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RESOLUCAO CONSEPE N" 007/2020
Aprova o Regimento de Aeesso e Funcionamento
da Residencia Universitaria Indi'gena da
l niversidade Estadual de Feira de Santana.
O Conselho Superior de Fnsino. Pesquisa e Extensao (CONSEPE), no use de suas
atribuipoes legais e estatutarias,
CONSIDERANDO que as Residencias Universitarias integrant o Programa de Assistencia
Estudantil e a Politica de Agdes Afirmativas da UEFS. cujo papel fundamental e garantir a
perntanencia do corpo discente e o direito a educa^ao.
RESOLVE:
Artigo 1° - Aprovar o Regimento de Aeesso e Funcionamento da Residencia
Universitaria Indi'gena da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Artigo 2° - Esta Resoluvao. aprovada em reuniao do dia 17 de dezembro de 2019,
entra em vigor na data de sua piiblieagao. revogadas as disposigoes em contrario.
Gabinete da Reitoria. 10 de Janeiro de 2020.
,AA/yy\.

Amali de Angelis Mussi
Reitora em exercicio e Presidente do CONSEPE
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ANEXO DA RESOLUCAO 007/2020
RECIEMENTO DE ACESSO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INDIGENA
UNIVERSITARIA
CAPI I ULO l - DO OBJETO
Artigo I” - A presente Resolu^ao do Regimento de Acesso e Funcionamento fixa as
finalidades e regulamenta a estrutura administrativa, o funcionamento e o processo seletivo
para ocupagao das vagas da Residencia Univcrsitaria Indigena da Universidade Estadual de
Feira de Santana - UEFS.
C APITUEO II - DA RESIDENCIA E FINALIDADES
Artigo 2° - A Residencia Univcrsitaria Indigena da UEFS integra o Program a de
Assistencia Estudantil e a Politica de Agoes Afirmativas. Situada no campus da UEFS. e
dotada de instalagoes, equipamentos. moveis. utensilios e infraestrutura destinada a moradia
de estudantes indigenes de primeira graduagao. e tern administragao vinculada a Pro-Reitoria
de Politicas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE):
I - A Residencia Univcrsitaria Indigena tcm como iinalidade:
a) acolher estudantes universitarios indigenes advindos de sues respectivas comunidades.
vinculados a cursos de graduagao e que estao em situacao de vulnerabilidade social:
aprovadps em avaliagao economica e etnico-soeial. realizada pela Universidade;
b) garantir espa^o de convivio adequado nao so para moradia, mas para eventuais realizagoes
dc manifestagoes culturais das etnias ali residentes, desde que previamente autorizado pela
PROPAAE.
Faragrafo I nico - E vedado aos estudantes vinculados a cursos de Educagao a Dislancia
(EAD). Cursos e Turmas Especiais, o acesso a Residencia Univcrsitaria Indigena.
/

CAPITULO III - DAS VAGAS, SELECAO E AD MISSAO
Se^ao I - DAS VAGAS

Artigo 3° - As vagas disponiveis para admissao de novos residentes serao oriundas da
saida de residentes ou resultantes da ampliagao do numero de vagas.
Artigo 4° - As vagas a serem criadas para estudantes indigenas com delictencia serao
disponibilizadas conforme a saida de residentes na mesma condRao.
Faragrafo Unico - Os estudantes indigenas com deliciencia terao preferencia na ocupagao
dos espagos adequados a sua dcficiencia dcntro do limite dc vagas disponiveis.
%

Scgao II - DA SELECAO

Artigo 5“ - A selegao dc estudantes para vagas na Residencia Univcrsitaria Indigena
dar-se-a fundamentada nas condigoes que caracterizam vulnerabilidade social e sera publicada
em Edital pela PROPAAE, cujos criterios sac previstos nesta Resolugao.
