UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto
Seção Moradias

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DAS
CASAS DE HÓSPEDES

- As hospedagens serão realizadas pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos
(conforme Regulamento Interno das Casas de Hóspedes);
- A consulta de disponibilidade de vagas e pré-reservas deverão ser realizadas pelos
telefones (16) 3315 3548, 3315-3599 ou pelo e-mail chospedes.pc@usp.br;
- Realizada a pré reserva gera-se automaticamente um e-mail padrão endereçado à
Unidade/Departamento ao qual o hóspede é vinculado, para que seja autorizada sua
estada nas dependências da Casa de Hóspedes (sendo a Unidade/Departamento devedor
solidário),
- Somente ao receber a resposta do e-mail enviado à Unidade/Departamento, a Casa de
Hóspedes efetivará (ou não) a reserva do solicitante;
- Autorizada a estada, a Casa de Hóspedes encaminhará ao e-mail de contato do hóspede
um boleto relativo ao período de estada;
- O hóspede terá 5 (cinco) dias corridos para efetuar o pagamento do boleto em qualquer
banco;
- Não haverá reembolso da tarifa de hospedagem em caso de não comparecimento ou
cancelamento;
- O período da diária é das 12h00 de um dia até as 12h00 do dia posterior;
- As diárias incluem roupa de cama e banho e o café da manhã, servido apenas em dias
úteis, das 7h30 às 9h30, e não serão fornecidas outras refeições;
- As chaves estarão à disposição dos hóspedes na Secretaria da Casa de Hóspedes (Rua
Pedreira de Freitas, 8), das 8h00 às 16h00;
- É de responsabilidade do hóspede a boa conservação das dependências, mobiliário,
utensílios, equipamentos, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho e quaisquer
outros itens que lhe forem oferecidos durante a sua permanência;
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- Deve-se fazer silêncio após as 22h00;
- Em caso de emergência, ligar para a Guarda Universitária nos ramais 153600 ou 153700;
- Para sugestões ou reclamações, entrar em contato com Seção Moradias pelo telefone (16)
3315-4646 ou pelo e-mail moradias.pc@usp.br.

VALORES DAS DIÁRIAS POR PESSOA

Valores de diárias por pessoa
Quarto duplo ou triplo

R$ 45,00

Quarto duplo ou triplo (com ocupação individual)

R$ 60,00

Suíte dupla

R$ 50,00

Suíte dupla (com ocupação individual)

R$ 70,00
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