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São Paulo, 13/04/2012 

 

DOSSIÊ: Projeto de Implantação de Residências Universitárias destinada aos Estudantes da 

Universidade Federal de São Paulo – Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Encaminhamos em anexo, o dossiê contendo todo o processo e as etapas do Projeto de 

Implantação de Residências Universitárias destinadas aos estudantes da Universidade Federal 

de São Paulo. 

O presente material tem como objetivo apresentar o projeto de construção de moradias nos 

seis munícipios-sede dos campi da Universidade Federal de São Paulo, a saber, Baixada 

Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos e São Paulo.  

Este material visa ainda subsidiar os diretores dos campi nas ações e encaminhamentos 

necessários juntos aos órgãos municipais centrais na prospecção das áreas físicas e na 

concretização da implantação das residências.  

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos,  

 

Atenciosamente  

Profª Fernanda Miranda da Cruz 

Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência Estudantil 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis  
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Breve apresentação:  

O projeto de Implantação das Residências Universitárias na Universidade Federal de São 

Paulo  

 O Projeto de Implantação das Residências Universitárias teve início em janeiro de 2011 

pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O Conselho de Assuntos Estudantis aprovou em 

reunião realizada dia 28 de março a construção de moradias estudantis em todos os campi da 

universidade. O projeto inicial, conforme exposto no Plano de Desenvolvimento Institucional 

2011-2015, página 09 (no anexo deste documento), prevê a entrega de 480 vagas, em uma 

primeira fase, e mais 480 vagas em uma segunda fase de construção. A distribuição inicial das 

vagas segue o seguinte quadro estimado com base no perfil socioeconômico dos estudantes, 

procurando priorizar o atendimento daqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica.  

1a etapa:  
 

Campus No. de vagas 

Baixada Santista 96 

Diadema 64 

Guarulhos 160 

Osasco 32 

São José dos Campos 64 

São Paulo 64 

Total 480 

 
  

 

 

2a etapa:  

Campus No. de vagas 

Baixada Santista 96 

Diadema 64 

Guarulhos 160 

Osasco 64 

São José dos Campos 64 

São Paulo 32 

Total 480 

   

Vagas totais 960 

 

Para dar andamento a todo o processo que envolve a concepção das residências universitárias 

tanto do ponto de vista político-educacional quanto físico-estrutural, a Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis instituiu duas comissões de trabalho:  

a) Comissão de Estudos para Implantação de Moradia Estudantil, constituída da 

primeira fase dos trabalhos e que teve como objetivo fazer um estudo das demanda 

existentes, dos modelos de residência universitária, dos conceitos que fundamentam o 
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projeto de construção e das implicações deste tipo de projeto para as localidades e 

cidades nas quais serão implantadas as residências. Durante seis meses de trabalho 

(março a setembro de 2011) a Comissão se ateve ao estudo das moradias estudantis, 

desenvolveu uma série de atividades, evidenciou prioridades projetuais e elencou um 

conjunto de diretrizes sobre os caminhos que julgaram mais apropriados para a 

condução criteriosa, qualificada, ética e responsável para o desenvolvimento desse 

projeto. O relatório completo deste trabalho encontra-se no Anexo 01 deste dossiê.   

 

b) Comissão de Implantação da Residência Universitária (CIRU): instituída na segunda 

fase dos trabalhos e que teve como objetivos: estabelecer as diretrizes dos projetos 

habitacionais mais apropriados ao público alvo; elaborar uma minuta para Edital de 

Concurso Público para Projeto Arquitetônicos de Residências Universitárias; 

acompanhar os diretores de campi na prospecção das áreas físicas destinadas à 

construção das moradias estudantis.  

Atualmente, os trabalhos da Comissão de Implantação da Residência Universitária 

aguardam as áreas físicas a serem adquiridas junto às prefeituras municipais e órgãos 

competentes para darmos prosseguimento ao lançamento do Edital público para projetos e, 

finalmente, os trâmites necessários para o empenho de recursos e para a construção. 

Esperamos que o presente dossiê possa colaborar na prospecção destas áreas e nos 

diálogos juntos às instâncias envolvidas. Mais uma vez, colocamo-nos à disposição para o que 

se fizer necessário. 
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Anexos:  

Anexo 1:  

Fase I: Relatório final dos trabalhos conduzidos pela Comissão de Estudos para 

Implantação das Residências Universitárias  

Anexo 2:  

Fase II: Relatório Parcial da Comissão de Implantação das Residências Universitárias 

Anexo 3:  

Consulta Pública Espaços de convívio na residência universitária da UNIFESP 

Anexo 4:   

Minuta edital do concurso público nacional de  anteprojetos de residências 

universitárias para a Universidade Federal de São Paulo 

Anexo 4: 

Plano Institucional de Desenvolvimento- Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (2011-

2015) 

 

 



  

São Paulo, 23 de setembro de 2011 

Ilmo. Sr. 

Prof. Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto 

DD. Pró-Reitor de Assuntos Estudantis da UNIFESP 

Prezado Pró-Reitor 

Vimos entregar o relatório final do trabalho desenvolvido pelos membros da Comissão 

Paritária para estudo da implantação de moradias estudantis, no período de março a setembro 

de 2011.  

Nestes seis meses de trabalho - em conformidade com a Portaria n
o
 02/2011 da Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis -, a Comissão se ateve ao estudo das moradias estudantis, 

desenvolveu uma série de atividades, evidenciou prioridades projetuais e elencou um conjunto 

de diretrizes sobre os caminhos que julgamos mais apropriados para a condução criteriosa, 

qualificada, ética e responsável para o desenvolvimento desse grande projeto. 

 Construímos repertório sobre as moradias estudantis a partir da análise crítica de 

informações obtidas: (1) nas quatro visitas técnicas que realizamos a moradias estudantis nos 

campi de Araraquara e Rio Claro da Universidade Estadual Paulista - UNESP, no campus São 

Carlos da Universidade de São Paulo – USP e na Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP; (2) no I Fórum Repertorial em Habitação Estudantil organizado pela Comissão 

com o objetivo de apresentar experiências e fornecer subsídios para a condução do projeto das 

moradias universitárias, de modo a delinear diretrizes gerais para futuras propostas de 

construção e gestão e; (3) na reunião com a presidente do Departamento de São Paulo do 

Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB – arquiteta Rosana Ferrari. 

 A partir destas reflexões, defendemos: 
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1. A realização de concursos públicos de projetos de arquitetura, assegurando o 

atendimento das diferentes demandas dos campi, permitindo a participação aberta de 

quaisquer arquitetos interessados, sem predileções ou indicações de qualquer natureza, 

que serão selecionados por um júri competente a partir das propostas apresentadas, 

sendo objeto da seleção a qualidade do projeto, ou seja, o eficaz atendimento das 

demandas e prioridades apresentadas no edital (demandas e prioridades a serem 

definidas em conjunto com a comunidade acadêmica). 

2. Condução criteriosa do processo de concurso de projetos, com formação de banca 

julgadora ética e profissionalmente competente, reunindo ainda, membros da 

comunidade universitária. 

3. A adoção do preceito de que moradia não é alojamento, entendendo que é um espaço 

para produção de conhecimento e sociabilidade dos estudantes. É um espaço 

privilegiado para incentivar práticas de vivência coletiva e a promoção de uma 

experiência de formação universitária efetiva, além da mera obtenção de um diploma. 

