
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia

TERMO  DE  CIÊNCIA,  AUTORIZAÇÃO  E  RESPONSABILIDADE

Por meio deste instrumento, o Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia,
com sede na Rodovia SC 283, Km 17, s/n, caixa 58, Bairro Fragosos, na Cidade
de  Concórdia/SC,  CNPJ  nº   10.635.424/0005-00 doravante  denominado  IFC,
neste ato representado pelo(a) Diretor(a)-Geral, Rudinei Kock Exterckoter e o(a)
estudante  ______________________________,  CPF  nº  _______________,
residente  na  Rua  _________________________,  nº  ___,  Bairro
_______________________,  na Cidade de _________________________/___,
doravante  denominado(a)  ESTUDANTE,  com fundamento  no  Regulamento  da
Moradia  Estudantil,  firmam  o  presente  Termo  de  Ciência,  Autorização  e
Responsabilidade, mediante as condições que seguem:

1. Este  termo  dispõe  sobre  a  utilização  da  Moradia  Estudantil  do  IFC  e  as
responsabilidades das partes, em consonância com o Regulamento da Moradia
Estudantil.

2.  O(A)  ESTUDANTE,  regularmente  matriculado(a)  no  curso  de
_______________________________, foi contemplado(a) com a concessão da
moradia estudantil, para o período de ____________ a ____________.

2.1  A  presente  concessão  poderá  ser  rescindida  a  qualquer  tempo,  por
requerimento  do(a)  ESTUDANTE,  por  trancamento  da  matrícula  e/ou  por
descumprimento do disposto no Regulamento da Moradia Estudantil.

2.2  A permanência do(a) ESTUDANTE para além do período estabelecido gera
necessidade de novo Termo de Ciência, Autorização e Responsabilidade.

3. A descrição das instalações da moradia estudantil segue anexa a este termo,
em ficha  de  vistoria,  contendo  a  listagem dos  bens  mobiliários  existentes  na
moradia. 

4.  O IFC supervisionará e fará vistorias periódicas e diárias nas instalações da
moradia estudantil, através de servidores devidamente autorizados que realizarão
a verificação questões relacionadas a ordem e higiene dos dormitórios, atuando
na  orientação  quanto  aos  fluxos  internos  dos  diversos  setores  do  campus  e
também  quanto  ao  cumprimento  de  horários  das  atividades  pedagógicas  no
intuito de mitigar faltas não justificadas.

4.1.  No  período  noturno,  quando  do  encerramento  de  todas  as  atividades
previstas,  os  dormitórios  serão  monitorados  por  vigilantes  que  garantem  o
resguardo das instalações e ficam à disposição dos estudantes alojados até a
meia-noite e trinta para o encaminhamento de eventuais demandas;
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4.2. No que concerne a guarda das instalações e a segurança dos estudantes
alojados a instituição possui serviço de vigilância 24h e guarita de controle de
circulação de pessoas no campus (entrada e saída);

5. A  vistoria  dos  pertences  do(a)  ESTUDANTE  pelo  IFC  ocorrerá  somente
mediante decisão motivada e em caráter excepcional, de modo a resguardar a
segurança de todo o coletivo. Por meio deste,  desde já,  ficam autorizadas as
vistorias que se fizerem necessárias e, quando o responsável legal não puder se
fazer presente, a vistoria deverá ser feita na presença de duas testemunhas.

6. O(A) ESTUDANTE deverá cumprir todas as normas previstas no Regulamento
da Moradia Estudantil, Regulamento de Conduta Discente e ainda tem o DEVER:
I.  Colaborar  para  manter  o  espírito  de  convivência  pacífica  e  o  bom
relacionamento interpessoal, sendo proibida a entrada de pessoas estranhas ao
alojamento e não autorizadas pela coordenação responsável;

II.  Zelar  pelo  patrimônio  da  moradia,  pela  conservação  das  instalações  e
colaborar  na  manutenção e  higiene das dependências,  mantendo os armários
organizados,  zelando  pela  organização  e  higiene  do  quarto,  sendo  proibida
qualquer inserção, como a colagem de adesivos e pregos;

III. Em horário definido pelo setor responsável, manter-se em silêncio na moradia
estudantil e no seu entorno, bem como manter as luzes apagadas;

IV.  Respeitar  os  horários de entrada e saída da moradia  estudantil,  conforme
definido pelo setor responsável e devendo a partir das 22 (vinte e duas) horas,
manter-se  em  silêncio  no  alojamento  e  entorno,  horário  em  que  não  será
permitida a utilização de aparelhos eletroeletrônicos e de internet;