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Paragrat'o 1" - A sele^ao economica c etnico-social para a Residencia Indigena c dc
responsabilidadc do Nucleo dc Aten^ao I’sicossocial e Pedagogica (NAPP). realizada por
Assistcntes Sociais. cm observancia a Lei Federal 8.662/1993, e com o apoio de profissional
da Antropologia com experiencia cm comunidades indigenas;
Paragrafo 2° - O processo de sclc^ao constara de analise dc documentos, cntrevista c visita
domiciliar. quando sc fizer necessaria para averigua^ao dos dados fornecidos no ato de
inscri^ao ou a qualquer tempo durante o processo seletivo;
Paragrafo 3° - O processo de seleyao sera estabelecido cm Edital e tcra validade dc um ano.
sendo os selecionados convocados de acordo a ordcm de classidca^ao e vagas disponivcis na
Residencia Universitaria Indigena:
Paragrafo 4° - Somentc podera scr selccionado para vaga na Residencia Universitaria
Indigena o estudante que atender aos seguintes requisites:
I - Ser membro de comunidade Indigena:
II - Estar regularmentc matriculado e frequentando curso de gradua^ao da IJEFS;
III - Nao ter concluido qualquer curso superior;
IV - Nao estar matriculado em outra instituiyao de ensino superior;
V - Nao possuir vinculo emprcgaticio;
VI - Nao ser beneficiario de Programa de Pcrmancncia do Governo do Estado da Bahia no
peril 1 moradia ou programa similar;
VII - Nao ter nucleo familiar (pai e/ou mae ou responsavel e/ou conjuge) domiciliado na
zona urbana de Feira de Santana.
Paragrafo 5° - O estudante menor de idadc. nao emancipado devent apresentar termo dc
responsabilidadc assinado pelo tutor ou responsavel, conforme legislayao vigente.
Artigo 6" - Sera excluido do processo seletivo o candidate que prestar informayao
falsa, omiti-la e/ou te-la tornado inveridica. fraudado e/ou lalsificado documentayao. estando
sujeito as implicayoes legais.
Seyao III - DA ADMISSAO
Artigo 7° - O candidate selccionado e convocado para admissao da vaga na
Residencia Universitaria Indigena devera se apresentar ou ser representado por um procurador
na Coordenayao de Assuntos Estudantis (CODAE) no prazo maximo de 15 (quinze) dias liteis
apos divulgayao do resultado da avaliayao economica e etnico-social. para assinatura do
Termo de Responsabilidadc.
Paragrafo 1° - A Comissao Administrativa da Residencia Universitaria Indigena fara a
entrega de oficio com a indicayao do quarto onde o estudante sera alocado e copia desta
Resolgyao e da Resoluyao do Auxilio Residente. caso fay a jus a cste ultimo.
Paragrafo 2° - Implicara na perda do direito a vaga o estudante selccionado que nao
comparecer no prazo estabelecido no caput deste artigo.
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CAPITULO IV DA PERMANENCIA, SLSPENSAO E DESL1CAMENTO
Sevao I - DA PERMANENCIA
Artigo 8" - Para permanecer na Residencia Universitaria Indigena, o estudante dove
atender as seguintes cond^oes:
I - Estar regularmente matriculado no pcn'odo (semestre on ano letivo) em no minimo 4
(quatro) componcntes curriculares on 240 boras, exceto nos casos de impedimcnto formal,
devidamente justificados polo colegiado do curso;
a) Ao estudante fonnando, sera facultada a reduqao da carga horaria ou numero de
componcntes curriculares;
li - Ter desempenho academieo satisfatorio nos componcntes em que for matriculado,
admitindo-se reprovai^ao em ate 50% dos componcntes curriculares por semestre letivo, sendo
tal condiyao verificada semestralmente pela CODAE;
III - Manter-se na condi^ao de vulnerabilidade economica avaliada e comprovada. a cada dois
anos por Assistentes Sociais do NAPP. ou a qualquer tempo, comprovada mudan^a em tal
condicao;
IV - Integralizar o curso no tempo minimo. admitindo-se a prorrogayao por no maximo
metade desse tempo.
V - Caso seja menor de idade e nao emancipado, o estudante permanece sob responsabilidade
do tutor ou responsavel. conlbrme legislaqao vigente.
