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Caruaru, 21 de  fevereiro de 2017
Circular 01/2017 DEN

Da: Direção de Ensino
Para: Estudantes e/ou Srs. Pais ou responsáveis
Assunto: Informa sobre a utilização da área de convivência para vendas.

Estimados discentes e/ou Srs. Pais ou responsáveis,

De acordo com a organização acadêmica, Seção XII, Art. 210, VII:

“Aos estudantes do IFPE será vedado: promover coletas, festas, rifas, “livros de ouro”, vendas de comida ou
objetos, ou outras modalidades de arrecadar dinheiro e doações, usando o nome do estabelecimento sem a

expressa autorização da Direção Geral do Campus”

-  Vendas para arrecadação de fundos para formatura:  Informamos aos discentes que a Direção Geral
autorizou a venda de lanches, rifas, brindes e livros de ouro apenas aos estudantes concluintes, com o
objetivo único de arrecadar fundos para sua festa de formatura. Vendas com outras motivações continuam
proibidas, e assim, estão autorizadas apenas para as turmas integradas que estejam no sétimo ou oitavo
período; subsequentes, no terceiro ou quarto período, e superior a partir do oitavo. 

- Vendas para subsidiar projetos de pesquisa/extensão:  Informamos aos discentes que a Direção Geral 
autorizou a venda de lanches, rifas, brindes e livros de ouro para estudantes participantes de projetos que 
necessitem de arrecadação de fundos para sua construção/viabilização, e para participar de congressos, 
competições e similares.

Obs.: Todos os interessados em realizar as atividades acima mencionadas, devem cominucar previamente 
à Direção Geral ou Direção de Ensino a intenção de realizar a venda.

Obs.2: A venda deve se limitar às áreas de convivência e corredores, não estando os estudantes 
autorizados a vender durante aulas, nem nas dependências da biblioteca e laboratórios.

Obs.3: Os estudantes não poderão ausentar-se de aulas para realizar vendas, respeitando os horários de 
disciplinas em que estão matrículados;

Obs.4: Os estudantes se responsabilizam pela preservação dos ambientes durante o uso, e se 
comprometem a ressarcir quaisquer danos causados.

Atenciosamente,

Raphaela Banks

Diretoria de Ensino do IFPE campus Caruaru