4. A construção de projetos e programas sociais envolvendo a comunidade, entendendo 

que a moradia estudantil é um espaço que propicia a responsabilidade social por meio 

da comunicação entre os universitários e a comunidade residente no entorno imediato.  

5. O reconhecimento da moradia estudantil como um projeto político-educacional, como 

um bem público, de responsabilidade da universidade. Esta responsabilidade implica a 

gestão paritária (50% estudantes e 50% trabalhadores da IES) dos recursos destinados 

ao funcionamento público, à manutenção e à preservação do espaço universitário. No 

entanto, esta responsabilidade implica também duas outras noções: a de pertencimento 

e a de respondibilidade. 

6. A gestão nas três dimensões, institucional, local (interna) e externa (fora dos espaços 

da moradia), implica uma compreensão dos mecanismos de funcionamento dialógico, 



ou seja, das várias (e por vezes dissonantes) vozes envolvidas na construção do espaço 

da moradia. Esta compreensão distingue-se da tentativa de se criar um conjunto de 

regras fixas e mecânicas. 

7. O envolvimento dos Núcleos de Apoio aos Estudantes (NAE) no planejamento, 

implantação e acompanhamento das moradias estudantis em cada um dos campi. 

Diante do exposto, concluímos os trabalhos designados à Comissão, informando que 

enviamos em anexo os relatórios das assessorias técnicas e documentos encaminhados pelo 

Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil sobre concursos públicos de 

projetos de arquitetura. 

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Ana Cristina Passarella Brêtas (professora do Campus Vila Clementino) 

Carlos Alberto da Silva (discente do Campus Guarulhos) 

Carlos Eduardo Ribeiro (professor do Campus Diadema/ assessor) 

Edson dos Santos Júnior (discente do Campus Guarulhos) 

Felipe Willian Ferreira de Alencar (discente do Campus Diadema) 

Fernanda Miranda da Cruz (professora do Campus Guarulhos/ assessora) 

Fernando Atique (professor do Campus Guarulhos/ assessor) 

Luana de Oliveira Cândido (discente do Campus Baixada Santista) 

Manoela Rossinetti Rufinoni (professora do Campus Guarulhos/ assessora) 

Maria Cristina de Andrade (professora do Campus Vila Clementino) 

Marinez Villela Macedo Brandão (professora do Campus Baixada Santista) 

Pedro Camilo de Fernandes (discente do Campus Guarulhos) 

Rodrigo Pedro Biscoki Nunes (servidor técnico do Campus Guarulhos) 



Relatório da Comissão de Estudos para Implantação de Moradia Estudantil

Ideais e diretrizes da Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo 

da Comissão Paritária para Estudo da Implantação de Moradias 

Estudantis na UNIFESP: registro de um percurso

Fernando Atique

Manoela Rossinetti Rufinoni

1. Introdução e Objetivos 

Criada  no  princípio  de  2011,  a  Comissão  Paritária  para  Estudo  da  Implantação  de 

Moradias Estudantis da UNIFESP, vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 

objetivou colocar em discussão a possibilidade e a oportunidade da construção de moradias para 

os  estudantes  da  instituição,  assunto  até  então  pouco  explorado  no  seio  dessa  comunidade 

acadêmica. Constituída como um grupo de trabalho formado por servidores técnicos, docentes e 

estudantes,  e  assessorada,  também,  por  dois  docentes  com formação  específica  na  área  de 

arquitetura  e  urbanismo,  a  comissão  abriu  um  espaço  privilegiado  para  debater  diversas 

temáticas associadas à questão da moradia universitária, permitindo, a partir de uma dinâmica 

de discussão paritária e pluridisciplinar, a atribuição de uma nova dimensão ao estudo do tema, 

indo muito além das questões de ordem prática imediatamente tratadas nesses casos, como a 

dotação orçamentária ou a definição de um cronograma de projetos e obras a serem edificadas. 

Em  seis  meses  de  trabalho,  a  Comissão  desenvolveu  uma  série  de  atividades,  evidenciou 

prioridades  projetuais  a  serem  observadas  e  elencou  um  conjunto  de  diretrizes  sobre  os 

caminhos  que  julgamos  mais  apropriados  para  a  condução  criteriosa,  qualificada,  ética  e 

responsável  desse  grande  projeto.  Ao  longo  desse  percurso  de  análises  e  delineamento  de 

diretrizes,  a  Comissão  promoveu  profícuas  discussões,  enfrentou  resistências  ideológicas  e 

institucionais diversas, e pôde apreender, no contexto de sua criação e atuação, quais as reais 

contribuições que poderia oferecer nesse debate. Diante do exposto, o presente texto, sob a ótica 

de  seus  assessores  técnicos,  constitui-se  num misto  entre  relatório  técnico  e  ensaio  crítico, 

buscando apresentar o percurso da Comissão, o conteúdo das discussões travadas e, sobretudo, 
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o  caminho  trilhado  rumo  ao  delineamento  das  diretrizes  de  projeto  que  aqui  defendemos. 

Analogamente, objetiva, ainda, esclarecer quais as posturas de enfrentamento da questão que 

não defendemos e não corroboramos, sobretudo frente a certas atitudes da política de execução 

de obras públicas na universidade.

2. O Desenho de uma Universidade Pública em São Paulo

2.1. Antecedentes

Para contextualizar a criação e a atuação da Comissão, cumpre destacar o cenário de 

renovação institucional que a UNIFESP tem conhecido nos últimos anos. A instituição adquiriu 

o status de universidade com a Lei nº 8.957, de 15 de dezembro de 1994, momento em que a 

Escola Paulista de Medicina, instituição fundada em 1933 e voltada à área da saúde, adquiriu 

novos contornos institucionais. Em 2005 a UNIFESP aderiu ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), projeto federal de expansão 

das vagas públicas no ensino superior e de interiorização das atividades universitárias. A partir 

de então, sobretudo após 2007, passaria de uma universidade temática na área da saúde para 

uma instituição de espectro formativo mais amplo e inclusivo, ampliando e diversificando a 

oferta  de  cursos  de  graduação  e  pós-graduação,  e  abarcando,  assim,  não  apenas  profissões 

associadas  ao universo  das  ciências  biológicas,  mas também às  ciências  humanas e  exatas. 

Nesse  contexto,  foram abertos  cinco  novos  campi na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo. 

Atualmente, além do campus original na Vila Clementino, em São Paulo, que abriga cursos na 

área biológica, a UNIFESP conta com o campus Baixada Santista, com cursos voltados à área 

da  saúde;  o  campus de  Diadema,  voltado  às  ciências  biológicas  e  ambientais;  o  campus 

Guarulhos, destinado às humanidades; o campus São José dos Campos, com especificidade nas 

ciências  exatas  e  engenharias  e  o  campus Osasco,  pensado  como  espaço  para  os  cursos 

gerenciais e da área econômica.1 Conta ainda com dois  campi de extensão, um no bairro de 

Santo Amaro e, outro, na cidade de Embu das Artes, voltados à oferta de cursos livres ou de 

educação que não visam a titulação.