Paragrafo 1° - Os estudantes em aeompanhamento medico, ou com nccessidades
educacionais especiais. que estejam sendo acompanhados pelo Nucleo de Apoio Psicossocial
e Pedagogico, pela Politica Institucional de Educa^ao Inclusiva da UEFS e/ou atendidos pela
Rede de $ervigos Especializados, comprovado por relatorio, poderao ter flexibilizaqao das
exigencias previstas nos incisos 1 e II. obedecendo aos criterios de desligamento do estudante
previsto nas Normas de Ensino de Graduayao.
Paragrafo 2° - Qs(As) estudantes em aeompanhamento pelos serviyos deseritos no paragrafo
anterior, exceto o NAPP, deverao entregar a CODAE relatorio semestral dos prollssionais
especializados.
Paragrafo 3° - Os estudantes indigenas com nccessidades religiosas, espirituais c/ou culturais
especificas comprovadas por relatorios das lideranyas comunitarias de sens respectivos povos
poderao ter flexibilizayao das exigencias previstas nos incisos I e II desse artigo.
■^rtigo 9" - Em virtude de motivo de saude comprovado pelo serviyo medico da
UEFS. sera permilido o trancamento total de matricula ou matricula institucional. conforme
Regimento da UEFS e norma especifica do ensino de graduayao. nao podendo esse periodo de
trancamento da matricula ou matricula institucional ser usado como forma de dilatayao do
prazo maximo de permanencia na Residencia Universitaria Indigena.
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Artigo 10 - Permanecera na condi^ao dc residente indigena, o(a) estudante que for
afastado(a) temporariamente por apresentar enfermidade infectocontagiosa, desde que o
afastamento decorra de relatorio medico.
Artigo 11 - Sera assegurada a permanencia na Residencia Universitaria Indigena ao
estudante que trocar/transferir de curse.
Paragrafo Unico - Ao estudante que trocar on transferir de curso uma on mais vezes, a base
para calculo de tempo de permaneneia na Residencia Universitaria Indigena sera o semestre
dc ingresso no segundo curso.
Sevan II - DA SUSPENSAO
Artigo 12 - A estudante que se encontrar na trigesima quarta semana (oitavo mes) de
gestacao. sera temporariamente suspensa da Residencia Universitaria Indigena.
Paragrafo Unico - Em case de parto prematuro. o afastamento sera imediato.
Artigo 13 - Apos o afastamento de 120 (cento e vinte) dias. para parturientes, cm
exercicios domiciliares a estudante devera apresentar-se ao NAPP para avaliagao do retorno a
Residencia Universitaria Indigena.
Sevan III - DO DESLIGAMENTO
Artigo 14 - Sera desligado da Residencia Universitaria Indigena, o residente que:
I - Nao estiver regularmente matriculado em no minimo 240 boras e/ou 4 (quatro)
componentes curriculares. exceto nos casos de impedimento formal, devidamente juslificados
pelo colegiado do curso;
a) Ao estudante formando sera facultada a redugao da carga horaria ou numero de
componentes curriculares.
II - Nao for aprovado em pelo menos 120 boras ou em duas disciplinas dos componentes
curriculares por semestre letivo;
III- Realizar traneamento ou matricula institucional fora das condigdes previstas no artigo 10
desta Resol ugao;
IV - Adquirir, a qualquer tempo, vinculo empregaticio (carteira assinada) ou for empossado
em Selegao Publica ou Concurso Publico (Municipal Estadual ou Federal);
V - Tornar-se beneficiario de Programa de Permanencia do Governo do Estado da Bahia no
perfil moradia ou programa similar;
a) Uma vez homologado o benelicio do Projeto Estadual de Auxilio Permanencia ou
programa similar, o(a) estudante fara a opgao entre a residencia e o auxilio moradia;
VI - Cursar, paralelamente. graduagao na UEFS e em outra Instituigao de Ensino Superior IES durante sua estadia na Residencia Universitaria Indigena;
VII - Concluir na UEFS uma modalidade de graduagao: licenciatura ou bacharelado;
VIII - Nao concluir o curso de graduagao no tempo estipulado no inciso IV do artigo 8°;
IX - Apos trocar de curso dentro da UEFS, em novo processo seletivo ou processo de
transferencia, ultrapasse o tempo de integralizagao de ingresso do segundo curso;
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X - Ter prestado informa^ao falsa, omitido informa^oes e ou te-las tornado inveridicas.
iraudado e/ou falsificado documenta^ao aqualquer tempo.
