
 

REGIMENTO INTERNO DO CAMPUS – ETAPA 02 

Do dia a dia no Campus 

 

DIVISÃO DOS QUARTOS 

A divisão dos quartos será de total e exclusiva responsabilidade da coordenação geral 

PROJETO. O aluno saberá qual seu quarto apenas quando chegar ao Campus. As 

acomodações e os banheiros serão divididos em 02 (duas) alas: masculina e feminina. 

Não será permitida a presença de participantes do sexo oposto em cada ala.  

 

HORÁRIOS 

Os horários das atividades foram programados de maneira que cada um possa 

aproveitar ao máximo sua estadia no Campus. É necessário que todos respeitem 

programação, evitando atrasos nos horários estabelecidos pela PROMOTORA, devendo 

seguir atentamente o cronograma definido para esta etapa. 

 

REFEIÇÕES 

Todas as refeições dos participantes selecionados para esta etapa são de 

responsabilidade da PROMOTORA, consistentes em: café da manhã, lanche da manhã, 

almoço, lanche da tarde e jantar.  

Os participantes que possuam algum tipo de alergia, intolerância alimentar, ou doença 

devem informar esta condição na ficha de inscrição do PROJETO, bem como, as 

observações a serem tomadas. Não está autorizada a entrada de participantes com 

alimentos e lanches próprios, exceto nos casos e condições informadas com 

antecedência à coordenação do PROJETO. 

 

BANHO E HIGIENE PESSOAL 

Cada participante deverá levar seu kit de higiene contendo xampu, sabonete, creme 

dental e escova de dente. Os produtos de higiene pessoal ficam sob responsabilidade 

dos participantes. 

 

MEDICAMENTOS 



Caso o participante tome alguma medicação, os pais ou responsáveis deverão informar 

esta condição na ficha de cadastro do PROJETO e avisar diretamente um coordenador 

do projeto no início das atividades. 

 

O QUE LEVAR? 

Serão de responsabilidade dos participantes levarem colchonetes, lençóis, 

travesseiros, roupas, agasalhos, tênis e chinelos. Os participantes receberão uma 

camiseta do projeto.  

 

Os participantes deverão levar, também, documento de identificação com foto em 

bom estado de conservação. 

 

CONTATO TELEFÕNICO 

O uso de telefones celulares é autorizado nos horários em que os participantes não 

estiverem desenvolvendo nenhuma atividade. 

 

PERTENCES PESSOAIS 

A coordenação do PROJETO não se responsabilizará por perdas ou danos com relação 

aos objetos de uso pessoal dos participantes, sendo de responsabilidade destes zelar 

pela guarda e manutenção.  

 

Não será permitida a entrada de participantes com rádios, aparelhos MP3 ou similares, 

máquina de jogos, câmera fotográfica, filmadora ou outros aparelhos semelhantes. 

 

RELACIONAMENTO 

O contato físico entre namorados é expressamente proibido. Não será permitido, sob 

qualquer hipótese, que participantes solteiros tenham qualquer comportamento 

próprio de pessoas que namoram ou possuam algum tipo relacionamento. É proibida 

qualquer brincadeira que venha a denegrir a moral, os bons costumes, a saúde física e 

emocional dos participantes durante o período de realização do Campus.  

 

EMERGÊNCIAS 



Em casos de emergências, uma brigada médica estará exclusivamente à disposição do 

PROJETO. Todos os pais e/ou responsáveis dos participantes desta etapa do PROJETO 

receberão número de telefone da coordenação do PROJETO para contato com a 

equipe. 

 

TRANSPORTE 

O deslocamento do participante até o local onde acontecerá o Campus é de 

responsabilidade da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL com saída prevista em 

dia, horário e locais previamente informados.  

 

SAÍDA 

Não será permitida a saída de nenhum participante do local de realização do Campus, 

salvo com prévia autorização da coordenadoria do PROJETO. 

 


