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Instruções para alunos RESIDENTES INTERNOS, SEMI-RESIDENTES E EXTERNOS dos cursos integrados 

e subsequentes. 

 

ALUNOS RESIDENTES - Residem no Campus (é fornecido alimentação e hospedagem) e poderão ir para casa todas 

as sextas feiras, após as 17:00 horas e retornar no domingo até às 22:00 horas.  

ALUNOS SEMI-RESIDENTES – É fornecido café da manhã, almoço e lanche da tarde. NÃO janta e nem pernoita 

no Campus. 

ALUNOS EXTERNOS – Frequentam somente atividades acadêmicas e desportivas e não fazem uso do refeitório e 

da moradia. 

 

ALUNOS RESIDENTES SEMI-INTERNOS EXTERNOS 

DEVERÃO TRAZER DE CASA UNID 
DEVERÃO TRAZER DE 

CASA 
 

DEVERÃO TRAZER 

DE CASA 

 

Lençol 02 

*Botina ou bota, calça Jeans ou 

de brim escuro para aula 

prática (Tec agropecuária e 

alimentos). 

 

*Botina ou bota, calça 

Jeans ou de brim escuro 

para aula prática (Tec 

agropecuária e alimentos). 

 

Virol 02 

Fronha 02 

Cobertor 02 

Toalha de banho 02 

Travesseiro 01 

Roupas e calçados de uso pessoal  

Chinelo de banho  

Botina ou bota, calça Jeans ou de 

brim escuro para aula prática (Tec 

agropecuária e alimentos). 

 

Colchão (80 x 1,90)  01 

*Material de higiene pessoal  *Material de higiene pessoal 

Calção/bermuda e tênis para 

educação física / atividades 

desportiva. 

 Calção/bermuda e tênis para 

educação física / atividades 

desportiva. 

 Calção/bermuda e tênis 

para educação física / 

atividades desportiva. 

 

*Material escolar- Caderno 10x1, 

lápis caneta e borracha (02 

unidades de cada) 

02 

*Material escolar- Caderno 

10x1, lápis caneta e borracha 

(02 unidades de cada) 

02 

*Material escolar- 

Caderno 10x1, lápis 

caneta e borracha (02 

unidades de cada) 

02 *Cadeado reforçado tamanho 

médio 

02 

*Caneta acrilex p/ identificar seus 

pertences 

01 

Os materiais com (* asterisco) também poderão ser adquiridos na COOPERATIVA desta escola. 

▪ Todos os pertences dos alunos residentes internos deverão ser identificados com o nº de matricula que será 

fornecido no 1º dia de aula. 

▪  Os quartos são coletivos e cada quarto poderá ter: 1 (uma) TV, 1 (um) aparelho de som, 2 (dois) ventiladores 

de uso coletivo, de responsabilidade e em comum acordo entre os residentes dos mesmos.  

▪ Os produtos de higiene pessoal são de responsabilidade do aluno. 

▪ As camas são BELICHES, (tamanho do colchão 80 x 1,90. 

OBS: Durante a estadia nesta escola, todos os alunos deverão ter em mãos o CARTÃO DE VACINAÇÃO e DO 

SUS ATUALIZADO e o cartão do plano de saúde (se possuir). 

As demais informações estarão contidas no REGULAMENTO DISCIPLINAR que será entregue ao 

aluno no 1º dia de aula. 

 

Janeiro de 2022.  

           

Coordenadoria Geral de Assistência ao Educando. 