XI - lim casos de san^ao disciplinar que implique cm desligamento.
Paragrafo 1° - Os(As) estudantes cm acompanhamento medico, on com necessidades
educacionais especiais que estejam sendo acompanhados pelo Nucleo de Apoio Psicossocial e
Pedagogico, pela Politica Institucional de Educaeao Inclusiva da UEFS e/ou atendidos pela
Rede de Servigos Especializados, comprovados por relatorio. poderao ter Hexibiliza^ao das
exigencias previstas nos incises lei!, obedecendo aos critcrios de desligamento do estudante
previsto nas Normas de Ensino de Uraduagao.
Paragrafo 2° - Os(As) estudantes indigenas com necessidades religiosas. espirituais e/ou
culturais especificas comprovadas por relatorios das lideranyas comunitarias de seus
respectivos povos poderao ter flexibilizagao das exigencias previstas nos incises 1 e II dcssc

artigo.
Artigo 15 - Perdera o vinculo com a Residencia Universitaria Indigena, mediante
avaliagao da Comissao Administrativa da Residencia Universitaria Indigena - COACIUNL o
residente que:
i - Nao soiieitar autorizagao por escrito. a CODAE. para ausencia por peiiodo superior a 30
(trinta) dias durante o peiiodo letivo;
11 - Mesmo tendo solieitado autorizagao para afastamento superior a 30 dias junto a CODAE.
descumprir deliberagao da COACIUNL caso o pareeer seja negative.
Paragrafo 1° - Na gestae do vinculo do estudante com a Residencia Universitaria Indigena. a
CODAE deve levar em considerate as demandas especificas dos estudantes indigenas no
que diz respeito as particularidades culturais desses povos. visto que sao povos etnicamente
diferenciados. segundo o previsto na Convcnqao 169 da Off sobre povos indigenas e tribais,
da qual o Brasil e signatario.
Paragrafo 2° - Ocorrendo o desligamento da Residencia Universitaria Indigena por quaisquer
dos motives previstos neste artigo. eabera ao estudante proceder a retirada de seus pertences
no prazo de ate 15 dias corridos e entregar as chaves aos demais integrantes do quarto que
comunicarao imediatamente por vias formais a PROPAAE.
Artigo 16 - O residente apos concluir o Curse de Graduate e ter colado grau, tera 15
(quinze) dias corridos para desligar-se da Residencia Universitaria Indigena liberando sua
vaga. retirando seus pertences e entregando as chaves aos demais integrantes do quarto.
CAP1TULO V - DA ADMIMSTUAC, AO DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
INDIGENA
Arfigo 17 - A Residencia Universitaria Indigena sera administrada polos seguintes
orgaos:
a) Assembleia Geral da Residencia Universitaria Indigena;
b) Comissao Administrativa da Residencia Universitaria Indigena - COACIUNL
c) Coordenacao de Assuntos f/studantis - CODAE. em regime de cogestao segundo o
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Capttulo VIII.
CAPITULO VI - DA ASSEMBLEIA GERAL DA RESIDENCIA UNIVERSITAR1A
INDIGENA
Artigo 18 - A Assembleta Geral da Residencia Universitaria Indigena e o orgao
maximo deliberative) dos residentes e sera conslituida pelos mesmos.
Artigo 19 - A dirctoria e demais representa^oes da Residencia Universitaria Indigena
devcm ser eleilas por Assembleia Geral da residencia universitaria indigena.
CAPITULO VII
DA COMISSAO ADMIMSTRATIVA DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Artigo 20 - A Comissao Administrativa da Residencia Universitaria Indigena COACIUNI sera composta de representantes da PROPAAE e da Residencia Universitaria
Indigena. sendo 3 (ires) residentes titulares e 3 (tres) residentes suplentes, eleitos atraves da
Assembleia Geral da Residencia Universitaria Indigena. e 3 (tres) representantes da
PROPAAE titulares e 3 (tres) representantes da PROPAAE suplentes. para o mandato de 06
(seis) meses.
Paragrafo 1° - So podera candidatar-se a Comissao Administrativa da Residencia
Universitaria Indigena o estudante residente.