V.  Frequentar  as  atividades  pedagógicas  relativas  ao  curso  e  ter  frequência
suficiente  em  todas  as  disciplinas  matriculadas  no  semestre/trimestre
correspondente, tendo no máximo 5% de faltas não justificadas no semestre;

VI.  Ter  asseio  pessoal  e  organização  com  seus  pertences  e  recursos  e/ou
equipamentos sob sua responsabilidade ou uso;

VII. Indenizar os danos e os prejuízos materiais causados aos móveis e utensílios
da  moradia,  em caso  de  danos  nos  alojamentos  e  demais  dependências  do
campus,  o  responsável  ou  responsáveis,  pelo  dano,  deverão  repor  os  bens
danificados com as mesmas características originais, bem como estarão sujeitos
às medidas do Regulamento de Conduta Discente;

VIII. Denunciar quaisquer irregularidades cometidas;

XIX.  Permanecer  na  instituição  de  segunda  à  sexta-feira,  salvo  em  casos
especiais e com a devida autorização;

X.  Os  estudantes  e  responsáveis  deverão  acompanhar  e  assinar  a  ficha  de
vistoria do imóvel sempre que solicitado;
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XI.  Permitir  a  qualquer  momento,  a  vistoria  da  moradia  que  ocupa.  Em seus
pertences pessoais,  desde que motivada e mediante autorização assinada por
responsável legal no protocolo de vistoria dos pertences. Havendo necessidade
de vistoria e não estando presente o aluno responsável, poderá ser feita a vistoria
na presença de testemunhas, que na sequência assinarão termo de ocorrência;
XII. Nos finais de semana os estudantes que permanecerem no campus deverão
comunicar a coordenação responsável e ficar disponíveis para realizar atividades
solicitadas pela SISAE;
XIII.  Quando  da  desocupação,  entregar  a  moradia  livre  de  quaisquer  objetos
particulares,  limpa  e  nas  condições  que  a  recebeu.  As  chaves  deverão  ser
entregues para a SISAE;

7. O(A)  ESTUDANTE tem o  compromisso  de  preservar  o  patrimônio  público,
conservar e manter o imóvel e os bens móveis, conforme descrito na ficha de
vistoria anexa, bem como, reparar eventuais danos ou prejuízos causados ao IFC.

7.1.  A  reparação  dos  danos  ocorrerá  somente  mediante  comprovação  de
culpabilidade do(a) ESTUDANTE, apurada em Processo Administrativo Discente,
conforme previsto no Regulamento da Moradia Estudantil.

8.  O(A) estudante e seus responsáveis legais (se discente menor de 18 anos),
declaram que  tiveram  acesso  ao  Regulamento  da  Moradia  Estudantil  e  aos
anexos do presente termo (ficha de vistoria e protocolo de vistoria), conhecem as
normas institucionais e as condições do serviço oferecido.

9.  Os responsáveis legais (se discente menor de 18 anos), ao assinarem este
termo,  declaram estar cientes das condições de moradia disponibilizadas pelo
IFC,  autorizam o  estudante  a  usufruir  deste  espaço,  comprometem-se em
acompanhar o desempenho e comportamento deste e a comparecer à instituição
sempre que convocados.

10. A moradia estudantil do campus possui as seguintes características:
a) a média de idade dos estudantes alojados é de 14 a 18 anos. Podendo
ocorrer  o  compartilhamento  dos  dormitórios  entre  estudantes  de  outras
faixas  etárias,  ficando  sob  a  responsabilidade  do  SISAE  a  análise  de
viabilidade;
b)  os  alojamentos  possuem  acomodações  destinadas  para  alunos  de
gênero  masculino  e  feminino,  não  haverá  compartilhamento  dos
dormitórios entre estudantes de gêneros distintos;
c) Haverá até 10 estudantes por dormitório;
d) Os dormitórios de gêneros distintos, são em prédios distintos e possuem
monitor/vigilante respeitado o gênero das acomodações;
e) Será disponibilizada estrutura e serviço de lavanderia aos residentes;
f) Serão disponibilizadas, de forma gratuita, quatro refeições diárias;
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Diante do exposto,  por  estarem as PARTES de pleno acordo com o disposto
neste instrumento, para surtirem os efeitos legais, as partes firmam este termo,
em 02 (duas) vias de igual forma e teor, destinando-se uma via para cada uma
das partes.

