UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Prefeitura do Campus
C.I. CIRC. Nº 03/2017/PREFCAM
Rio Branco – Acre, 29 de maio de 2017
DA: Prefeitura do Campus
PARA: Comunidade Universitária
Assunto: Orientações relativas ao acesso ao Campus Universitário
1. A Prefeitura do Campus visando o bem estar da Comunidade Universitária, bem como a segurança desta e
do patrimônio público, informa os horários e as normas relativas ao acesso ao Campus Universitário.
2. Durante a semana, exceto nos feriados, o acesso ao campus será permitido a todos no horário das
06h00min às 23h00min.
3. Nos finais de semana e feriados, é permitida a entrada no campus no horário das 06h00min às
18h00min. As pessoas que já estiverem no campus após as 18h00min terão até as 19h00min para se
retirarem.
4. Na hipótese de permanência de pessoas nos limites da Universidade fora dos horários permitidos, a
vigilância deverá encaminhá-las para a saída.
5.

O acesso e a permanência no campus não serão permitidos fora dos horários informados acima, salvo
quando devidamente autorizado pela Prefeitura do Campus.

6. As pessoas que necessitarem adentrar ou permanecer no campus fora dos horários retromencionados
deverão preencher requerimento1 fundamentado endereçado à Prefeitura do Campus com antecedência
mínima de 48 horas da entrada ou permanência para fins de deferimento ou indeferimento do pedido.
7. A Prefeitura do Campus informa ainda que é vedado o consumo e a venda de bebidas alcoólicas no
campus, salvo nas festas e eventos culturais, se autorizados anteriormente pela Prefeitura do
Campus. Além do mais, é proibida a venda e o consumo de drogas ilícitas.
8. Ademais, as pessoas que circulam pela Universidade podem ser abordadas pelos vigilantes desta Ifes,
devendo apresentar documento oficial com foto, carteira de identidade estudantil ou funcional, quando
solicitado. Caso não queiram se identificar serão convidadas a se retirarem do campus acompanhadas pela
vigilância.
9. Informamos ainda que a guarita da Utal e da Unidade de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária estarão
abertas das 6h00min às 19h00min, exceto nos feriados e domingos em que ficarão fechadas e o acesso se
dará pela entrada principal da Ufac.
Atenciosamente,
Odineide Farias de Oliveira Bassi
Prefeita do Campus

1 Formulário de Requerimento disponível na guarita da entrada da Ufac, na Prefeitura do Campus ou no site da Ufac:
http://www.ufac.br/site/nucleos/prefcam . O Formulário pode ser encaminhado escaneado para o e-mail: prefcam@ufac.br.
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