Paragrafo 2° - E permitida uma linica reeleit^ao consecutiva a toda uma Comissao
Administrativa da Residencia Universitaria Indigena ou qualquer dos seus membros.
Paragrafo 3° - A participa^ao como eleitor e lacultada a qualquer morador da Residencia
Uni vcrsitaria I nd i gen a.
Artigo 21- Ocorrendo a renuncia dos representantes estudantis da Comissao
Administrativa da Residencia Universitaria Indigena sera convocada uma Assembleia
Extraordinaria para uma nova elei^ao.
Artigo 22 - Compete aos representantes estudantis da Comissao Administrativa da
Residencia Universitaria Indigena:

•

I - Representar formalmente os residentes dentro e fora do ambiente universitario;
II - Participar. quando convocada. de reunioes institucionais;
III - Acolher e promover atividades de integrate entre os recem-ingrcssantes e os ja
residentes;
IV - Incentivar uma postura de preserva^ao e conserva9ao do patrimonio material e imatcrial
da Residencia Universitaria Indigena;
^rtigo 23 - Compete a Comissao Administrativa da Residencia Universitaria Indigena
- COACIUNI:
I - Propor a PROPAAE e/ou a Reitoria, convenios com orgaos publicos e/ou privados quando
sc fizer necessario;
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II - I’azer levantamentos semestrais do numero de vagas da Residencia Universitaria Indigena;
III - Manter dialogo e articulagao com outras casas de estudantes;
IV - Responder as solicitagoes formais feitas por qualquer residente ou setor da UEFS:
V - Apreciar e deliberar sobre renovagao. suspensao e cancelamento da concessao de moradia
na Residencia Universitaria Indigena a luz do que esta previsto nesta Resolugao;
VI - Determinar as providencias deslinadas a prevenir ou a corrigir comportamento de algum
residente que infrinja a presente Resolugao.
A\rtigo 24 - Das decisoes tomadas pela Comissao Administrativa da Residencia
Universitaria Indigena cube recurso a Camara de Politicas Afirmativas e Assuntos I’studantis.
CAPITULO VIII - DO REGIME DE C OGESTAO E SUPERVISAO
Artigo 25 - A Residencia Universitaria Indigena sera administrada ern regime de
cogestao pela CO DAE.
Artigo 26 - A Coordena^ao de Assuntos Estudantis compete:
I - Acolher e encaminhar as demandas dos residentes;
II - Manter atualizado os dados cadastrais dos residentes;
III - Gerenciar as demandas solicitadas para a manuten<;ao e infraestmtura da Residencia
U n iversilaria I nd igena;
IV - Realizar visitas de acompanhamento semestral na Residencia Universitaria. ou quando
necessario;
V - Realizar a gestao da ocupagao de vagas na Residencia l .’niversitaria Indigena;
VI - Emitir deelaraqao de residencia para efeito de comprovagao de endere^o;
VII - Recebcr correspondencias pessoais dos residentes e manter sob seus cuidados ate que
estas sejam retiradas pelo destinatario;
VIII - Encaminhar as solicitagSes de reproducao de material grafico referente ao
desenvolvimento de atividades comuns da Residencia Universitaria Indigena,
obedecendo as determinagoes c limitagoes estabelecidas pelo Nucleo de Editora^ao
Grafica - NUEG;
IX - Encaminhar aos selores responsaveis as demandas relativas a organizayao c realizayao de
eventos promovidos pela diretoria da Residencia Universitaria Indigena. observando
instruyao normativa quanto aos eventos e atividades;
X - Levar em considerayao as demandas especificas dos estudantes indigenas no que diz
respeito as particularidades culturais desses povos, visto que sao povos etnicamente
diiereneiados, segundo o previsto na convenyao 169 da Oi l sobre povos indigenas e
tribais. da qua! o Brasil e signatario.
CAPITULO IX - DO AC ESSO AS RESIDENT IAS E DAS V ISITAS
Artigo 27 - O estudante residente podera chegar ou sair a qualquer hora do dia ou da
none.
*■

Paragrafo Unico - Uavendo o desconhecimento da vigilancia quanto ao residente se fara a
identificayao da lista oficial dos residentes indigenas e da lista dos moradores nao residentes
indigenas.