________________________, ____ de _______________ de 2020.

_____________________ ______________________________

Diretor-Geral do Campus
Representante  do  setor  responsável
pela Moradia Estudantil

_____________________________ _______________________________

Estudante Responsável Legal 
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ANEXO I

FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS FEMININOS
RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO FEMININO

BLOCO II – QUARTO 2 A
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupeiro, com 
duas portas, com pitão para cadeado. 6 Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de madei
ra. 3 Em bom estado de conservação

Porta de madeira, com fechadura do tipo ci
lindro. 1 Em bom estado de conservação

Porta semi oca, com fechadura do tipo cilin
dro. 1 Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 1 Em bom estado de conservação
Box com porta, para banheiro 2 Em bom estado de conservação
Espelho 3 Em bom estado de conservação
Pia individual, de louça, com uma torneira. 1 Em bom estado de conservação
Vaso sanitário, com sistema de descarga. 1 Em bom estado de conservação
Mesa de imbuia  1 Em bom estado de conservação

Cadeira plástica, sem braço 3 Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2 Em bom estado de conservação
Armário fixo em alvenaria, com 24 portas de 
metal, com pitão para cadeado, para armaze-
namento de botas.

2
Em bom estado de conservação

Tanque lava roupas, em inox com torneira 2 Em bom estado de conservação
Tanque lava roupas, em inox com torneira 2 Em bom estado de conservação
Chuveiro elétrico 220 V. 1 Em bom estado de conservação
Bebedouro refrigerador de coluno, 220 V 1 Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________
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  ANEXO II

FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS FEMININOS
 RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO FEMININO

BLOCO II – QUARTO 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupeiro, com 
duas portas, com pitão para cadeado.

6
Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de madei-
ra.

3
Em bom estado de conservação

Porta de madeira, com fechadura do tipo ci-
lindro.

1
Em bom estado de conservação

Porta semi oca, com fechadura do tipo cilin-
dro.

1
Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 2 Em bom estado de conservação
Box com porta, para banheiro 3 Em bom estado de conservação
Espelho 1 Em bom estado de conservação
Pia tipo bancada, com duas cubas, com uma 
torneira.

1
Em bom estado de conservação

Vaso sanitário, com sistema de descarga. 1 Em bom estado de conservação
Mesa de imbuia 

1
Em bom estado de conservação

Cadeira plástica, sem braço 4 Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2 Em bom estado de conservação
Armário fixo em alvenaria, com 24 portas de 
metal, com pitão para cadeado, para armaze-
namento de botas.

2
Em bom estado de conservação

Tanque lava roupas, em inox com torneira 2 Em bom estado de conservação
Máquina de lavar roupas Electrolux, capaci-
dade 12 kg, 220 v.

1

Chuveiro elétrico 220 V. 1 Em bom estado de conservação
Bebedouro refrigerador de coluno, 220 V 1 Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________

Rodovia SC 283, KM 17 – Bairro Fragosos
 Concórdia/SC – CEP: 89.703-720



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia

                                                          
                                                             ANEXO III
                             FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS FEMININOS
                          RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO FEMININO

BLOCO III – QUARTO 3A, 3B
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupeiro, com 
duas portas, com pitão para cadeado.

8
Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de madei-
ra.

4
Em bom estado de conservação

Mesa para estudos 1
Porta de metal, com fechadura do tipo cilin-
dro.

1
Em bom estado de conservação

Porta semi oca, com fechadura do tipo cilin-
dro.

1
Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 2 Em bom estado de conservação
Box de acrílico, com porta, para banheiro 2 Em bom estado de conservação
Espelho 1 Em bom estado de conservação
Pia tipo bancada, com três cubas, com uma 
torneira.

1
Em bom estado de conservação

Vaso sanitário, com sistema de descarga. 2 Em bom estado de conservação
Box sanitário, com porta oca

2
Em bom estado de conservação

Cadeira plástica, sem braço 4 Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2 Em bom estado de conservação
Armário fixo em alvenaria, com 24 portas de 
metal, com pitão para cadeado, para armaze-
namento de botas.

2
Em bom estado de conservação

Tanque lava roupas, em inox com torneira 2 Em bom estado de conservação
Máquina de lavar roupas Electrolux, capaci-
dade 12 kg, 220 v.

