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REGULAMENTO DO FLAT DO CRID 

 

I – DA DEFINIÇÃO 

Artigo 1º - O Flat é gerido pelo setor administrativo do CRID, cabendo a este zelar pela manutenção 

e responder pelo seu funcionamento. 

 

II – DA FINALIDADE 

Artigo 2º - O Flat tem por finalidade a hospedagem de alunos, pesquisadores e professores visitantes 

que venham ao Campus da USP de Ribeirão Preto para: visitar, estudar, realizar pesquisas, ministrar 

aulas, cursos e palestras ou participar de eventos.  

 

III – DAS HOSPEDAGENS 

Artigo 3º - Poderá ser concedida hospedagem em caráter temporário, pelo prazo de até 15 (quinze) 

dias, mediante solicitação por escrito com o aval de um PI do CRID. 

 

Parágrafo Único – A hospedagem poderá ser estendida, em não havendo solicitação para o período 

subsequente.  

 

Artigo 4º - As reservas de hospedagem dependerão de vagas disponíveis e deverão ser feitas com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, com 

preenchimento de formulário específico de solicitação disponível no site do CRID, havendo 

necessidade de anuência de um PI do CRID. 

 

Parágrafo Único – As consultas de disponibilidade de vagas e pré-reservas poderão ser realizadas 

pelos telefones (16) 3315-4526 e 3315-9051, ou pelo e-mail crid@fmrp.usp.br, as quais somente 

serão efetivadas após recebimento e aprovação do formulário mencionado neste artigo. 

 

Artigo 5º - O cancelamento da reservas de hospedagem deverá ser feito com antecedência mínima de 

48 horas da data prevista da chegada do hóspede e enviada para o e-mail crid@fmrp.usp.br. 
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Artigo 6° - Pelas hospedagens não serão cobrado diárias, mas os hóspedes devem se responsabilizar 

pelas roupas de cama e banho. 

 

Artigo 7º - As chaves estarão à disposição dos hóspedes na Secretaria do CRID (Rua das Paineiras, 

Casa 3), das 9h às 17h. 

 

Artigo 8º - É de responsabilidade dos hóspedes a boa conservação das dependências do flat. 

 

IV – DOS PROCEDIMENTOS 

 

Artigo 9º - Deve-se fazer silêncio após as 22h. 

 

Artigo 10º - Em caso de emergência, ligar para a Guarda Universitária nos telefones (16) 3315-3600 

ou 3315-3700. 

 

Artigo 11º - Para sugestões ou reclamações, entrar em contato com o setor administrativo do CRID 

pelos telefones (16) 3315-4526 e (16) 3315-9051, ou pelo e-mail crid@fmrp.usp.br. 

 

Artigo 12º - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Gestor (CG) do CRID. 

 

 


