
ANEXO I

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

I – Dados do discente:

Nome Completo: CPF:

E-mail:

Curso: Número de Matrícula:

Celular:

II – Dados do Veículo

Marca: Modelo: Cor: 

Placa:

III - Dias que está matriculado (será conferido no Comprovante de matrícula):

(  )segundas     (  )terças     (  )quartas     (  )quintas     (  )sextas 

  IV - Regras para u�lização do Estacionamento:

⦁ É proibida a  entrada de veículos  de  grande  porte  no  estacionamento,  tais  como caminhões  e
ônibus;

⦁ O limite superior de velocidade deve ser de 10 (dez) km/h, evitando manobras para não causar
atropelamentos e avarias em veículos de terceiros;

⦁ Deve-se respeitar o horário de funcionamento do Campus para entrada e saída de veículos, bem
como eventual delimitação de vagas para veículos de servidores;

⦁  É  proibida a  emissão  de  som alto  no  estacionamento  da  Ins�tuição.  Esta  proibição  abrange
aparelhos  portáteis  ou  instalados  nos  veículos  (tocadores de  rádio,  CD,  DVD,  MP, entre  outros),
incluindo instrumentos musicais;

⦁ É proibido o pernoite dos veículos no estacionamento interno sem expressa autorização da Direção-
Geral;

⦁ Será permi�do apenas 1 (um) veículo associado ao estudante contemplado;

⦁ Parágrafo Único. Em caso de alteração nos dados do veículo, limitada a uma ocorrência, o estudante
contemplado compromete-se em informar à Ins�tuição, que providenciará a adequação necessária.

⦁ O direito à vaga de estacionamento do  estudante contemplado é inalienável,  de uso pessoal e
intransferível, vinculado a um único veículo previamente cadastrado junto à Ins�tuição;

⦁ O estudante deve ocupar sua vaga somente no dia da semana para o qual foi contemplado;

⦁ É proibido ao estudante adentrar no IFRS com bebidas alcoólicas e/ou substâncias/materiais ilícitos
no veículo;

⦁ Poderão  ser  feitas  vistorias  periódicas  para  detectar  irregularidades  no uso  do estacionamento
interno;

⦁ Em caso de o estudante adulterar documentos, burlar ou desobedecer as regras estabelecidas neste
regulamento, terá o cancelamento PERMANENTE de sua vaga no estacionamento e �cará impedido
de par�cipar dos próximos processos de distribuição de vagas.

Declaro estar ciente do disposto neste formulário, bem como no regramento do Edital 29/2019, de 26
de julho de 2019, sendo de minha inteira responsabilidade o devido cumprimento.

ASSINATURA DO CANDIDATO


