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I – DO OBJETIVO 

Art.1º. O Centro Universitário Estácio do Ceará - ESTÁCIO FIC visando uma melhor prestação de serviço aos 
seus estudantes quanto à utilização dos estacionamentos da UNIDADE PARANGABA, situado a Av. 
Fernandes Távora, 137A – Bairro:Jóquei Clube, estabelece as normas constantes neste Regulamento. 

II – DO ESTACIONAMENTO  

Art. 2º. O estacionamento será permitido até o quantitativo de vagas existentes, em número de 180 (cento 
e oitenta) vagas para veículos e 120 (cento e vinte) motocicletas, durante o correspondente horário de 
funcionamento aos alunos deste Centro Universitário, assim considerados “usuários”. 

Art. 3º. O estacionamento é uma cortesia para uso exclusivo dos estudantes do Centro Universitário Estácio 
do Ceará – ESTÁCIO FIC, sendo 01 (um) espaço amplo e terraplanados, com funcionários a disposição para 
indicação das vagas. 

Art. 4º. O acesso será permitido somente aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
Graduação (Bacharelados e Tecnológicos) e Pós-Graduação do Centro Universitário Estácio do Ceará. 

III - DAS VAGAS 

Art. 5º. O estacionamento é rotativo e as vagas serão dispostas de acordo com a ordem de chegada, nos 
dias e horários das atividades do estudante. 

Art. 6º. Deverá o usuário, respeitar a legislação de transito vigente de acordo com as placas de identificação 
e demarcação de áreas privativas ou preferenciais. 

IV – DO CADASTRO E IDENTIFICAÇÃO 

Art. 7º. O estudante deverá preencher a fixa de cadastro que está disponível no site: 
http://portal.estacio.br/unidades/centro-universitario-estacio-do-ceara/estacionamento-de-
aluno.aspx para obtenção do adesivo de acesso ao estacionamento. 

Art. 8º. Cada estudante terá direito a 01 (um) adesivo de acesso, que deverá ser fixado no vidro dianteiro 
do veículo, do lado direito inferior do motorista. 

Art. 9º. Em nenhuma hipótese será autorizada a entrada de qualquer veículo sem o adesivo fixado no vidro 
dianteiro do veículo. 

V – DA ENTREGA DO ADESIVO 

Art. 10º. O adesivo de acesso ao estacionamento será entregue em 1(um) local, a seguir: 

I – Entrada da Unidade: Hall ao lado da sala de matrícula. 

Art. 11º. O estudante deverá se dirigir ao local portando: 

a) Documento de identificação com foto e a cópia do mesmo; 
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b) Cópia do Comprovante de matrícula; 

c) Fixa de Cadastro preenchida e assinada, declarando que tomou conhecimento do Regulamento do 
Estacionamento e que concorda com todos os seus termos. 

Art. 12. A entrega dos adesivos será no período de 06 a 16 de maio de 2014, nos horários 8h as 21h, e aos 
sábados 8h as 12h. 

VI – DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Art.13. Os estacionamentos estarão disponíveis aos estudantes nos seguintes horários: 
 

Locais dos Estacionamentos Horários 
Av. Fernandes Távora, 137A – Bairro: Jóquei 
Clube 

07h00min às 22h30min (segunda a sexta) e 
07h00min às 12h00min (sábado) 

 

VII – DAS NORMAS DO ESTACIONAMENTO 

Art. 14. Fica proibido: 

I. Usar buzina ou produzir excessivo ruído decorrente de descarga livre, ou poluição sonora de 
equipamentos de som. 

II. Deixar o veiculo no estacionamento após as 22h30min; 

III. O acesso ao estacionamento do usuário sem camisa; 

IV. Consumir bebidas alcoólicas nos estacionamentos; 

V. Praticar ato que possa ou venha a colocar em risco a segurança da comunidade universitária e a do 
próprio condutor; 

VI. Utilizar o estacionamento para permanência de veiculo não-cadastrado; 

VII. Utilizar as vagas em desacordo com a Legislação. 

Art. 15. O estudante usuário deverá obedecer aos locais demarcados para estacionamento de veículo. 

VIII - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

Art.16. O Centro Universitário Estacio do Ceará não se responsabiliza, a qualquer título, por:  

a) Danos matérias, incêndio ou roubo do veiculo;  

b) Objetos de qualquer espécie, natureza, volume e valor, eventualmente deixados dentro do veiculo;  

c) Eventuais, possíveis ou prováveis consequências decorrente do extravio ou perda das chaves, que devem 
ficar na posse do condutor do veiculo e jamais deixados em qualquer local ou com qualquer outra pessoa;   
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Art. 17. É de extrema relevância o cumprimento do horário, pois o portão será trancado às 22h30min e o 
veículo que permanecer no interior do estacionamento após este horário, ficará retido até o dia seguinte. 
 
IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 18. Em período de férias coletivas dos funcionários do Centro Universitário Estácio do Ceará, os 
estacionamentos estarão indisponíveis. 
 
Art. 19. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Reitoria, ouvindo a Gestão da Unidade. 
 
 
 

Fortaleza, 02 de maio de 2014. 
 
 
 

 
 
 

Reitora 
Ana Flavia Alcântara Chaves 

Pró-reitor Administrativo e Finanças 
Bruno Norberto Felinto Nogueira 
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