REGULAMENTO
DE CESSÃO E UTILIZAÇÃO DE ARMÁRIOS – FGV
O presente regulamento tem por finalidade estabelecer regras e condições que disciplinam a cessão
e utilização dos armários pelos discentes da FGV.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.

Os armários pertencem à Fundação Getulio Vargas e são concedidos aos alunos dos
Programas de Graduação e Stricto Sensu o usufruto destes para fins de guarda-volumes;
A FGV/SRA - Secretaria de Registros Acadêmicos é responsável pela concessão e gestão dos
armários;
A cessão de armários aos alunos dar-se-á mediante disponibilidade dos mesmos;
Para usufruir do armário, o usuário deverá estar com matrícula ativa na Instituição e em curso;
Alunos com status de Trancado, Desligado, Transferido, Concluinte ou em Intercâmbio não
farão jus a utilização do armário;
O aluno que por qualquer motivo deixe de fazer parte, mesmo que temporariamente, do
quadro de discentes da FGV, em função das situações citadas no item V, deverá,
imediatamente, liberar o armário e entregar as chaves na FGV/SRA;
Caso não tenha mais interesse no uso do armário, o usuário deverá devolver a chave na
FGV/SRA e garantir o cancelamento deste termo;
Os armários são de uso pessoal e intransferível;
Todo e qualquer material deixado no armário é de responsabilidade do usuário. A Fundação
Getulio Vargas não se responsabiliza sobre o ônus relativo a eventual extravio, perda ou
guarda indevida de material;
Em nenhuma hipótese o cessionário poderá armazenar nos armários material inflamável ou
explosivo de qualquer espécie, arma de fogo ou do mesmo gênero, objeto ilícito, ilegal ou
proibido.
Embora lícitos, a armazenagem de alguns produtos ou objetos, salvo em locais legalmente
destinados a este fim, são proibidos por lei: dinheiro em espécie, títulos ao portador, joias,
obras de arte, raridades etc
Parágrafo único: caso seja identificado algum dos materiais acima descritos nos armários,
depositados de forma ilícita, o cessionário será responsabilizado civil, penal e criminalmente,
de acordo com a legislação brasileira em vigor.
Não é permitida a guarda de produtos alimentícios e/ou perecíveis nos armários, visto que os
mesmos necessitam de armazenagem específica.
No caso de perda ou dano às chaves, o aluno deverá arcar com os custos da nova cópia, de
acordo com os valores da Tabela de Serviços disponível na FGV/SRA vigentes à época da
solicitação;
A FGV/SRA poderá cancelar o empréstimo em casos que envolvam segurança e/ou mau uso
do armário;
Em função do descumprimento dos itens previstos neste Regulamento, a FGV/SRA poderá
realizar a abertura do armário, na presença de 2 (duas) testemunhas, retirar os materiais e
objetos constantes no armário, trocar a fechadura ou, ainda, realizar a troca dos armários;
Nos casos previstos nos itens X e XI, será contatada a autoridade legal para averiguação do
conteúdo e dos fatos;
Após a remoção dos materiais e objetos dos armários, exceto o previsto nos itens X e XI, a
FGV/SRA encaminhará um comunicado ao aluno, via e-mail, para retirada dos pertences em
até 90 (noventa) dias a contar da data de envio do envio do correio eletrônico;
Os materiais e objetos estarão disponíveis na Secretaria de Registros Acadêmicos, sala 314 no
horário das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira;
Em hipótese alguma os materiais e objetos serão entregues a terceiros, exceto o previsto nos
itens X e XI, salvo com procuração registrada em cartório;
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Os alunos que não retirarem seus pertencem dos armários no prazo determinado no item XIII,
poderão ter seus materiais doados ou descartados, não sendo cabível quaisquer ação ou
questionamentos;
É obrigação do aluno manter atualizado o endereço de correio eletrônico junto ao seu
cadastro na FGV/SRA. A FGV não se responsabiliza por mensagens não recebidas, não lidas
ou quaisquer problemas decorrentes em função de dados cadastrais inexistentes,
desatualizados ou configurados como SPAM;
Casos não previstos serão analisados pela FGV/SRA – Secretaria de Registros Acadêmicos.

Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2017

SECRETARIA DE REGISTROS ACADÊMICOS
FGV/SRA
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