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Artigo 28 - O estudante residente podera receber visitas, e estas estarao submctidas a
regulamentavao especifica a ser definida na Camara de A^oes Afirmativas e Assuntos
Estudantis.
Artigo 29 - O visitante que chegar das OOhOOmin as ()5h()0min devera estar
acompanhado de morador e preencher formulario de identilkayao.
I - Nao sera pennitida em hipotese alguma a pennanencia nem o pernoite de crian^as e/ou
adolescentes nas dependencias da Resideneia Indigena. cxceto se estiverem na companhia
de sens pais ou responsaveis, visando contribuir com a garantia de sua prote^ao, como
preeoniza o Artigo 70 do Estatuto da Crianga e do Adoleseente: “E dever de todos prevenir
a ocorrencia de ameaqa ou viola^ao dos direitos da crianya e do adoleseente.";
li - llavera lista dos esludantes indigenas nao residentes com acesso a resideneia indigena
para praticas religiosas e sociais a qualquer horario.
Artigo 30 - Caso existam. no reterido semestre, vagas ociosas, sera pennitida a
pennanencia de esludantes indigenas de outras IBS que estiverem participando de atividades
academicas. devidamente comprovadas. com a anuencia da Comissao Administrativa da
Resideneia Universitaria Indigena - COAC1UNI, exclusivamente pelo periodo de reali/ayao
de tais atividades.
Paragrafo Onico - A infra^ao. prejuizo. inconveniente ou depreda^ao do patrimonio causado
por qualquer visitante justificara o afastamento imediato deste e o seu impedimento de retorno
a Resideneia Universitaria Indigena, nesse caso, sera responsabilizado o residente que o
acolheu mediante apreciaqao da Comissao Administrativa da Resideneia Universitaria
Indigena - COACIUN1 que indicara a penalidade cabivel.
CAPITULO X - DOS DIREITOS E DEVERES
Sevao I - DOS DIREITOS
Artigo 31 - Sao direitos dos residentes indigenas:
I - Receber encaminhamento da Comissao Administrativa da Resideneia Universitaria
Indigena - COACIUNI com indicayao do quarto onde devera instalar-se;
II - Utilizar as dependencias comuns da easa;
IN - Receber o Auxilio Residente;
IV - Receber Alimentayao Integral no Restaurante Universitario:
V - Votar e ser votado para compor a Comissao Administrativa da Resideneia Universitaria
Indigena - COACIUNI;
VI - Receber tratamento em igualdade de condiyocs, levando em considerayao suas
especificidades etnico/culturais. em situayoes especilicas;
VII - Exercer direito de delesa. caso seja acusado por faltas passiveis de penalidades,
previstas no artigo 34 desta Resoluyao Administrativa;
VIII - Receber. quando necessario. acompanhamento psicossocial e pedagogico;
IX - Iblormar a Comissao Administrativa da Resideneia Universitaria Indigena qualquer
irregularidade encontrada ou presenciada na casa bem como a presenya de toda e
qualquer pessoa que nao esteja devidamente identificada nas dependencias da
Resideneia;
X - Praticar sens rituais culturais e/ou religiosos nas dependencias da resideneia indigena:
9
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XI - Possuir concludes dc acomoda(;ao adequadas a exemplo de ambientcs proprios para
estudo e lazcr;
XII - Receber um exemplar desta Resolu^ao.
