
Dividir um quarto é uma experiência de vida diferente do que a de ter a privacidade do seu próprio 
espaço.

Muitos estudantes fazem amizade com o companheiro de quarto e esta é uma ótima oportunidade de 
conhecer pessoas novas já no começo da sua estada. No entanto, dividir um quarto também requer 
comprometimento e adaptabilidade. As regras a seguir podem ajudá-lo e, por isso, solicitamos que todos 
os alunos que estejam dividindo quartos as sigam.

- É preciso que haja um respeito absoluto pelo companheiro de quarto e pelos pertences dele. 

- É recomendável estabelecer uma divisão clara e justa do espaço do quarto, e é aconselhável que se 
respeite essa divisão.

- Você precisa demonstrar respeito pelo estilo de vida e pelas crenças da outra pessoa; por exemplo, 
orientação sexual, comportamento religioso, mesmo que sejam diferentes dos seus.

- Em geral, as rotinas diárias e os padrões de sono são diferentes. Crie uma aliança com seu companheiro 
de quarto com relação a possíveis distúrbios mútuos; por exemplo, pessoas que são levadas para o 
quarto, e retorno ao quarto tarde da noite.
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-É preciso que haja total respeito pelo companheiro de quarto e pelos pertences dele.

- Recomenda-se estabelecer uma divisão clara e justa do espaço do quarto, e é aconselhável que se respeite 
essa divisão.

- É esperado respeito ao estilo de vida e à crença da outra pessoa; por exemplo, orientação sexual, religião, 
mesmo que sejam diferentes dos seus.

- É comum que rotinas e hábitos de sono sejam diferentes. Fale com seu companheiro de quarto sobre 
possíveis mudanças de rotina; por exemplo, possíveis convidados ou retorno ao quarto tarde da noite. 

- Não é permitido levar hóspedes para passar a noite em nenhum dos quartos. Em quartos compartilhados, 
solicita-se manter silêncio e respeito ao trazer convidados.

- A comunicação é fundamental para que exista um ambiente saudável. Respeite ao máximo o espaço 
destinado ao seu companheiro de quarto.

- Para o seu conforto, e para o conforto da pessoa que divide o quarto com você, é importante se comportar 
de forma respeitosa em todos os momentos. Portanto, mantenha-se sempre bem apresentado e se 
comporte diante dos seus convidados.

- É inaceitável qualquer comportamento que venha a constranger seu companheiro.

- Espera-se limpeza e organização em todos os momentos.

- Qualquer problema deve ser discutido, em primeiro lugar, com o seu companheiro de quarto. Caso não 
encontrem uma solução, favor noti�car:

- Agradecemos sua obediência e atenção a estas normas de convivência. Informamos, 
porém, que medidas disciplinares serão tomadas caso algum participante não haja de forma 
respeitosa (e isso inclui não seguir as orientações acima).

Carolina Boquin em Carolina.boquin@laureate.net 
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