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Capitulo I - Princípios e Objetivos 

Art 1º - Este manual estabelece as normas e rotinas a serem seguidos pelos Residentes 

Multiprofissionais da Universidade Federal de Uberlândia no cotidiano do alojamento de 

residentes de Capinópolis. 

Parágrafo Único - Todos os residentes do alojamento devem seguir as regras do estatuto e 

garantir a boa convivência. 

Art 2º - A convivência no alojamento será regida pelos seguintes princípios, observada a 

ordem: 

I – Legalidade, pois as regras estabelecidas neste manual têm valor legal no âmbito da 

Residência Multiprofissional, podendo o residente que às infringir ser punido de acordo com o 

Regimento Interno. 

II - Bom senso, pois novas regras podem ser criadas ou alteradas, respeitando os princípios 

morais e éticos, sem que o estatuto seja invalidado.  

III – Maioria, quando o consenso não for atingido, deverá prevalecer a opinião da maioria. Em 

caso de discórdia de qualquer residente, devem-se observar as regras contidas neste estatuto. 

O mesmo princípio se aplica quando não houver previsão no estatuto.  

IV – Concretude dos fatos, garantindo que uma transgressão a norma somente valerá naquele 

caso concreto.  

Art 3º - Alterações no estatuto deverão ser realizadas em reuniões marcadas previamente e 

com comparecimento do responsável pela tutoria do Campo de Capinópolis. O quorum 

necessário para alterações será, exceto quando expressamente mencionado, maioria absoluta. 

As alterações não retroagem. 

Art 4º - O alojamento será de acesso exclusivo dos residentes, visto que a entrada de qualquer 

pessoa estranha no alojamento deverá ser informada com antecedência e supervisionada por 

um residente, com exceção da equipe de limpeza, que necessita receber as chaves com 

antecedência. 

Art 5º - Os residentes deverão escolher ou votar a cada início de atividades um responsável 

pelo alojamento. 

 



 

 

 

 

 

 

Capitulo II - Divisão dos quartos e despesas em comum 

Art 6º - Cada residente manifestará pela escolha do seu quarto favorito. No caso de não haver 

consenso, os quartos restantes serão definidos por sorteio. 

Art 7º - Toda compra é individual, exceto quando de comum acordo entre os residentes. Fica 

obrigado o residente, que deseje utilizar recursos ou objetos de outrem, conseguir autorização 

verbal ou escrita do residente que detém a posse do recurso ou objeto, antes de utilizá-lo. 

Parágrafo Único - Ninguém será obrigado a repartir despesas. 

 

Capitulo III - Do comportamento dos moradores 

Art 9º - Os residentes se comprometem a manter os seus pertences em ordem e adequado às 

condições de higiene para uma boa convivência. 

Art 10º - A utilização do banheiro deverá respeitar as seguintes premissas: 

I – Higiene, sendo de todos os residentes manter a limpeza do banheiro de seu quarto durante 

a semana. Cuidado especial em não deixar fios de cabelo espalhados pelo chão do chuveiro e 

na pia. 

II - Preservação do ambiente. Cabe a todos manter as condições adequadas para a utilização 

normal do banheiro.  

a) Após o uso do banheiro para o banho, o mesmo deve ser mantido seco. 

b) Papel higiênico, papel toalha sempre prontos para o uso que devem ser solicitados ao 

coordenador do Hospital 

III – Respeito. Os residentes deverão entrar em acordo ou sortear o horário de utilização do 

banheiro para o banho diário. 

Art 11 - Salvo acordo em contrário, a limpeza dos utensílios de cozinha utilizados pelo 

residente é de sua responsabilidade e deve ser efetuada logo após o uso. 

Art 12 - São condições mínimas de organização, entre outras: 

I - Não deixar roupas espalhadas pela casa; 

II - Arejar o quarto, cuidando para mantê-lo sem odores; 

III – Não jogar lixo no chão; 

IV – Recolher o lixo todos os dias (quartos e cozinha); 

V – Não deixar utensílios domésticos esparramados pela casa. 

Art 13 - O quarto é de responsabilidade de seus moradores, que devem cuidar para que o seu 

modo de vida não interfira nas partes comuns. O quarto que não estiver em ordem deverá 

permanecer fechado. Por quarto em ordem se entende, entre outros: 



 

 

 

 

 

 

I - Cama arrumada; 

II - Objetos guardados em locais apropriados; 

Art 14 - Por segurança, os residentes deverão manter os celulares em condições de uso. No 

caso de impossibilidade de comunicação por celular, o residente fica obrigado a comunicar 

informações de onde irá se encontrar aos demais moradores. 

Art 15 - Os residentes ficam obrigados a comunicar aos demais residentes quando: 

I – For receber pessoas estranhas; 

II – Realizar compras com entrega no alojamento. 

Art 16 - Os residentes se comprometem a manter o alojamento sem barulho e respeitando a 

individualidade de cada um. Para tanto é necessário que os residentes: 

I – Tenham cuidado ao fechar as portas; 

II – Evitar barulhos repentinos ou repetitivos; 

III – Manter televisão e equipamentos de som em volume apropriado; 

IV – Evitar o uso do celular dentro dos quartos durante a noite; 

V – Conversar em tom baixo durante a noite. 

 

Capitulo IV – Rotinas 

Art 17 - Os residentes deverão pegar o pão no refeitório do Hospital Municipal às 06h30min. 

Art 18 - As 07h00min todos devem estar nas suas respectivas áreas de atuação, será 

combinado com o motorista responsável por levar os residentes até o local. 

Parágrafo Único: por conveniência estipulou-se que os residentes alocados no PSF Augusto 

Alves Garcia (Semíramis) deverão ir e voltar do campo a pé. Salvo em dias de chuva. 

Art 19 - As 11:00h todos os residentes devem retornar ao alojamento para o almoço, o qual 

deverá ser pego pelo residente no refeitório do Hospital Municipal a partir das 11h30min. 

Art 20 - Os residentes devem retornar as atividades ás 13:00h. 

Art 21 – O retorno ao alojamento será às 17h00min. 

 

Considerações Finais 

O presente documento foi editado pelos Residentes em Atenção em Saúde Coletiva, e 

complementa o Manual do Residente Multiprofissional UFU para orientar a boa conduta do 

residente e esclarecer possíveis dúvidas sobre seu cotidiano no Alojamento e no Campo 

Capinópolis. 

 


