencia e exclusao. 
Art. 5° - A RUNI tera como publico-alvo estudantes da graduacao presencial da 

UFAM prioritariamente em situacao de vulnerabilidade socioeconomica, conforme 
estabelecido pelo Decreto n° 7234/2010, que institui o Programa Nacional de Assistencia 
Estudantil — PNAES, que estejam regularmente matriculados e que comprovem, ate a data 
de inscricao no processo seletivo de ingresso na UFAM, nao residir na cidade do campus 
onde frac) cursar a graduacao. 

Paragrafo 	Terao PRIORIDADE os estudantes que mantenham a condicao 
de inquilinato mesmo em compartilhamento de aluguel devidarnente comprovado, e 
poderdo ser abrangidos estudantes residentes em comunidades, vilas, etc., que tenham 
mudado para cidade do campus devido a distancia. 

Art. 60  - A RUNI da UFAM tera como objetivos a serem observados no respectivo 
regimento: 

I — Assegurar ao estudante em situacao de vulnerabilidade socioeconomica, 
devidamente selecionado por Edital para essa finalidade, ambiente sadio e seguro, 

II — Oportunizar o desenvolvimento do estudante a partir da convivencia coletiva, 
do exercicio da solidariedade e do respeito as diferencas. 

TiTULO H — Diretrizes Gerais: Dos recursos e da vinculacao e administracao 
institucional 

Art. 7° - As RUNIs da UFAM integram as aches de assistencia estudantil de apoio 
permanencia dos estudantes e respectiva conclusao da graduacao presencial no tempo 

regular, estando vinculadas a esta Universidade e por ela mantidas atraves de recursos 
prOprios (manutencao e aquisicao de materiais permanentes) e do Programa Nacional de 
Assistencia Estudantil — PNAES (auxilio RUNI), e estao situadas nas Unidades Fora da 
Sede de Benjamin Constant, Itacoatiara e Parintins, e administradas institucionalmente pela 
Pro-Reitoria de Gestao de Pessoas (ProGesp) e pelas Direcoes das Unidades Fora da Sede. 

TITULO III - Diretrizes Gerais: Da administracao da Residencia Universitaria 

Art. 80  - A RUNI sera administrada, em cada Unidade, pela PrO-Reitoria de Gestao 
de Pessoas; Direcao da Unidade; Miele° Administrativo da Residencia Universitaria e 
Assembleia de Residentes. 

11s,\;ic  
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Paragrafo Unico: A selecao e o acompanhamento social e academico dos 
discentes da RUNI serao realizados pela equipe de profissionais responsavel pelo Setor de 
Assistencia Estudantil. 

Art. 9° - Devera estar previsto no Regimento a periodicidade de realizacao das 
reunieies, especificando o quorum minimo e condicties para realizacao das reuniOes 
extraordinarias. 

TiTULO IV - Diretrizes Gerais: Da Diretoria 

Art. 10 — A Diretoria da RUNT devera ser escolhixla via deka° direta e em 
escrutinio secreto entre os residentes, devendo o processo eleitoral ser organizado pOr uma 
Comissao Eleitoral constituida em Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordinaria, devendo 
todos os processos da eleicao (antes, durante e apes) estar claramente defmidos no 
respectivo Regimento. 

TiTULO V - Diretrizes Gerais: Da admissao, permanencia e exclusao do residente 

Art. 11 — Devera estar especificado no Regimento que, anualmente, a respectiva 
Unidade, juntamente com o Departamento de Assistencia Estudantil (DAEST) da Pro-
Reitoria de Gestao de Pessoas (ProGesp), fara publicar Edital a ser veiculado nos sftios 
institucionais, nos murais e nas demais midias sociais, tornando public° o quadro de vagas 
disponiveis para o periodo subsequente, bem como os prazos, os criterios e os documentos 
para admissdo em cada RUNI. 

Art. 12 - As vagas para moradia na RUNT terao validade de 12 meses. Apes esse 
periodo sera realizado novo processo de selecao por meio de,Edital no qual os residentes 

. 	deverao participar caso queiram pleitear novamente a vaga. 
• . 	Art 13 - A admissao como residente d urn beneficio da Assistencia Estudantil 

realizada por meio de selecao amplamente divulgada nos sitios institucionais, nos murais e 
nas demais midias sociais, fundamentada no principio de igualdade de condicOes de 

• .permanencia para estudantes em situacdo de vulnerabilidade socioeconomica, sob 
, condicionalidade de desempenho academic° conforme as disposiceies dos Editais de 

Selecao e Regimentos Internos das RUNIS. 
Art. 14 - Para permanencia na RUM, o estudante devera cumprir corn os criterios 

de ingresso e permanencia estabelecidos no respectivo Edital de selecao (devendo 
apresentar todos os documentos e cumprir corn todos os requisitos exigidos no citado 
instrumento legal), bem como zelar pelo cumprimento das regras Regimentals apos o 
ingresso na RUNI. 

Art. 15 - Devera estar especificado no respectivo regiment° o quantitativo de 
quartos masculinos e femininos, como tambem os existentes para residentes corn 
deficiencia; 

Art. 16 - Estabelecer, se for o caso, regras para disponibilidade de vaga para 
alojamento aos estudantes residentes de outros Campi da UFAM e estudantes provenientes 

. 	. 
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de intercambios estadual, nacional e internacional e outras situacCies nab contempladas 
neste item. 