1 A UNIFESP conta com os seguintes campi e cursos: Campus Vila Clementino: Ciências Biológicas, Enfermagem, 
Fonoaudiologia,  Medicina  e  Tecnologias  em Saúde;  Campus Baixada  Santista:  Educação  Física,  Fisioterapia, 
Nutrição,  Psicologia,  Serviço  Social  e  Terapia  Ocupacional;  Campus Diadema:  Ciências  Biológicas,  Ciências 
Químicas e Farmacêuticas, Química, Engenharia Química, Farmácia e Bioquímica;  Campus  Guarulhos: Ciências 
Sociais,  Filosofia,  História,  História  da  Arte,  Letras  e  Pedagogia;  Campus São José dos  Campos:  Ciências  da 
Computação e Matemática Computacional; Campus Osasco: Ciências Atuariais, Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas e Relações Internacionais.
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A abertura de novos cursos e  campi deflagrou um processo de transformação nunca 

antes visto na história da Instituição. Num espaço de poucos anos, a área de influência e o corpo 

discente e docente cresceram e se diversificaram significativamente, trazendo novas demandas 

de várias ordens, desde questões diretamente associadas à infraestrutura necessária à expansão 

da universidade – a exemplo da problemática associada aos espaços  físicos adequados para 

abrigar  os  novos  cursos  (salas  de  aula,  espaços  de  convivência,  bibliotecas,  laboratórios 

diversos, quadras esportivas etc.), ou mesmo à viabilização de melhorias de acesso aos campi 

localizados  em  regiões  desprovidas  de  transporte  público  eficaz  –;  até  questões  de  ordem 

política e social, relacionadas à gestão, participação e representação desses novos públicos na 

discussão e condução da agenda universitária, em seus múltiplos aspectos.

Outra questão de suma importância nesse cenário foi a adesão da UNIFESP ao SISU – 

Sistema  de Seleção  Unificada  do Ministério  da  Educação  –,  em 2008.  Por  meio do  SISU, 

sistema gerenciado pelo  MEC, as  instituições  públicas  de  ensino superior  podem optar  por 

selecionar candidatos a partir da nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, 

excluindo  o  vestibular  tradicional.  A  partir  da  adoção  deste  sistema,  num único  processo 

seletivo  que considera  a  nota  do ENEM, candidatos  residentes  em qualquer  região  do país 

podem  escolher  estudar  em  qualquer  universidade  cadastrada  no  sistema,  ampliando 

sobremaneira as opções de cursos e instituições, escolhas antes restritas à necessidade de se 

inscrever  em vestibulares  específicos  para  cada  universidade  desejada.  A  diversificação  do 

público universitário,  portanto,  além de aportar  interesses  e expectativas próprias  das novas 

áreas abarcadas pelos novos cursos, permitiu abrir as portas da instituição para alunos formados 

em escolas não-renomadas, como também diversas públicas, de todo o Brasil,  trazendo consigo 

novos referenciais  educacionais e culturais,  necessidades e desejos acadêmicos diversos.  No 

contexto  do  presente  texto,  tal  realidade  exacerbou  a  necessidade,  já  aventada  no  passado, 

porém nunca levada a cabo, de oferecer moradias estudantis aos alunos residentes em bairros 

distantes  ou  mesmo provenientes  de  outras  cidades  e  estados.  Diante  de  uma  realidade  de 

expansão que abre oportunidades para estudantes oriundos de diferentes regiões e realidades 

socioeconômicas, deve-se considerar que efetivamente muitos deles não podem arcar com altos 

valores  de  aluguéis,  ou  enfrentar  horas  de  percurso  para  frequentar  campi localizados  em 

regiões ainda com poucas ofertas de transporte público, questões, que, diga-se de passagem, 

foram apontadas próprio corpo discente ao longo desses últimos anos.
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Não obstante os aspectos certamente positivos deste cenário – como a expansão das 

vagas da universidade pública e a possibilidade de acesso de um público maior e mais diverso 

ao ensino superior –, cumpre salientar que o processo de expansão, infelizmente, não tem sido 

acompanhado de um planejamento claro que defina e conduza as ações e projetos necessários 

para  atender  a  tais  transformações,  absorvendo  e  interpretando  essas  novas  demandas  e 

necessidades. Essa ausência de planejamento, além de não permitir a participação do público 

interessado na definição de prioridades e metas que garantam, efetivamente, a qualidade de 

ensino frente  à expansão,  tem provocado problemas que só se agravam a cada ano,  com a 

chegada de novos alunos. Com relação ao espaço físico, diversos novos  campi não possuem 

instalações adequadas; os edifícios, por razões de diversas ordens, não atendem a um programa 

de necessidades integral às funções inerentes a cada campus e têm enfrentado entraves diversos 

que  postergam  suas  construções.  Por  essas  razões,  a  UNIFESP  tem  enfrentado  problemas 

quanto à discussão da construção de espaços universitários de qualidade; debates que poderiam 

promover e incentivar trocas e diálogos com os entornos diferenciados de seus  campi e com 

seus públicos. Diante de um processo de expansão universitária que não acontecerá novamente 

tão cedo, perde-se a oportunidade de discutir e construir a materialidade que abriga, desenha e 

impulsiona a imaterialidade da vivência estudantil, ou seja, de se pensar a relação íntima entre 

projeto arquitetônico, espaços coletivos e experiências formativas e intelectuais em curso na 

universidade.  As  atividades  discentes  prosseguem,  então,  alojadas  em  edifícios  adaptados, 

alguns  deles  emprestados,  ou em construções  novas  que já  nasceram obsoletas  –  já  que os 

projetos  não  buscaram atender  sequer  ao  programa  inicial  de  necessidades  –,  ou ainda  em 

anexos projetados segundo a urgência do momento, sem tempo o suficiente para promover uma 

apurada reflexão sobre os espaços e cenários efetivamente produzidos. Não se trata de culpar 

parcelas  específicas  da universidade por esta  produção,  mas,  sim,  de  sublinhar  que existem 

outras possibilidades de produção do espaço que são mais  plurais  e coletivas,  uma vez que 

dizem respeito ao abrigo de toda uma comunidade acadêmica. Em outras palavras, trata-se de 

frisar que a universidade deve lutar por uma arquitetura de relações e de espaços e não apenas 

de paredes e tijolos. 

2.2. A PRAE

Nesse  contexto  de  expansão  e  diante  da  diversidade  do  novo  público  discente, 

recentemente  foi  criada  a  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (PRAE)2 com  o  intuito  de 

2 A PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, é presidida atualmente pelo prof. Dr. Luiz Leduino de Salles Neto. A 
Comissão objeto do presente texto é subordinada à Coordenadoria de Ações Afirmativas e de Permanência, dirigida 
pela Profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz.
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promover ações institucionais de apoio aos alunos, abarcando questões associadas ao acesso, à 

permanência e à finalização da formação acadêmica de alunos de graduação e pós-graduação. 

Cabe  destacar  que  por  ‘formação’,  a  PRAE  busca  considerar  a  multiplicidade  de  fatores 

envolvidos  numa  experiência  de  amadurecimento  intelectual  integral  ao  longo  do  percurso 

acadêmico,  de  modo  a  agregar,  além  dos  conteúdos  técnicos  imediatos  e  inerentes  a  cada 

modalidade profissional, valores e conhecimentos pautados pela responsabilidade ética, social, 

ambiental  e comunitária.  Dentre as comissões criadas pela PRAE para atingir tais objetivos, 

além dos grupos de trabalhos voltados à democratização dos critérios de seleção e acesso ao 

transporte, e de programas voltados ao auxílio à permanência estudantil a partir da concessão de 

bolsas, destaca-se, finalmente, o grupo objeto do presente texto, intitulado Comissão Paritária 

para Estudo da Implantação de Moradias Estudantis. A iniciativa, inédita no percurso histórico 

da UNIFESP, demarcou um momento crucial para colocar em debate a construção de uma nova 

identidade  acadêmica,  inexoravelmente  em curso  frente  às  novas  modalidades  profissionais 

abarcadas, à expansão geográfica alcançada e ao crescimento da comunidade universitária, não 

apenas numérico, mas, sobretudo, em termos de expectativas, anseios e contribuições a serem 

apreendidas e absorvidas por todos os agentes participantes deste processo expansionista.

