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POLITÍCA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS  

COLETIVOS E DE CONVIVÊNCIA 
FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI  

1. OBJETIVO 

Esta política estabelece critérios para orientar e assegurar a utilização dos espaços de uso coletivo e de 

convivência, acomodando as necessidades da comunidade acadêmica da Faculdade Padre João Bagozzi. 

2. AMBIENTES E LOCALIZAÇÃO 

Dispomos na IES de alguns ambientes para utilização da comunidade acadêmica, são elas: 

LOCALIZAÇÃO AMBIENTE / TIPO 

Térreo RECEPÇÃO 

Térreo CANTINA 

Térreo ÁREA EXTERNA 

3. REGRAS DE UTILIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES 

É de responsabilidade do utilizador, seguir as regras conforme descrito. 

3.1 Normas de utilização 

• Trata-se de um ambiente escolar, evite atrapalhar quem está estudando 

• Utilize os espaços com ética e responsabilidade 

• Deixe o espaço da mesma maneira que encontrou 

• Caso a equipe de Limpeza esteja realizando em atividade no ambiente, respeite as placas de 

orientação (ex. Piso molhado, Área Isolada) 

• Tratar com respeito quem está no ambiente 

• Na Cantina, respeite a fila do caixa 

• Para sua segurança evite correr, pular nos ambientes 

• Mantenha o ambiente limpo 



 

• Usar corretamente os equipamentos disponíveis 

• A IES não se responsabiliza por itens deixados nos ambientes 

• Utilize as lixeira para descarte do lixo 

• Não fale alto ao telefone 

• Más condutas nestes ambientes poderão ser relatados junto aos setores de atendimento da IES 

• Não Fume 

• Respeite os utilizadores dos ambientes, empatia em primeiro lugar 

• Condutas inadequadas serão enviadas a apreciação da Coordenação e Curso e apoio pedagógico 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Caso encontre os ambientes em condições impróprias para utilização, por gentileza relatar junto a recepção 

da IES. 
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