Situações de emergência

Guia da Residência Universitária
Padre António Vieira

Telefones Emergência
Número Nacional de Socorro

112

Bombeiros Sapadores

239 792 800

Hospitais da Universidade de Coimbra

239 400 400

Centro de Informação Antivenenos

808 250 143

Polícia de Segurança Pública

239 797 640

Serviços de Estrangeiros e Fronteiras

239 853 500

Descrição
Residência universitária de tipo familiar, situada no coração da zona histórica de Coimbra, perto das Faculdades de Letras, Direito, Psicologia, Ciências e Tecnologia, Biblioteca Geral e a dois passos da Associação Académica.

239 863 000
Polícia Judiciária
239 828 130

Tipo: feminina

Funcionária responsável

Águas de Coimbra

239 096 000

Capacidade: 48 camas

Ana Paula Mendes
tel.: (+351) 239 101 282

Serviço de Gás

239 854 320

Eletricidade de Portugal

808 505 505

Táxi - Praça da República

239 499 090

Proteção Civil

239 854 060

Cruz Vermelha

239 825 395

Preço: de 118€ a 265€

Localização
40°12'38.61"N, 8°25'24.13"W
Rua Padre António Vieira, 38
3000-315 Coimbra

Cuidados a ter
Conhecer o Regulamento Geral das Residências Universitárias, disponível no link:
http://www.uc.pt/regulamentos/sasuc/vigentes/regulamento_geral_residencias_universitarias_dos_sasuc.pdf
Assegurar o bom estado de conservação dos bens e equipamentos disponibilizados
Fechar sempre a porta de entrada da residência
Sempre que se ausentar do quarto, verificar se as janelas ficam fechadas
Não ceder as chaves do quarto, piso e residência a terceiros
Respeitar o horário de silêncio: das 23h às 7h
Respeitar o horário de visitas das 10h às 22h, não sendo permitida a pernoita
Não fumar dentro da RU
Não fazer refeições dentro do quarto
Não são permitidos animais, exceto cães de assistência
Contactos dos Serviços
Núcleo de Alojamentos
R. Oliveira Matos, 27
3000-305 Coimbra PORTUGAL
Tel.: +351 239 101 282
E-mail: gabadmin@sas.uc.pt
www.uc.pt/sasuc

Horário
Funcionamento | Atendimento
9h00 – 17h30

9h30 – 17h00

Pontos de interesse próximos:

 Praça da República
 Cantinas universitárias
 Museu Nacional Machado de Castro
 Igreja da Sé-Velha
 Igreja da Sé-Nova
 Mercado Municipal
 Farmácia
 Hospital
 Transportes públicos
 Jardim Botânico

Caraterização da RU

Lavagem e secagem de roupa

Residência constituída por nove pisos, sendo a sub sub cave destinada a lavandaria com espaço para tratamento e
secagem de roupa, cozinha e refeitório ficam situados na cave e sala de estudo no 1º andar. Em todos os pisos
existem casas de banho tipo balneário, quartos duplos e individuais.

A residência dispõe de uma lavandaria self-service, que se encontra no piso –3 composta por
máquina de lavar roupa, máquina de secar, ferro e tábua de engomar.

Comodidades

Utilização da cozinha

Quarto
cama
secretária
cadeira
mesa de cabeceira
candeeiro
roupeiro
estante
roupa de cama e atoalhados de banho

Cozinha
frigorífico
fogão
forno
micro-ondas
mesa
cadeiras

Sala de estar
sofás
televisão
mesas
cadeiras

Todos os equipamentos de frio, bem como os armários servem todos/as os/as residentes de todos os pisos, sendo necessário que estes/as se organizem e definam o
espaço a utilizar por cada um.
Todos/as os/as residentes devem trazer utensílios e louça de cozinha, pois os
SASUC não disponibilizam estes bens.
Limpeza
Os SASUC garantem uma limpeza quinzenal profunda das áreas comuns.
Todos/as os/as residentes devem garantir uma limpeza diária básica dos espaços
que utilizam, bem como, manter sempre o seu quarto limpo e arrumado. Sempre que
existir, devem cumprir a escala de limpeza definida pelo delegado/a.

Distribuição de detergentes e entrega de papel higiénico
O/a funcionário/a responsável distribui mensalmente detergente para limpeza da cozinha e casa de banho e 2
rolos de papel higiénico por residente.

Internet

Supervisão de quartos

Acesso à internet nas áreas comuns da residência, mediante pedido de password na Faculdade onde
está matriculado/a.

O/a funcionário/a responsável da RU supervisiona mensalmente o quarto de cada residente, para assegurar que este/esta o mantém limpo, organizado e em bom estado de conservação.
Guarda de bens

Funcionamento Interno

Em todos os quartos existem roupeiros onde os/as residentes podem guardar os seus bens pessoais.
Sempre que seja necessário guardar outros bens, deve ser feito um pedido de autorização aos SASUC.

Entrada/Saída
Deverá o/a residente solicitar no Núcleo de Alojamentos a ativação do cartão de identificação da
UC, para acesso à RU e ao quarto. No momento da entrada na RU, o/a residente deve preencher
a ficha de entrada e formulário dos Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (se não for português).
Aquando da saída definitiva deve ser preenchida a ficha de saída. As fichas de entrada e saída
são assinadas e datadas por ambas as partes.

Muda de roupa de cama e atoalhados de banho
A distribuição de roupa lavada e troca de roupa usada é feita semanalmente, à 3ª feira, no
horário das 9:30h às 13:00h e das 14:00h às 17:00h.
Nota: o número de peças entregues ao/à residente corresponde exatamente ao número
de peças recebidas.

Reciclagem
Óleos alimentares
O recipiente para colocar o óleo encontra-se na cozinha.

Correspondência
A correspondência é recebida pela funcionária responsável da RU, que posteriormente entrega em
mão ao/à residente.