3. A Comissão Paritária e seus Esforços Coletivos

A criação da Comissão – considerando as particularidades e dificuldades enfrentadas ao 

longo  do  processo  de  expansão,  conforme  citamos  anteriormente  –,  mostrou-se  uma 

oportunidade exemplar para iniciar um debate em novas bases e para promover ações planejadas 

como não havia sido possível em situações anteriores,  face à premência  das demandas e ao 

universo territorial completamente diferente dos novos campi. Para compor o grupo de trabalho 

foram convidados servidores  técnicos,  estudantes e docentes  provenientes  dos vários  campi, 

com o intuito de reunir um grupo representativo das diversas demandas acadêmicas e possuidor 

de  competências  profissionais  diversas,  multidisciplinaridade  que  se  revelou  essencial  na 

atuação da comissão.3

3 A Portaria  UNIFESP PRAE Nº 2/2011, de 10 de março de 2011, designou os seguintes membros para compor a 
Comissão Paritária para Estudo da Implantação de Moradias Estudantis na UNIFESP: Presidente da Comissão: Profa. 
Dra. Ana Cristina Passarela Brêtas; membros docentes: Profa. Dra. Marinez Villela Macedo Brandão e Profa. Maria 
Cristina de Andrade; membro servidor técnico: Rodrigo Pedro Biscoki Nunes; membros discentes: Edson dos Santos 
Júnior,  Pedro Camilo  de Fernandes,  Luana de Oliveira  Cândido e  Felipe  Wilian  Ferreira  de Alencar;  membros 
assessores técnicos: Prof. Dr. Carlos Eduardo Ribeiro, Profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz, Prof. Dr. Fernando 
Atique e  Profa.  Dra.  Manoela  Rufinoni,  estes  últimos,  assessores  técnicos  em arquitetura  e  urbanismo.  Após a 
publicação da Portaria, foi agregado à Comissão o discente Carlos Alberto Halmadjin.
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Logo nas primeiras reuniões do grupo de trabalho, a questão da moradia estudantil já 

pôde ser problematizada como um programa que deveria ser visto para além da mera construção 

de alojamentos. Foram elencadas, dessa forma, no debate interno, uma série de temáticas que 

deveriam integrar o escopo do projeto: a questão da moradia como espaço privilegiado para 

incentivar práticas de vivência coletiva, de responsabilidade social e de ponte de comunicação 

entre  a universidade e o entorno imediato;  a  compreensão  de que o processo  formativo do 

estudante  universitário  não  se  dá  apenas  na  sala  de  aula,  mas também no amadurecimento 

pessoal  que  poderia  ser  estimulado  a  partir  de  atividades  diversas  associadas  à  moradia;  a 

importância  das  conexões  entre  a  dimensão  material  do  ambiente  edificado  e  as  relações 

promovidas  por  esses  espaços,  destacando  a  relevância  do  projeto  arquitetônico  como 

interlocutor na promoção desses diálogos; a compreensão de que arquitetura habitacional é fruto 

de demandas claramente identificadas e que guarda, em sua forma, informações e leituras acerca 

da essência do lugar, do ocupante e da maneira de morar identificada, dentre outras questões 

inerentes à atividade projetiva, e que também são tratadas por outras áreas do saber, em suas 

especificidades  epistemológicas.  As  frentes  de  abordagem  do  tema,  portanto,  abriram-se 

sobremaneira.  Vislumbramos,  por  fim,  a  oportunidade  de  repensar  o  próprio  papel  da 

Universidade na oferta de moradias, enfrentando e negando concepções ultrapassadas, porém 

ainda muito arraigadas em nossa sociedade, que consideram moradias dessa natureza de um 

ponto de vista meramente assistencialista, ou ideias ainda mais perigosas e reacionárias que as 

classificam  como  a  “proletarização”  do  corpo  discente,  como,  também,  um  espaço  de 

permissividade que deve estar apartado das demais funções universitárias.

A comissão definiu, então, duas ações iniciais de pesquisa e análise que deveriam subsidiar 

o prosseguimento do debate:

a) inicialmente, visitas técnicas a moradias estudantis de outras universidades paulistas: 

como as existentes nos campi de Araraquara e de Rio Claro da Universidade Estadual 

Paulista – UNESP; no campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo – USP; e 

na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, no Distrito de Barão Geraldo, em 

Campinas;

b)  Posteriormente, a realização de um Fórum de debates para colocar em discussão os 

temas apontados pela comissão; para apresentar cenários de produção arquitetônica de 

qualidade para um público não especialista em arquitetura habitacional, e para discutir 

as  situações  observadas  nas  visitas  técnicas.  Em suma:  a  criação  de  um momento 
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privilegiado  para  promover  a  participação  da  comunidade  acadêmica,  receber  suas 

sugestões e colher contribuições também externas ao âmbito da UNIFESP.

Essas  iniciativas  foram capitais  para  o  trabalho da Comissão e  merecem ser  mais  bem 

detalhadas:

3.1. As Visitas técnicas realizadas

Durante as visitas às moradias estudantis supracitadas, buscou-se conhecer os espaços 

projetados; observar as formas de morar ali consubstanciadas e as soluções adotadas na gestão 

dos espaços coletivos. Ponto importante nessas pesquisas de campo foi poder, também, travar 

contato  com  os  moradores  dessas  habitações  estudantis,  conhecendo  suas  impressões, 

expectativas e demandas. Na visita à moradia do  campus Araraquara da UNESP, ocorrida no 

dia  25 de março, tivemos a  oportunidade de conversar  com o coordenador  da comissão de 

gestão de moradias estudantis daquele campus, que nos apresentou um amplo panorama sobre o 

enfrentamento  da  temática  naquela  unidade,  levantando  questões  de  grande  pertinência  a 

respeito da definição do número de vagas, dos critérios de seleção e das modalidades de gestão, 

temas que devem ser pensados, segundo suas ponderações, concomitantemente ao projeto de 

implantação do programa. Em visita às unidades, observamos a adoção de blocos compostos por 

duas casas térreas geminadas, com capacidade para quatro alunos em cada unidade, totalizando 

oito em cada bloco. Com poucas alterações, cada bloco possui duas casas, separadas por um 

amplo acesso comum transformado em espaço coletivo de lazer. Cada casa, por sua vez, possui 

banheiro, sala, cozinha e área de serviço, dependências a serem utilizadas coletivamente por até 

quatro alunos. Apesar da lotação limite de 2 alunos por domitório, soubemos que é frequente a 

prática de se alojar um terceiro aluno em colchonetes, devido à procura por vagas ser maior do 

que a oferta, sobretudo no início do ano letivo, situação que depois se normaliza. Os blocos 

apresentavam diferentes graus de conservação física das edificações e de organização do uso do 

espaço, assim como diversas modalidades de divisão de tarefas domésticas. Pelo que pudemos 

observar  na rápida visita  empreendida,  os grupos entrevistados apresentavam entendimentos 

diversos sobre o que é viver em grupo, apresentando variados graus de comprometimento com a 

vivência propiciada pela moradia estudantil e, sobretudo, com a gestão coletiva do espaço e do 

patrimônio público.