Setpao II - DOS DEVERES
Artlgo 32 - Sao deveres dos residentes indigenas:
I - Cumprir e fazer cumprir esta Resoluyao Administrativa;
II - Responsabilizar-se pelos fates, em que estejam envoi vidos, ocorridos nas dependencias da
Residencia Universitaria Indfgena;
III - Acolher os novos residentes indigenas aprovados em processo seletivo;
IV - Man ter uma convivencia respeitosa e de honestidade no trato diario com os eolegas de
quarto, corn os demais residentes e com os prestadores de servigos que atuam na
Residencia Universitaria Indigena:
V - Respeitar o silencio no horario compreendido entre as 22h00min e as 07h00min;
VI - Zelar e responsabilizar-se pela conservaqao do patrimonio material e nao-material da
Residencia Universitaria Indigena;
VII - Preservar a limpeza das areas comuns da Residencia Universitaria e responsabilizar-se
pela limpeza dc seus quartos;
VIII - Comuniear e justificar por escrito junto a CODAE e a Comissao Administrativa da
Residencia Universitaria Indigena o afastamento temporario durante o periodo letivo;
IX - Informar sobre o afastamento de estudantes da Residencia Universitaria Indigena para
atividades vinculadas ao desempenho academico, ou que seja de exigencia curricular, ou
ainda afastamento relacionado a atividades de carater cultural/politico/religioso,
espedtlcos para cada etnia e encaminhar a Comissao Administrativa da Residencia
Uni vers itari a I nd ige n a;
X - Manter a guarda de todos os bens e objetos de uso pessoal nao cabendo a UEFS nenhuma
responsabilidade pelo extravio de qualquer um deles durante a sua permanencia na
Residencia Universitaria Indigena.
Artigo 33 - E vedado ao residente indigena:
I - Conservar em seu poder ou na Residencia Universitaria Indigena arma de qualquer lipo;
II - Subtrair ou emprestar moveis e utensilios pertencentes a Residencia Universitaria
Indigena.
CAP ITU LG XI - DO REGIME DISCIPLINAR
Artigo 34 - Em caso de nao cumprimento desta resolu^ao serao aplicaveis, sem
prejuizo do ressarcimento por danos materiais. as seguintes sangoes disciplinares ao residente
indigena:
I - Advertencia verbal;
II - Rc^reensao;
III - Suspensao;
IV - Desligamento.
Paragrafo 1° - A aplicacao das penalidades previstas no caput deste artigo dar-se-a em
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conformidade com o Regimento Geral da UHKS.
Paragrafo 2° - A aplicagao de san<^ao que implique no desligamento da Residencia
Universitaria Indigena sera precedida de inquerito. aberto pela Reitoria. conforme
estabelecido na legislagao em vigor.
Artigo 35 - T'odas as penalidades aplicadas deverao ser assentadas no cadastre do
residente junto a CODAE.
Artigo 36 - Ficara impedido do participar de um novo processo seletivo. o estudante
que for desligado da Residencia Universitaria Indigena c cujo historico conste registro dc
suspensao disciplinar.
CAPITULO XII - DO ESPACO FISICO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO
Artigo 37 - Qualquer solicita^ao de alteracao no espago fisico coletivo da Residencia
Universitaria Indigena devera ser encaminhada e avaliada pela Comissao Administrativa da
Residencia Universitaria Indigena e cxccutada mediante consulta ao projeto de engenharia e
aprovagao da Gereneia de Projetos - GEPRO.
Artigo 38 - Os bens moveis existentes nos quartos e demais dependencias da
Residencia Universitaria Indigena. por serem bens piiblicos, nao pertencem aos residentes
indigenas, nao devendo. portanto. ser transferidos ou trocados sem procedimento
adm ini strativo adequado.
Artigo 39 - Nao e pemiitido emprestar. ceder. danillcar ou extraviar equipamentos,
moveis c utensilios pertencentes a Residencia Universitaria Indigena. sob qualquer
justificativa.
Artigo 40 - A UEFS fornccera acomodagoes padronizadas, para lodos os residentes
indigenas, e equipamentos, de acordo com as necessidades dos ambientes comuns da
Residencia Universitaria Indigena.
CAPITULO XIII - DA MANUTEN^AO DA RESIDENCIA
Artigo 41 - Cabe a UEFS a concessao do espa^o fisico da Residencia Universitaria
Indigena, hem como dos itens a seguir:
I - Manutengao do predio da Residencia Universitaria Indigena:
II - Cessao de pessoal e material para a limpeza das areas externas e areas comuns da
Residencia Universitaria Indigena;
III - Cessao de vigilancia durante as 24 (vintc e quatro) boras.
CAPITULO XIV - DAS DISPOSALS GERAIS E TRANSITORIAS
Artigo 42 - Os casos omissos nesta Rcsolu^ao serao resolvidos pela Pro-Reitoria de
PoIIticas Afinnativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE).
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