
PROVIDÊNCIAS PARA INTERNAÇÃO / RELAÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS 
 

1. Trazer os seguintes documentos: 
 Fotocópia do RG - CPF - CTPS – CTPS - Título de eleitor – Cartão SUS  
 Comprovante de residência. 
 02 fotos 3x4 (recente) 
 Carteirinha do convênio médico (se possuir) 
  

Trazer o enxoval abaixo, devidamente marcado com suas iniciais no lado interno dos pertences: 
Qtde Discriminação Qtde Discriminação 

01 Travesseiro 02 Calças jeans e 01 cinto 
01 Cobertor 03  Calças de moletom ou tactel 
02 Lençóis de solteiro 05 Bermudas (altura do joelho) 
02 Fronhas 02  Pijamas 
02  Toalhas de banho 08 Cuecas 
02 Toalhas de rosto 05 Pares de meias 
02 Sabonetes 08 Camisetas c/mangas ou regatas 
01 Escova de cabelo 02 Camisas 
02 Escovas de dente 02 Blusas ou agasalhos 
01 Porta escova de dente 01 Par de sapatos 
03 Pasta de dente 01  Par de tênis 
02  Rolos de fio dental 01 Par de chinelos 
01 Cortador de unhas 01  Caixa sabão em pó e amaciante 
01 Esponja para banho 01  Caderno universitário 
01 Xampu e condicionador 02 Canetas esferográficas 
01 Desodorante (rolon/pasta sem álcool) 01 Repelente p/corpo sem álcool 
05 Aparelhos de barbear 01 Boné 

01 Pasta com elástico – para guardar 
material de estudo 01 Capa de chuva 

01 
 

01 
 

Frasqueira pequena p/guardar os pertences 
pessoais 
Balde – sabão em pó e amaciante. 

01 Bota de borracha 
 
Papel de carta / envelopes / selo 

 PARA FUMANTES: deverá trazer Adesivos para TRN (Terapia de Reposição de 
Nicotina)  

 MEDICAÇÃO: qualquer medicação deverá estar acompanhada da receita médica 
 

 
2. A família ou responsável dever responsabilizar-se com as despesas do tratamento e sempre que necessário deverá 

repor: 
 Despesas eventuais de material de higiene, selos, envelopes, etc.; 
 Despesas com transporte para consultas médicas, odontológicas, e/ou outras; 
 As ligações telefônicas que se fizerem necessárias para os familiares, serão a cobrar. 

 
3. Não será permitido trazer: Rádio ou walkman, desodorante líquido, perfumes c/álcool e roupas em excesso. 
 
4. O acolhimento se dará somente, no período da manhã, mediante agendamento.  

 
5. Orientações para o Dia do Acolhimento: 

 Estar com o cabelo cortado (máquina 4) e sem brincos, pulseiras, correntes, etc; 
 Estar em abstinência de álcool/drogas; 
 Estar acompanhado pelo familiar ou responsável; 
 Apresentar comprovante de pagamento da mensalidade (no caso de ocupar Vaga Particular). 

 O não cumprimento de qualquer das orientações acima impedirá o 
acolhimentodo candidato. 

Maiores informações: (47) 3028-3357 - horário comercial 
ENDEREÇO DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
RUA ADOLAR KASULKE, Nº 49 – BAIRRO COLÉGIO AGRÍCOLA 
ACESSO: BR 280 – KM 27   
                  APÓS A CHURRASCARIA VIAPIANA (+ou- 1000 m) ENTRAR A DIREITA - OBSERVAR A PLACA NA BR. 