Na visita às moradias do  campus Rio Claro da UNESP, ocorrida na mesma data da 

visita acima relatada, o mesmo projeto arquitetônico adotado em Araraquara propiciou a difusão 

de vivências coletivas de outra natureza. Observamos um criterioso programa de gestão coletiva 
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do espaço, em cada bloco e no conjunto da moradia, desde a divisão de tarefas dentro de cada 

unidade (duplas de alunos que se revezam para cozinhar para o grupo, efetuar a limpeza etc.) até 

a organização das tarefas conjuntas voltadas a toda a moradia,  sendo possível, por exemplo, 

manter e gerir, por iniciativa dos alunos, um programa de coleta seletiva e um espaço coletivo 

para atividades recreativas, além de pequenas plantações para consumo de subsistência. O grau 

de conservação das edificações e a manutenção das áreas comuns, dado o compromisso dos 

alunos com o espaço em que habitam, era bastante superior ao de Araraquara.

No dia 08 de abril, a Comissão foi recebida no campus 1 da USP de São Carlos pela 

Coordenadoria daquele campus, na figura do Prof. Dr. Dagoberto Dario Mori, que nos expôs a 

história  da  construção  das  unidades  destinadas  aos  estudantes  e  discorreu  sobre  a  política 

inerente à manutenção e distribuição de vagas no sistema de alojamentos do campus. Depois, 

acompanhados pela  arquiteta  Sonia  L.  Medeiros  S.  Costardi,  percorremos os  quatro  blocos 

existentes no campus, e que disponibilizam, atualmente, 192 vagas. Os blocos são de diferentes 

épocas e revelam pensamentos sobre a habitação estudantil bem divergentes entre si. O mais 

antigo deles constitui-se em um único bloco laminar, em tijolo aparente, de dois pisos, com 

quartos para quatro pessoas, articulados por um grande corredor que termina em uma cozinha e 

área de alimentação coletivas. Neste bloco existe apenas um conjunto de sanitários em cada 

andar. A localização deste alojamento é bem central, defronte a praça principal do campus. Fora 

este  bloco,  conhecido  como  “Alojamento  Velho”,  existem  mais  três.  O  segundo, 

cronologicamente falando é denominado pela comunidade uspiana de “Alojamento Novo”, e 

traz uma concepção de espaço totalmente diferente da anteriormente descrita, pois procura criar 

uma  convivência  mais  íntima  entre  os  estudantes.  Sua  espacialidade  é  definida  pelos  dois 

dormitórios para  até  quatro  estudantes  em cada um, articulados  por  uma cozinha e  área de 

refeições  comuns,  mas  resguardando  sanitários  e  lavanderia  para  cada  quarto.  Cada  bloco 

também possui dois pisos e explora diferentes possibilidades de implantação em um mesmo 

platô,  na área  lindeira  ao conjunto esportivo do  campus.  Em meados da década de 1990 o 

campus erigiu mais um bloco que tentou fazer uma fusão entre os dois mais antigos grupos de 

alojamentos ali existentes, que ficou conhecido como “Novíssimo” entre os estudantes. Este, 

uma lâmina com dois pavimentos, articula quartos com áreas de refeição e cozinhas coletivas e 

procura garantir ainda mais individualidade a cada estudante, o que, de fato, pode ser percebido 

no último bloco de alojamentos erigido, cuja inauguração remonta a 2010. Neste último bloco, 

os  quartos  foram  consideravelmente  diminuídos,  forçando,  assim,  com que  menos  pessoas 

compartilhem dos quartos. Existe uma única área para preparação de alimentos e para refeições. 
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Os sanitários deste bloco são inteiramente capazes de acolher as mais diversas restrições de 

locomoção, ostentando barras de segurança conforme a legislação brasileira requer.

 

Por fim, ainda no dia 08 de abril,  visitamos as moradias construídas na UNICAMP. 

Pudemos  observar  em  que  medida  um  projeto  arquitetônico  de  qualidade  contribui  para 

impulsionar o envolvimento dos moradores na ocupação e apropriação das áreas construídas, 

envolvendo-os na conformação de um espaço que não é apenas físico, mas, também, fruto de 

relações sociais e de um conjunto de interações, percepções e recepções da paisagem criada, que 

lhe  conferem  vitalidade  e  dinamismo.  O  projeto  é  composto  pela  multiplicação  de  três 

tipologias de habitações que, ao se conectarem a partir de diferentes arranjos, como num jogo de 

blocos  com diferentes  angulações,  geram pátios  internos,  reentrâncias  e passagens  de  nível, 

espaços que se convertem, todos, em potenciais áreas de convivência. A diversidade de espaços 

gerados  possibilita,  também,  o  abrigo  de  diferentes  grupos  de  estudantes,  não  apenas  de 

estudantes isolados, mas, também de famílias em diversos formatos que podem ocupar estúdios, 

quartos ou participar da vida do conjunto, garantindo a criação de redes de sociabilidade. A 

grande  quantidade  de  unidades  gerada  abriga  aproximadamente  1000 pessoas  e  produz  um 

impacto na paisagem de Barão Geraldo extremamente  positivo,  não se constituindo em um 

enclave fechado, mas sim, em um “quarteirão” copartícipe daquela comunidade. Deve-se frisar 

que, assim como em Rio Claro e Araraquara, a Moradia da UNICAMP não se encontra dentro 

do  campus Zeferino  Vaz,  mas  em  área  distante  cerca  de  1km.  Tal  isolamento  em termos 

territoriais não significa enquistamento da comunidade discente, uma vez que a universidade 

provê veículos para a ligação campus-moradia em diversos horários.  

3.2. O FÓRUM de debates

O I Fórum Repertorial em Habitação Estudantil foi pensado no âmbito da Comissão 

Paritária  para Estudos da Implantação de Moradias Estudantis  da UNIFESP como momento 

privilegiado para o congregar de representantes dos diversos setores da universidade. Face à 

tradição  na área  da  saúde e  à  expansão sofrida  pela  instituição,  conforme temos tratado,  o 

panorama do campo edilício era ainda pouco conhecido de diversos setores e de muitos dos 

atores sociais “unifespianos”, o que revelava a necessidade de apresentar, primeiramente, como 

se dá a operação de concepção de espaços para um programa de necesssidades específico e 

multiterritorial como o pretendido. Ao mesmo tempo, intentava-se demonstrar a pluralidade de 

pensamentos,  opções  plásticas  e  materiais  que  permeiam  o  campo  da  habitação  social  na 
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contemporaneidade e, para isso, a Comissão elencou alguns profissionais que poderiam munir 

de repertórios a comunidade universitária e a própria Comissão.

Dessa forma, no dia 29 de abril, realizou-se no Anfiteatro Leitão da Cunha, no campus 

São Paulo da UNIFESP, o evento.  Conforme divulgado pela  imprensa,  sobretudo junto aos 

campi,  o  fórum tinha  “como objetivo  apresentar  experiências  e  fornecer  subsídios  para  a  

condução do projeto das moradias universitárias, de modo a delinear diretrizes gerais para as  

futuras propostas de construção e gestão.”4 Aberto pelo senhor reitor, Prof. Dr. Walter Mana 

Albertoni, que salientou a relevância da discussão para a comunidade universitária, o fórum foi 

tratado como um dos desdobramentos da  política  interna da  instituição  que havia  levado à 

criação da PRAE, meses antes. Reforçando tal visão, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Prof. 

Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto salientou o compromisso que a UNIFESP estava assumindo 

publicamente em sanar o problema de alojamento e de garantir estímulos ao corpo discente em 

sua trajetória universitária. Expôs, ainda, Leduíno, os trâmites que já haviam sido tomados junto 

ao Ministério da Educação para obtenção de verbas específicas para a edificação das habitações 

estudantis nos seis campi da UNIFESP.   

Enfocando,  sobretudo,  o  projeto  e  as  etapas  necessárias  para  a  elaboração  de  uma 

política  habitacional  universitária,  o  Fórum permitiu que ideias  múltiplas  e de procedências 

diversas  pudessem  ser  vistas  e  debatidas  pelo  público.  Assim,  abrindo  os  trabalhos  dos 

especialistas, a Profa. Dra. Anja Pratschke, co-coordenadora do NOMADS, Núcleo de Estudos 

de Habitats Interativos, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, proferiu 

palestra  cujo  título  “Habitar  [o]  Coletivo”,  já  indicava  uma reflexão  sobre  os  impasses,  as 

dificuldades,  mas,  em  específico,  as  possibilidades  de  formação  extra-classes  inerentes  às 

habitações universitárias. Arquiteta e urbanista formada na Escola de Arquitetura de Grenoble, 

na França, e pesquisadora das questões atreladas à necessária revisão dos “modelos de habitar”, 

Pratschke apontou que o universo habitacional de uma universidade deve ser participativo desde 

a  escolha  das  áreas  e  das  configurações  das  unidades  habitacionais,  mostrando  exemplos 

internacionais, europeus e americanos. A pesquisadora ainda polemizou defendendo a ideia de 

que  as  habitações  estudantis  deveriam  ser  pensadas  em  função  do  grau  de  manutenção 

financeira que os estudantes pudessem arcar, pois considera que o desenvolvimento da ideia de 

manutenção do coletivo se dá a partir dos compromissos sociais, estéticos, políticos e também 

financeiros com o lugar em que cada indivíduo habita.

4 Verificar: http://dgi.unifesp.br/comunicacao/noticias.php?cod=8074. Acessado em 31 de agosto de 2011.
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Além de Anja Pratschke, o Fórum também possibilitou a outros profissionais,  como 

Joan  Villà,  arquiteto  e  urbanista  e  docente  da  Faculdade  de  Arquitetura  e  Urbanismo  da 

Universidade  Presbiteriana  Mackenzie,  da  capital,  a  exposição  de  suas  reflexões  sobre  o 

universo da habitação coletiva. No caso específico de Villà, houve a exposição detalhada do 

processo que o levou a desenvolver o projeto da Moradia da UNICAMP, no Distrito de Barão 

Geraldo,  em Campinas, obra previamente  visitada pelos membros  da Comissão.  Ator social 

privilegiado da concepção da habitação estudantil da Universidade Estadual de Campinas, Villà 

relatou que, após tratativas entre a Reitoria e os estudantes daquela universidade, o processo de 

projeto  desencandeado  possibilitou  a  criação  de  um  espaço  diferenciado  no  universo  da 

habitação  de  caráter  social  brasileiro,  quer  plasticamente,  quer  programaticamente,  pois 

incorporou  ao  desenho  das  unidades  soluções  espaciais  que  abrigam  diferentes  grupos 

potencialmente ligados à universidade: estudantes que se aglutinam em casas coletivas, jovens 

casais, jovens mães, pós-graduandos etc., conforme discorrido anteriormente, neste texto. 

Houve, ainda, a oportunidade de ouvir a equipe técnica da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo (COHAB) que expôs, por meio das exposições dos arquitetos Luciana 

Mautone e Olympio Augusto Ribeiro as potencialidades de recuperar imóveis preeexistentes 

para  a  implantação  de  moradia  de  interesse  social.  Como  ao  menos  em um dos  campi da 

UNIFESP, o da Baixada Santista,  enfrenta-se o problema dos altos preços e da escassez de 

terrenos disponíveis para construir as moradias,  julgou-se oportuno conhecer experiências de 

recuperação e adaptação de antigas edificações para novos usos, uma possível solução para a 

questão. Nesse sentido, focando, em específico, o projeto RENOVA CENTRO, levado a termo 

em algumas edificações do centro de São Paulo, a equipe da COHAB mostrou os desafios e a 

relevância social em se pensar a intervenção em edifícios em áreas centrais, que gozam de boa 

localização, facilidade de mobilidade urbana e acesso a serviços públicos. Uma solução nessa 

direção  evidenciaria,  ainda,  o  compromisso  social  da  universidade  para  com a  gestão  dos 

centros urbanos.5

3.3. A composição da plateia e os debates suscitados

O público que compareceu ao evento era formado, além das autoridades já citadas, por 

alguns diretores dos  campi da UNIFESP, por servidores administrativos e docentes e também 

por  alunos.  Destaca-se,  ainda,  a  presença  significativa  de  parte  do  Setor  de  Engenharia  e 

Edificações da UNIFESP, que contribuiu no debate acerca dos trabalhos da Comissão e de seus 

5 Histórico  em  vídeo  deste  Fórum  está  disponível  na  intranet  da  UNIFESP,  neste  endereço: 
https://intranet.unifesp.br/restrict/index3.php. Acesso em 01/09/2011.
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objetivos. Dentre os presentes, houve manifestação bastante positiva com relação aos trabalhos 

de análise em desenvolvimento pela Comissão; membros da plateia destacaram, inclusive, que 

espaços de debate como esse, com a participação aberta à comunidade acadêmica interessada, 

não tinham sido oferecidos até o momento para se discutir, especificamente, os problemas de 

infraestrutura  nos  campi  em  expansão.  Julgamos  importante  salientar  a  participação  da 

comunidade acadêmica  no Fórum, pois  um dos objetivos  do evento foi  justamente reunir  e 

colocar em contato os diferentes setores da universidade preocupados de alguma forma com os 

problemas infraestruturais e programáticos impulsionados pela expansão da universidade. Tais 

agentes e grupos até o momento não encontravam arena apropriada para discutir que tipo de 

espaços  universitários  precisam  e  desejam,  demandas  que  vão  além  do  debate  sobre  a 

implantação das moradias, mas dizem respeito a toda a programação de obras a serem realizadas 

na  instituição  e  à  própria  necessidade  de  expansão  das  representatividades  nos  processos 

decisórios institucionais, conforme aludimos no início deste texto. 

4. Repercussões

Uma  das  principais  repercussões  do  encontro  e  das  visitas  realizadas  foi  o  debate 

interno  acerca  da  relevância  e  das  implicações  da  realização  de  concursos  públicos  de 

arquitetura e urbanismo visando a concretização das moradias estudantis. Embora a Comissão 

tenha recebido indicações contrárias à elaboração de concursos,  manifestas tanto na política 

corrente  de  execução  de  obras  universitárias,  como  também nos  dizeres  do  arquiteto  Villà 

durante o Fórum, vislumbrávamos a necessidade de se encarar a elaboração de um edital como 

um pronunciamento efetivo das intenções de transparência pública e de compromisso com a 

qualidade dos espaços universitários, contrariando certa conduta que tem sido detectada no seio 

da UNIFESP, de atropelo da ampla discussão e do entendimento acerca da constituição de seus 

espaços.  Dessa forma, por meio de debate entre a PRAE e a própria Comissão, delineou-se a 

possibilidade de colocar os diretores acadêmicos de cada  campus frente ao processo de busca 

das  áreas  nas  imediações  de  seus  campi,  favorecendo,  assim, o  fortalecimento  das  relações 

UNIFESP-Prefeituras Municipais, mas, também, a efetiva participação dos gestores eleitos por 

seus pares no pleito recém-realizado na universidade.