1

Chuveiro elétrico 220 V. 1 Em bom estado de conservação
Bebedouro refrigerador de coluno, 220 V 1 Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________
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ANEXO IV
                             FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS MASCULINOS
                           RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO MASCULINOS

BLOCO I – QUARTO 1 A, 1 B
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupeiro, com
duas portas, com pitão para cadeado.

14
Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de ma-
deira.

5
Em bom estado de conservação

Mesa para estudos 1
Porta de madeira, com fechadura do tipo ci-
lindro.

1
Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2 Em bom estado de conservação
Box para banho. 8 Em bom estado de conservação
Mictório do tipo calha de inox. 1 Em bom estado de conservação
Pia do tipo calha de inox, com seis tor-
neiras.

1
Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 8 Em bom estado de conservação
Vaso sanitário, com sistema de descar-
ga.

6
Em bom estado de conservação

Box com porta, para vaso sanitário 6 Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________
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ANEXO V

                             FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS MASCULINOS
                       RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO MASCULINOS

BLOCO I – QUARTO 1C
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupei-
ro, com duas portas, com pitão para 
cadeado.

8 Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de
madeira.

3 Em bom estado de conservação

Mesa para estudos 1
Porta de madeira, com fechadura do 
tipo cilindro.

1 Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM

DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2
Em bom estado de conservação

Box para banho.
8

Em bom estado de conservação

Mictório do tipo calha de inox.
1

Em bom estado de conservação

Pia do tipo calha de inox, com seis tor-
neiras.

1
Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 8
Em bom estado de conservação

Vaso sanitário, com sistema de descar-
ga.

6
Em bom estado de conservação

Box com porta, para vaso sanitário
6

Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________
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                                                            ANEXO VI

                             FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS MASCULINOS
                            RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO MASCULINOS

                                            BLOCO I – QUARTO 1D
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupeiro, com
duas portas, com pitão para cadeado.

8 Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de ma-
deira.

4 Em bom estado de conservação

Mesa para estudos 1 Em bom estado de conservação
Porta de madeira, com fechadura do tipo ci-
lindro.

1 Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2
Em bom estado de conservação

Box para banho.
8

Em bom estado de conservação

Mictório do tipo calha de inox.
1

Em bom estado de conservação

Pia do tipo calha de inox, com seis torneiras.
1

Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 8
Em bom estado de conservação

Vaso sanitário, com sistema de descarga.
6

Em bom estado de conservação

Box com porta, para vaso sanitário
6

Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________
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ANEXO VII

                             FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS MASCULINOS
       RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO MASCULINOS

                                        BLOCO II – QUARTO 2A
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupeiro, 
com duas portas, com pitão para cadeado.

10 Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de 
madeira.

5 Em bom estado de conservação

Mesa para estudos 1 Em bom estado de conservação
Porta de madeira, com fechadura do tipo 
cilindro.

1 Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM

DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2
Em bom estado de conservação

Box para banho.
6

Em bom estado de conservação

Mictório do tipo calha de inox.
2

Em bom estado de conservação

Pia do tipo calha de inox, com seis tornei-
ras.

1
Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 6
Em bom estado de conservação

Vaso sanitário, com sistema de descarga.
6

Em bom estado de conservação

Box com porta, para vaso sanitário
6

Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________
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                                                       ANEXO VIII

                             FICHA DE VISTORIA ALOJAMENTOS MASCULINOS
                       RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO INTERNATO MASCULINOS

BLOCO II – QUARTO 2B
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Armário móvel, de metal, tipo roupeiro, com 
duas portas, com pitão para cadeado.

12 Em bom estado de conservação

Cama do tipo Beliche, com estrado de ma-
deira.

5 Em bom estado de conservação

Mesa para estudos 1
Porta de madeira, com fechadura do tipo ci-
lindro.

1 Em bom estado de conservação

MATERIAIS DE USO COMUM
DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

Extintor de incêndio 2
Em bom estado de conservação

Box para banho.
6

Em bom estado de conservação

Mictório do tipo calha de louca.
2

Em bom estado de conservação

Pia do tipo calha de inox, com seis torneiras.
1

Em bom estado de conservação

Chuveiro elétrico 220 V. 6
Em bom estado de conservação

Vaso sanitário, com sistema de descarga.
6

Em bom estado de conservação

Box com porta, para vaso sanitário
6

Em bom estado de conservação

Ciente e de acordo.

Concórdia, SC, ____________ de ______________ de 2020.

Estudante: ________________________________                                                                    

Responsável legal ou testemunha:________________________________

Responsável pela vistoria: _____________________________________
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