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PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS
O núcleo de acolhimento estudantil - NAE é um espaço de uso coletivo e de trânsito itinerante, os usuários que se
hospedam conosco precisam observar algumas normas de uso conveniente, para que o espaço esteja sempre
pronto para o adequado e perene atendimento:



Preserve e mantenha organizados os espaços coletivos, tais como: jardins, passeios, vestiários,
dormitórios e copa/cozinha.



Cuide da higiene dos espaços que você irá utilizar, suas ações devem priorizar o constante asseio para
o bem comum.



A gestão do lixo que você descarta, bem como a produção racional do mesmo é de sua inteira
responsabilidade.



Não danifique os colchões e as camas beliche, tenha sempre em mente que são móveis de uso
constante e o dano aos mesmos irá minimizar a nossa capacidade de serviço, prejudicando assim, os
próximos hóspedes que necessitarem do acolhimento.



Muita atenção quando for usar as tomadas ou quaisquer pontos de serviço elétrico, evite o uso de
benjamins (T) multicarregados, pois estes provocam sobrecarga no ponto, podendo causar curtocircuito e acidentes mais graves.



Não desperdice água, verifique sempre se as torneiras e/ou chuveiros foram coerentemente fechados,
lembre-se que o bairro em que se localiza o NAE está inserido numa área de racionamento programado
de água e a falta da mesma, provocada pelo desperdício e descontrole, irá prejudicar principalmente a
você enquanto usuário direto.



Na cozinha, os eletrodomésticos são de uso coletivo, cuidado no manuseio e na limpeza dos mesmos.



Aos alimentos reservados pelos hóspedes na geladeira orienta-se etiqueta-los e particulariza-los.
Lembre-se que muitas vezes, diversos grupos são acolhidos simultaneamente e espera-se a civilidade
e o respeito pela propriedade alheia.



Cuidado com o ruído que você produz, lembre-se que o espaço é coletivo e democrático, mas não é um
espaço para festas e confraternizações particulares, portanto requer o respeito irrestrito aos diversos
grupos acolhidos.



Por motivo de segurança e civilidade não é permitida a ingestão de bebidas alcoólicas ou substâncias
tóxicas de qualquer espécie no NAE, evite transtornos com a segurança.



Os servidores e funcionários disponíveis ao NAE estão prontos a prestar todo o auxílio necessário para
promover uma estadia agradável e respeitosa para a coletividade, são os nossos principais agentes de
acolhimento e como tais, também devem ser respeitados e tratados com civilidade e cordialidade.



Lembre-se que o NAE é um equipamento público federal que possui dispositivos específicos de
controle e normatização, inclusive no âmbito jurídico.

Observando as normas básicas de utilização e convivência coletiva, você colabora para o adequado
funcionamento do Núcleo de Acolhimento Estudantil. Mantenha sempre a atitude de cuidado e prevenção ao
patrimônio público, observando sempre que o custeio com a manutenção vem da fonte dos impostos que nos
são cobrados diariamente em nossas vidas, portanto os danos ou depredações serão postos na conta do
conjunto da sociedade brasileira, que é a legítima proprietária deste patrimônio.