Paralelamente  a  este  compromisso  levado  e,  de  fato,  assumido  pelos  diretores 

acadêmicos,  a  Comissão  entendeu  por  bem  trazer  para  uma  explanação  mais  detalhada  a 

presidente do Departamento de São Paulo do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB – arquiteta 
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Rosana Ferrari. A presença de Ferrari, no dia 30 de junho, foi de extrema importância, pois 

sinalizava  um compromisso  efetivo da Comissão com o entendimento  das  tratativas  de  um 

concurso  nacional  visando  às  moradias  estudantis.  Esclarecimentos  acerca  de  valores, 

procedimentos diversos (de formatação de edital, inscrição e julgamento de propostas) foram 

prestados  e,  enfaticamente,  colocou-se  a  necessidade  de  se  explicitar  que  a  elaboração  de 

projetos de arquitetura e urbanismo é responsabilidade do arquiteto e urbanista. Esta ênfase veio 

ao  encontro  das  reflexões  que  a  Comissão  Paritária  vinha  fazendo  ao  longo  do  primeiro 

semestre de 2011, abarcando,  inclusive, o debate acerca das pontes entre cliente (no caso a 

universidade) e o projetista. Sendo a Comissão, além de paritária, também multidisciplinar, há 

um grande ganho nas reflexões sobre o ato de projetar a moradia e de como pensá-la como 

instância que contribui à formação e à permanência do corpo discente, sem, contudo, dotarmos 

os espaços de atribuições morais ou deterministas. 

As análises realizadas pela Comissão ao longo de seis meses apontaram que o melhor 

caminho é a proposição de prioridades e diretrizes de projeto para cada campus – considerando 

não apenas dados técnicos, mas, sobretudo, as especificidades do público, as relações sociais e 

estudantis  a  serem alimentadas  na  produção desses  espaços e  a  absorção  de expectativas  e 

anseios advindos de um renovado entendimento acerca dos significados do morar coletivamente 

na universidade –,  para,  de posse  dessas  diretrizes,  a  serem construídas  lado a lado com a 

comunidade  acadêmica,  serem então  elaborados  os  editais  para  a  realização  de  concursos 

públicos de projetos de arquitetura.  Este é o caminho que julgamos mais apropriado para a 

seleção de projetos de qualidade, com transparência e comprometimento ético no emprego dos 

recursos públicos.

Salientamos, ainda, que a realização de concursos públicos de projetos de arquitetura 

dessa  natureza  seria  uma  iniciativa  de  repercussão  nacional,  não  somente  no  campo  da 

arquitetura  e  do  urbanismo,  mas,  sobretudo,  no  campo  político.  Representaria,  assim,  uma 

diferenciada postura frente à realização de obras públicas, considerando-as não apenas como 

tijolos que abrigam pessoas e objetos, mas como “projetos” efetivamente, ou seja, como etapas 

de processos  socioespaciais  mais  amplos  e duradouros.  No campo da educação,  tal  postura 

significaria,  ainda,  apostar  verdadeiramente  no  programa  de  expansão  universitária, 

compreendendo  o  complexo  conjunto  de  medidas  necessárias  para  a  promoção  de  uma 

experiência de formação universitária efetiva, além da mera obtenção de um diploma. 
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5. Conclusões da Comissão

 

Diante do exposto, cremos ter concluído os trabalhos de Assessoramento Técnico em 

Arquitetura  e  Urbanismo  da  Comissão  Paritária  para  Estudo  da  Implantação  de  Moradias 

Estudantis da UNIFESP defendendo uma série de princípios e destacando posturas com as quais 

não concordamos, abaixo sistematizados:

I - Salientamos a necessidade de:

• Realização de concurso público de projetos de arquitetura, assegurando o atendimento 

das  diferentes  demandas  dos  campi,  permitindo  a  participação  aberta  de  quaisquer 

arquitetos interessados, sem predileções ou indicações de qualquer natureza, que serão 

selecionados por um júri competente a partir das propostas apresentadas, sendo objeto 

da  seleção  a  qualidade  projetual,  ou  seja,  o  eficaz  atendimento  das  demandas  e 

prioridades  apresentadas  no  edital  (demandas  e  prioridades  a  serem  definidas  em 

conjunto com a comunidade acadêmica);

• Condução  criteriosa  do  processo  de  concurso  de  projetos,  com formação  de  banca 

julgadora  ética  e  profissionalmente  competente,  reunindo  ainda,  membros  da 

comunidade universitária.

II - Por outro lado, salientamos veementemente que:

• A Assessoria  Técnica  desta  Comissão não concorda  com a construção de moradias 

segundo o modelo de expansão física observado até o momento nos diferentes  campi: 

como  construções  apressadamente  projetadas  ou,  mesmo,  anexos  emergenciais, 

edificados sem considerar as complexas questões envolvidas na produção de um espaço 

de  qualidade  para  nossos  alunos,  que  assegure,  inclusive,  a  condução  criteriosa  da 

gestão coletiva do espaço;

• A Assessoria Técnica desta Comissão não recomenda, de forma alguma, a construção 

de moradias  a partir  da replicação de projetos  arquitetônicos  elaborados para outras 

universidades e, portanto, pautados por condições sociais, físicas e territoriais alheias às 

nossas  necessidades  e  realidade  metropolitana.  Prática  que  nós,  como  arquitetos 

assessores  da  Comissão,  mas  também  servidores  docentes  desta  universidade,  em 
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específico, repudiamos, pois defendemos a conduta das atividades projetuais dentro dos 

parâmetros éticos da profissão do arquiteto e urbanista no Brasil;

• A Assessoria Técnica desta Comissão não concorda com a contratação – sem seleção 

aberta e transparente e, logo, sem a possibilidade de avaliação prévia dos projetos a 

serem executados, pelos setores interessados –, de quaisquer profissionais liberais ou 

empresas de construção, engenharia, arquitetura, consultoria ou assessoria técnica para 

elaborar  os  projetos  de  arquitetura.  Não  concordamos,  portanto,  com  quaisquer 

modalidades de contratação que não assegurem a transparência e a qualidade projetual 

no atendimento às nossas demandas.

• A  Assessoria  Técnica  desta  Comissão  não  recomenda  a  condução  de  projetos 

arquitetônicos apenas no âmbito interno da UNIFESP que, a despeito de possuir setor 

específico para a área da construção civil, com profissionais competentes, não possui 

infraestrutura e quantidade de pessoal suficiente para tocar tantos projetos e com tão 

diferenciadas necessidades em diversos campi.

Por  fim,  salientamos,  ainda,  que  apesar  do  profícuo  trabalho  de  pesquisa  desta 

comissão,  aqui  brevemente  exposto  e  consubstanciado  nas  diretrizes  acima  afirmadas,  a 

instituição divulgou recentemente a possibilidade de se construir moradias a partir da replicação 

de projetos da UNESP6. Concluimos o presente relatório ressaltando que os arquitetos membros 

da  comissão  repudiam  veementemente a  adoção  de  tal  estratégia,  ação  que  contraria  os 

parâmetros éticos da profissão do arquiteto e urbanista no Brasil, além de lançar por terra toda a 

fundamentação  construída  no  seio  desta  comissão;  análises que,  cumpre  salientar  uma  vez 

mais, foram  elaboradas  a  partir  de  um  debate  paritário,  pluridisciplnar  e  aberto  a  toda 

comunidade acadêmica, via Fórum Repertorial, com o intuito ético e engajado de sistematizar as 

demandas e anseios de uma comunidade acadêmica em expansão.

