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REGULAMENTO INTERNO DAS 
CASAS DE HÓSPEDES  

  
 
I - DA DEFINIÇÃO 

 
Artigo 1º – As Casas de Hóspedes I e II são administradas pela Seção de Moradias da Divisão de 

Atendimento à Comunidade da Prefeitura de Campus USP de Ribeirão Preto, cabendo 

a esta zelar pela sua manutenção e responder pelo seu funcionamento. 

  
II - DAS FINALIDADES 

 
Artigo 2º –  As Casas de Hóspedes tem por finalidade, a hospedagem de alunos, professores, 

funcionários e visitantes com o vínculo ou a convite das Unidades de Ensino ou 

Órgãos da Universidade, que venham ao Campus 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 máximo de 30 

(trinta) dias corridos, mediante as normas e procedimentos vigentes para reservas 

das Casas de Hóspedes.  

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

com antecedência mínima de 24 horas, de segunda a sexta-feira das 8h00 às 12h00.  

Artigo 5º –  Não haverá reembolso do valor da hospedagem. 

Artigo 6º –  O cancelamento da reserva de hospedagem deverá ser feito com antecedência mínima 

de 48 horas da data prevista da chegada do hóspede e enviado para o e-mail 

chospedes.pc@usp.br. 

Artigo 7º –  Pela hospedagem serão cobradas diárias por pessoa para suíte individual, suítes 

duplas, quartos individuais, duplos e triplos, conforme tabela de valores vigentes, com 

entrada a partir das 12h00 e saída até as 12h00 horas do dia seguinte.  

Parágrafo único – Esse valor se destina à manutenção do local e será cobrada do 

hóspede ou da Unidade de Ensino ou Órgão requisitante. 

Artigo 8º – As diárias incluem o café da manhã e não serão fornecidas outras refeições. 

Artigo 9º – É de responsabilidade do hóspede a boa conservação das dependências, mobiliário, 

utensílios, equipamentos, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho que lhe 

forem oferecidos durante a sua permanência. 
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IV – DOS PAGAMENTOS 

 
Artigo 10º – Os pagamentos das diárias serão realizados conforme as normas e procedimentos 

para utilização das Casas de Hóspedes vigente. 

§ único – A Unidade de Ensino ou Órgão requisitante será “devedora solidária” de 

obrigações de natureza financeira decorrentes de eventuais danos ao 

patrimônio público ou inadimplência da hospedagem contratada.  

 

 

V – DOS DISPOSITIVOS GERAIS 

 
Artigo 11º – Deve-se fazer silêncio após as 22h00. 

Artigo 12º – Os casos omissos serão decididos pelo Prefeito do Campus USP de Ribeirão Preto. 
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