
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ENSINO
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI
NORMAS  DE  CONVIVÊNCIA  PARA  ESTUDANTES  DO  INSTITUTO  SUPERIOR  DE
EDUCAÇÃO IVOTI

A convivência  entre  moradores  das  casas  da  Associação  Evangélica  de  Ensino/Instituto
Superior de Educação Ivoti se caracterizará por respeito mútuo e comunhão fraterna de acordo com
os objetivos de formação do Instituto Superior de Educação Ivoti. Dentro deste espírito devem ser
observadas as normas abaixo.
1 – Estudantes devem evitar atitudes ou procedimentos que causem constrangimento ou cerceiem a
liberdade de ação e expressão de colegas, bem como de pessoas que frequentem os prédios, se
locomoverem em suas  cercanias  ou  ainda  nelas  residirem,  alunos  da  Educação Básica  do  IEI,
funcionários e professores.
2 - Os quartos são destinados ao estudo e descanso. Aparelhos de som poderão ser usados com
moderação, ensaios de instrumentos musicais são permitidos nos ambientes específicos para tal fim.
Haverá, obrigatoriamente, silêncio entre 22h e 6h30min. Nos sábados, domingos e feriados nos
horários usuais das moradias escolares.
3 -  Estudantes  se  responsabilizam pela  conservação dos  quartos,  móveis,  utensílios,  banheiros,
corredores e outras peças de uso coletivo na casa assumindo a responsabilidade por danos causados
e/ou participação na indenização coletiva quando recair sobre o grupo do qual participa. Qualquer
dano  ou  anomalia  nas  casas,  móveis,  utensílios  deverá  ser  comunicado  à  Administração  do
Condomínio.
4 - Estudantes também se responsabilizam pela limpeza de seus quartos, e demais dependências
ocupadas.  As  cestas  de  lixo  devem  ser  esvaziadas  em  local  definido  pela  Administração  do
Condomínio.
5 - Refeições devem ser preparadas somente na cozinha coletiva, local em que serão lavadas as
louças.
6 - Estudantes devem lavar suas roupas e calçados nos tanques localizados na lavanderia da casa.
7 - Ausências prolongadas deverão ser comunicadas à Administração do Condomínio.
8  -  Visitas:  Proibidas  para  pessoas  do  sexo  oposto,  inclusive  namorados(as).  Permitidas  para
familiares, mediante autorização da Administração do Condomínio.
9  -  É  proibido  fumar,  consumir  bebidas  alcoólicas  e  drogas  ilícitas  nas  casas  bem como  nas
dependências da Associação Evangélica de Ensino.
10 -  O grupo de  estudantes  deverá  indicar  um(a)  representante  do condomínio,  para  eventuais
contatos e agendamentos de reuniões junto à Administração Condomínio.
11  -  Casos  omissos  a  estas  normas  de  convivência  serão  tratados  pela  Administração  do
Condomínio.
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Estudante  Administração do Condomínio 