Art. 17 — Estabelecer regras de exclusao automatica ao residente que nab informar, 
por escrito, a Direcao da respectiva Unidade, sua ausencia por period° superior a 15 
(quinze) dias durante o periodo letivo. 

Art. 18 - Estabelecer a aplicacao das consequencias previstas no respectivo Edital 
para os casos de nab cumprimento dos requisitos de ingresso e permanencia ou regras de 
convivencia regimentais, estas 1:11timas de responsabilidade da Administracao da RUNI. 

TiTULO IV — Diretrizes gerais: Dos direitos e deveres dos residentes 

Art. 19 - 0 Regimento de Cada Unidade devera pontuar os direitos e deveres dos 
residentes, verificando: 

a) Condicoes de uso e conservacao de todos os espacos da RUNI; 
b) Tratamento equitativo; 
c) Estabelecimento de condicaes dos horarios de chegada e salda , para controle da 

seguranca, como tambem, indicando o horario de respeito ao silencio — 22h as 06h; 
d) Condiceies necessarias de moradia e alimentacAo para a realizacao de curso de 

graduacao presencial na UFAM. 
Paragrafo tnico: 0 estudante contemplado corn a vaga na RLTNI terá direito ao 

recebimento mensal de Auxilio RUNI no valor de R$ 200,00 para fins de alimentacdo nos 
dias em que o Restaurante Universitario nab funcionar (fins de semana e feriados). 

e) Direito a votar e ser votado em Eleicao para a gestAo da RUNT; 
Zelo e responsabilidade pela conservacao do patrimonio material e moral da 

RUNI e colaboracao corn a higiene das dependencias que ocupa; 
g) Responsabilidade pelos mOveis e utensilios pertencentes a RUNI e colocados 

disposicao; 
h) Manutencao da ordem interna e respeito aos direitos dos demais residentes, 

colegas e funcionarios; 
i) Apresentacao da identificacao de residente, quando solicitado; 
j) Comunicado a Diretoria, de imediato, sobre qualquer irregularidade encontrada 

ou presenciada na RUNI e/ou em suas dependencias; 
k) Cumprir os requisitos de permanencia conforme previsto no respectivo Edital de 

selecao e dos respectivos regimentos internos; 
1) Indenizacab em caso de danos e prejuizos materiais, pelos quais tenha sido 

responsavel, de forma dolosa, causados no interior da RUNT, nab implicando essa 
indenizacao em dispensa da apuracao de responsabilidades; 

m) Exigencia de identificacao de toda e qualquer pessoa estranha que se encontre 
nas dependencias da RUNT, acompanhada ou desacompanhada de outros residentes; 

n) Assuncao de responsabilidade por todos os fatos ocorridos nas dependencias do 
quarto onde reside; 

o) Comunicado a Diretoria sobre ausencias prolongadas que nab coincidam corn o 
periodo letivo; 

Ati41  
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p) Proibicao do consumo, venda ou porte de drogas licitas e/ou ilicitas nas 
dependencias da RUNI 

q) Cumprimento do Edital de selecao e do respectivo regimento interno. 

• 	TiTULO V — Diretrizes gerais: do Regime Disciplinar e das Penalidades 

Art. 20 - As penalidades a serem aplicadas deverao considerar a natureza e a 
gravidade da infracao cometida, os danos causados ao patrimonio e aos residentes, as 
circunstancias agravantes, atenuantes e os antecedentes do infrator. 

Art. 21 - As sancifies disciplinares aplicaveis aos residentes sao as seguintes: 
I Advertencia; 
II Suspensao (do Auxilio RUNT); 
IV — Ressarcimento material ou financeiro do uso indevido dos recursos pAblicos; 
III — Exclusdo. 
Paragrafo (Jnico: Casos omissos ou nao previstos deverab ser analisados pela 

Administracao da RUNT e pela equipe de profissionais responsaveis pela Assistencia 
Estudantil (dentro das competencias estabelecidas no edital) para tomada de providencia e •• 	• 
aplicac -do das sancOes disciplinares, se for o caso. 

TITULO VI - Das DisposicOes Gerais 

Art. 22 - Cada Regimento devera definir a forma de ocupacao dos quartos (sorteio, 
acordo entre pares etc.). Devera ser vedada a reserva de vagas assim como a nab aceitacao 
injustificada da alocacao de residente em determinado quarto. 

Art. 23 - A UFAM de cada Unidade Fora da Sede assegurara condiceies fisicas e 
ambientais nas Residencias Universitarias, propicias ao desenvolvimento de atividades 
academicas, bem como de estimulo a solidariedade Universitaria. 

Art. 24 - A UFAM fornecera acomodayeies padronizadas, para todos os residentes, 
sendo proibida a alteracao da estrutura predial; 

Art. 25 - Esta portaria pode ser alterada, revogada, no todo ou em parte, a qualquer 
tempo, todo ou em parte, por motivo de interesse da Administracao Publica; 

Art. 26 - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura e 
publicacao, revogadas as disposicOes em contrario. 

De ciencia e cumpra-se. 

REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Manaus, 
07 de agosto de 2018. 

il 
i 

SYLVIO RIO PUGA F4REIRA 
Reitor 
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