
 
Residência Pré-Universitária Poveda 

67 anos de Tradição  
acompanhando a vida universitária da cidade 

 
Funcionamento Interno  

 
Com o fim de favorecer uma convivência adulta, na qual o respeito mútuo, a co-responsabilidade 

e interdependência sejam as atitudes que orientem suas moradoras a Residência do Centro Cultural 
Poveda propõe a seguinte normativa interna de funcionamento: 

 
Sobre o ambiente da casa  

 
• O Centro Cultural Poveda é um centro pré-universitário inspirado nos princípios pedagógicos que Pedro 

Poveda (fundador da Instituição Teresiana) deu para seus Centros. A residência tem como objetivos 
favorecer um clima de estudos, trabalho intelectual e convivência comunitária.  

• Ao formar parte da Residência Pré-Universitária a moradora se compromete a participar das reuniões e/ou 
atividades que sejam organizadas, no decorrer do ano letivo, com o fim de favorecer os objetivos da casa e 
a fraterna convivência entre as colegas.. 

• Solicita-se da moradora manter uma postura de respeito com as pessoas com quem convive. Isso inclui 
modulação de usa voz, o uso adequado do volume do som (pessoal e comunitário), o uso da salaTV (deve 
lembrar-se que todas têm horários diferenciados), dos móveis, dos eletrodomésticos que estão a seu serviço 
e os utensílios comunitários que estão a sua disposição, por favor, cuida-os como próprios. Também e 
solicitado o comportamento discreto no seu namoro. 

• Cada moradora é responsável pela segurança e cuidado da casa, recebendo as chaves de acesso a ela e o 
monitoramento por câmeras no aplicativo do seu Smartphone. Por favor, porte sempre consigo as 
chaves da casa, para evitar serviços desnecessários, bem como observe o sistema de segurança quando 
volte para casa.. 

• Também é co-responsável da própria segurança e da preocupação carinhosa das outras moradoras. Sempre 
que pernoite fora de casa informe o local e telefone de contato, utilizando o WhatsApp comum e/ou a lousa 
da cozinha. 

• Os recursos colocados ao serviço da moradora são para seu uso responsável. Cada moradora deverá ser 
consciente da responsabilidade sócio-econômica do Brasil e da sua posição de privilégio perante a pobreza 
que a rodeia. O fato de estar pagando sua estadia em casa não a dispensa do uso racional, ecológico e 
moderado de energia elétrica, água, etc. Isso se traduz em desligar as luzes que não estão sendo utilizadas 
e na utilização adequada dos ventiladores e aquecedores, fechando as torneiras enquanto escova os dentes 
ou ensaboa a louça etc. 

• As visitas de amigos, colegas e namorados das moradoras são bem-vindas na residência. O horário para 
amigos e amigas, colegas e namorados permanecer na residência é até 22:00h. A experiência tem ajudado 
a estabelecer este limite como sendo o mais conveniente, tanto para o visitante quanto para manter o clima 
de recolhimento na casa, permitindo descansar e ou aproveitar o tempo noturno no estudo.  

• A área dos dormitórios é de uso exclusivo das residentes, não sendo permitido o acesso masculino. Amigas 
e colegas não podem permanecer nos quartos, pois isso interfere na privacidade das outras moradoras. 

• Para que todos possam gozar de uma liberdade co-responsável é importante que as áreas destinadas para 
receber os amigos e visitas (sala de jantar, salaTV, áreas comuns...) sejam respeitadas, portanto, por favor, 
não monopolizar a salaTV como lugar de acolhida, pois isso perturba o uso da sala.  

  



 
 
• Em caso de pernoite de pais, parentes e amigos das moradoras o Centro Poveda sugere fazer, com 

antecedência, a reserva nos hotéis próximos para poderem usufruir de valores mais cômodos e garantia 
de vaga.  

 

Sobre a moradia  

• A vaga da Residência Universitária oferece: quarto mobiliado; água; luz; gás; uso da área comum da 
residência: lavabo; cozinha mobiliada, salaTV, lavanderia, capela, jardim, horta e quintal.  

• A responsabilidade pela limpeza e manutenção das áreas comuns é da funcionária da casa, bem como a 
higienização dos banheiros uma vez por semana.  

• Cada residente se compromete a manter a ordem das áreas comuns e um nível adulto e responsável na 
ordem e limpeza do seu quarto, para isso conta com os utensílios na lavanderia. Fica vedada a limpeza 
da habitação da moradora por terceiros. 

• A casa disponibiliza o sistema Wi-Fi em todas as suas áreas, porém, a configuração do sistema para 
uso do computador pessoal da moradora é de inteira responsabilidade da interessada, podendo 
contratar o serviço técnico necessário para sua adaptação. 

• A casa conta com áreas reservadas para pendurar roupas, tênis, roupas de banho, mesa, etc., de tal forma 
que os banheiros, as janelas dos quartos e os próprios quartos não são lugares apropriados para pendurar 
ou manter roupas e objetos úmidos, portanto cada moradora se compromete a respeitar o ambiente, pessoal 
e coletivo, de ordem e higiene.  

• A moradora se compromete a manter a ordem, limpeza e cuidado das áreas comuns. Da cozinha todas são 
responsáveis pela limpeza e ordem, após o uso dos utensílios deverão ser lavados e guardados. Por 
favor, respeitemos a próxima usuária deixando as mesas, as pias e fogão limpos.  

• Poderá utilizar a máquina de lavar roupas, sendo que cada moradora fornecerá seu próprio sabão e 
amaciante, contando com um lugar para guardá-los no seu quarto. Algumas recomendações são 
importantes: a capacidade da máquina é de 5kg; o nível de água deve ser sempre alto; após o uso, lembrar 
de limpar o filtro; deixar um intervalo de meia hora a cada vez que se utilize a máquina.  

• A vaga da residente não inclui uso da garagem (pernoite e/ou parada rápida), nem para moradora, nem 
para terceiros. Caso a moradora venha realizar contrato de estacionamento nas proximidades, o Centro 
Poveda não se responsabiliza por qualquer negociação realizada no quesito estacionamento. 

 
Ao longo da convivência as residentes e equipe coordenadora poderão modificar, suprimir ou 

aumentar normas de funcionamento que lhes ajude a partilhar os objetivos fundamentais da Residência 
Pré-Universitária Poveda. 
 

Declaramos concordar com os termos na normativa da Residência Pré-Universitária Poveda. 

 

 

____________________                                                    _____________________ 

Residente                                                                            Responsável 


