


O que é a Residência Estudantil?

Entende-se por Residência Estudantil o local disponibilizado pela Instituição para a

residência do/a estudante no Campus. Estudantes com vaga de Residência, portanto,

pernoitam na instituição entre a segunda-feira e a sexta-feira das semanas letivas

(sendo isto adaptado em semanas com feriados). É uma modalidade indicada para

estudantes que moram em localidades ou municípios mais distantes, com difícil

acesso ao campus.

O que é a Semirresidência Estudantil?

Semirresidência Estudantil é o local disponibilizado pela Instituição onde o/a

estudante pode realizar sua higiene pessoal e a guarda de pertences, não sendo

permitida a pernoite. Estudantes com vaga de Semirresidência vão para casa todos os

dias, sendo a modalidade indicada para alunos de localidades e municípios próximas

ao campus.

Estudantes de qualquer curso podem solicitar vaga na Residência e

Semirresidência?

Não. Hoje, este benefício está limitado apenas aos estudantes dos cursos técnicos

integrados ao ensino médio. Porém, o DAE conta com outras possibilidades de auxílio

estudantil que podem ajudar na permanência e moradia dos estudantes de outros

cursos.

Posso solicitar vaga na Residência e Semirresidência e os Auxílios Estudantis?

Sim, desde que atenda aos critérios dos editais do programa de benefícios (auxílios

estudantis). Só não é possível acumular o benefício da vaga na residência com o

auxílio moradia.

É cobrado algum valor mensal para residir?

Não, a Residência Estudantil e a Semirresidência são gratuitas. Mas, no final do 3º

ano é realizada uma reforma no alojamento estudantil, onde os estudantes/famílias

precisam pagar pela depredação do espaço. Caso o(a) estudante saia antes da

residência, paga proporcional ao tempo em que a habitou.



O que eu tenho que levar para a Residência?

Itens obrigatórios:

- Um armário com as seguintes dimensões: Largura: 50 cm x Profundidade: 50

cm x Altura: 210 cm. Com porta e estrutura para manter fechado com cadeado

e com puxador. Material em MDF com espessura mínima de 15 mm em todas

as partes do corpo do armário e fundo de no mínimo 3MM. Cor: branca.

- Lastro de madeira para cama de solteiro: comprimento: 180 cm e largura: 80cm.

- OBS: Poderá sair uma chamada pública para aquisição dos itens junto ao

fornecedor.

Itens básicos sugeridos:

- Colchão

- Roupas de cama

- Travesseiro

- Cobertores

- Toalha de banho

- Itens de higiene pessoal

Para quem é semirresidente, existe algum espaço para guardar os materiais?

Sim, o campus possui espaços para guarda de pertences. Os estudantes do curso

técnico em agropecuária precisam, no entanto, adquirir armário (conforme descrito

na pergunta anterior). No curso técnico em manutenção e suporte em informática,

não há esta necessidade devido ao prédio do curso ter armários fixos disponíveis.

Qual o horário de funcionamento?

A Residência Estudantil funciona de segunda-feira às 08 horas até sexta-feira às 12

horas.

Posso ficar na residência nos finais de semana?

Não, a Residência Estudantil encerra na sexta-feira às 12 horas. Assim, não é

permitido a permanência, na mesma, nos finais de semana. O mesmo ocorre em

feriados.

São quartos individuais?

Não, são quartos coletivos tendo que dividir com outros colegas.



Como faço para concorrer à vaga(s) na residência?

As vagas são disponibilizadas conforme demanda, sendo necessária a inscrição em

edital específico da Residência Estudantil que é lançado no site do IFRS Campus

Sertão.

Posso trocar de apartamento?

Sim, desde que sejam cumpridas as formalidades e análises necessárias

determinadas pela Coordenadoria da Residência Estudantil.

Tem lavanderia?

Sim, o campus dispõe de setor específico no qual são realizados os serviços somente

de lavagem de roupas de cama, toalha de banho e roupas de setor (jalecos). Não há

custo para o aluno.

Posso levar geladeira, micro-ondas, fogão, panela elétrica?

Não, o campus disponibiliza restaurante onde o aluno fará todas as refeições (café da

manhã, almoço, lanche da tarde e jantar).

Posso cozinhar no apartamento?

Não, as refeições devem ser realizadas somente no restaurante.

Tem restaurante no campus?

Sim, o campus disponibiliza restaurante onde o aluno fará todas as refeições (café da

manhã, almoço, lanche da tarde e jantar). O cardápio é elaborado e acompanhado

por uma nutricionista. Para discentes dos cursos técnicos as refeições são gratuitas.

Como é a estrutura dos apartamentos?

O apartamento é composto por quarto, banheiro e sala de estudo.

Meninos e meninas ficarão no mesmo prédio?

Não, os apartamentos masculinos e femininos são em estruturas separadas.



Como será a limpeza dos apartamentos?

A limpeza é de responsabilidade dos moradores do apartamento, sendo realizadas

vistorias periódicas de limpeza e organização. É sugerido às famílias que orientem e

instruam os filhos a respeito de como limpar ambientes, banheiro, vaso sanitário, etc.

sendo este elemento importante para a autonomia e amadurecimento dos

estudantes.

E se eu ficar doente, tem ambulatório no campus?

Sim, o campus disponibiliza de um ambulatório com dentista, médica e enfermeira

que prestam o primeiro atendimento básico de saúde. Se for necessário exames,

algum procedimento  de maior complexidade e/ou outros atendimentos, a família

precisa buscar o(a) estudante para encaminhar.

Importante: Se diagnosticado ou com suspeita de alguma doença infecto-contagiosa,

a família precisa imediatamente buscar o(a) estudante na escola.

Eu posso sair do Campus quando quiser?

Para a segurança dos estudantes, as saídas são normatizadas. Existe uma Instrução

Normativa que orienta sobre as saídas de estudantes Residentes do Campus. Está

disponível em:

https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Instru%C3%A7%C3%

A3o-Normativa-Sa%C3%ADdas-e-Autoriza%C3%A7%C3%B5es-de-Estudantes.pdf

O que mais preciso saber?

Existe um Regulamento de Conduta com normas importantes, que está disponível

em:

https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Regulamento-de-con

duta-Atualizado.pdf

Ao solicitar uma vaga, há um termo de responsabilidade em que o estudante e sua

família devem estar cientes e de acordo com esta normativa. Lembrando que, o

descumprimento de normas acarreta em possíveis medidas disciplinares, inclusive a

perda da vaga na residência dependendo da situação.

https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-Sa%C3%ADdas-e-Autoriza%C3%A7%C3%B5es-de-Estudantes.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-Sa%C3%ADdas-e-Autoriza%C3%A7%C3%B5es-de-Estudantes.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Regulamento-de-conduta-Atualizado.pdf
https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Regulamento-de-conduta-Atualizado.pdf


E se eu tiver dificuldades em me adaptar?

O DAE conta com equipe multidisciplinar de profissionais que acompanha os

estudantes em seu processo de adaptação. É normal sentir saudades de casa e

dificuldades no início, porém a equipe realiza orientações, atividades de integração,

atendimentos psicológicos e pedagógicos, reuniões de apartamento, entre outras

ações que ajudam neste processo.

Para mais informações, sempre acompanhe o site https://ifrs.edu.br/

https://ifrs.edu.br/sertao/wp-content/uploads/sites/7/2020/03/Regulamento-de-conduta-Atualizado.pdf
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