Pelo relatado, reiteramos nossa preocupação e nosso compromisso com a construção de 

uma universidade pública mais rica em termos sociais. Para tanto, registramos neste documento 

nossa  disposição  pela  luta  por  espaços  físicos  de  qualidade,  reflexo  da  conduta  ética  e  da 

6 Conferir: UNIFESP: passado, presente e futuro. São Paulo: Unifesp, 2011, p.51.
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participação da comunidade na definição de seus abrigos, integrando-a e conduzindo-a a um 

patamar de excelência que almejamos como membros docentes desta casa.

Dessa forma, assinamos,

Guarulhos, 05 de setembro de 2011.

Prof. Dr. Fernando Atique

Docente EFLCH /UNIFESP

Departamento de História

Arquiteto e Urbanista 

       

Profa. Dra. Manoela Rossinetti Rufinoni

Docente EFLCH / UNIFESP

Departamento de História da Arte

Arquiteta e Urbanista
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Arquitetura da respondibilidade: modos de gestão do espaço de uma moradia estudantil  

 

Profa. Fernanda Miranda da Cruz 

Comissão Paritária de Moradia Estudantil 

Conselho de Assuntos Estudantis  

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis  

Outono de 2011 

 

 Umas das primeiras perguntas feitas por muitos que ouvem dizer de um projeto de 

construção de moradia estudantil é: mas qual será o modelo de gestão? Os discursos 

parecem mostrar dois modelos antagônicos, o da autogestão e o da gestão institucional.  

Ora, o que seriam de fato estes modelos?  Ou ainda, o que implicariam? O texto que aqui 

se apresenta não trará respostas nem proporá modelos. No entanto, ele talvez possa, ainda 

que de forma modesta, contribuir para o amadurecimento do debate que busca uma 

compreensão mais refinada do que implica a gestão ou as gestões de uma moradia 

estudantil. Este é o ponto do qual gostaríamos de tratar em contribuição aos estudos feitos 

para a implantação da Moradia Estudantil na Unifesp.  

 Para isto destacaremos três dimensões importantes que constituem uma Moradia 

Estudantil Universitária : a universidade, os estudantes-moradores, a cidade. Todas essas 

três dimensões implicam formas de gestão. O exercício está em compreender como essas 

três dimensões podem se relacionar.     

 Iniciaremos pela dimensão da instituição universitária. A proposta de construção 

de uma moradia universitária no âmbito de uma universidade pública tem como objetivo 

primeiro criar condições de permanência aos estudantes que passam a viver na cidade em 

que o campus universitário situa-se. Como uma proposta que se insere dentro do Plano 

Nacional de Assistência Estudantil, as moradias destinam-se aos estudantes em condições 

socioeconomicamente menos favorecidas. A proposta de criação de moradias estudantis 

na UNIFESP tem como ponto de partida atender a esta demanda. Vale notar, no entanto, 

que ainda que deva haver um forte compromisso com os estudantes com perfil 

socieconomicamente vulnerável, isto não significa que as universidades não possam 

pensar em projetos de moradia estudantil que contemplem as demandas de moradia e 

centros de vivências dos estudantes em geral. Isto significa obviamente ampliar o cenário 

de discussões e trazer para o debate outros elementos importantes. Mas esse último ponto 

não está no nosso escopo originalmente delineado para as reflexões propostas aqui.   



 Para o que nos interessa refletir neste momento, o que é fundamental é o 

reconhecimento da Moradia como um projeto político-educacional, como um bem 

público, de responsabilidade da Universidade. Esta responsabilidade implica a gestão 

adequada dos recursos destinados ao funcionamento público, à manutenção e à 

preservação do espaço universitário. No entanto, esta responsabilidade implica também 

duas outras noções: a de pertencimento e a de respondibilidade.  

 A noção de pertencimento pode ser contrastada à noção de posse. A noção de 

pertencimento significa compreender que a Moradia não é um anexo da universidade. 

Uma moradia estudantil é parte integrante do projeto universitário, no qual todas as 

dimensões da universidade podem ser encontradas, ensino, pesquisa e extensão e uma 

quarta dimensão evidenciada: a vivência coletiva. A moradia estudantil é um espaço de 

produção de conhecimentos. Ela é ainda um espaço de interação entre áreas de 

conhecimento. Interação esta menos condicionada à necessária e não poucas vezes 

restritiva divisão de disciplinas e áreas do conhecimento propostas pelo processo 

formativo universitário. É desta forma que a Universidade atua na gestão de uma moradia, 

entendendo-a como parte integrante de um projeto de universidade livre, autônoma e 

pública. Sua participação significa, por meio de representantes de todos os segmentos que 

compõe a universidade, defender os recursos destinados à manutenção e ao bom 

funcionamento deste espaço. Mas significa também promover e apoiar as ações que 

respondam à sua vocação. Esta relação de pertencimento certamente é o que se diferencia 

de uma relação de posse, que não se aplica ao que é público.   

 A noção de respondibilidade complementa a noção de pertencimento como 

princípio de gestão e contrasta, por sua vez, à noção de controle. A gestão pela 

Universidade do espaço da moradia estudantil significa antes de tudo fazer um esforço 

analítico do que é este espaço, identificar assim suas contradições e diversidades e  

conceber o espaço da moradia como um lugar no qual podemos encontrar todas as 

estruturas e relações sociais presentes também na sociedade. Esta posição de 

respondibilidade ao espaço tem como princípio responder e perguntar-se com o mesmo 

grau de complexidade analítica sobre ele. Mais do que resolver ou responder a um 

problema via um modelo institucional aplicável e eficiente, a noção de respondibilidade 

propõe-se mais dialógica.   

 Entendendo a instituição universitária como uma dimensão da gestão deste espaço, 

passamos agora a uma outra dimensão: a dos estudantes-moradores que habitam a 

Moradia Estudantil. A relação do morador com o espaço é cotidiana. Os estudantes-



moradores certamente percebem e ocupam de formas distintas o espaço da moradia. A 

preservação de uma dimensão individual e sua articulação com a dimensão coletiva e 

pública da moradia levam os seus moradores a pensar em formas de gestão deste espaço. 

O modo como estas formas de gestão dialogam ou interagem com a gestão institucional 

tem sido um exercício intenso praticado, muitas vezes, com grandes conflitos. Sem a 

dimensão de uma gestão institucional construída a partir dos princípios de pertencimento e 

de respondibilidade nenhuma outra dimensão pública e política da moradia parece vingar. 

As formas de gestão dos moradores ou de uma comunidade representam a dimensão 

pública e política  em seu cotidiano, representam formas criativas de existência, formas de 

convivência e acordo de práticas, intercâmbio de conhecimento, espaço de aprendizagem e 

de formação, espaço de criação de projetos.     

 Se de um lado o vínculo com o espaço da moradia parece iniciar-se pelo vínculo da 

universidade, ele não se limita aí. A moradia faz fronteiras com a cidade, com o bairro, 

com a vizinhança. Em alguns casos, as moradias estudantis são o primeiro contato da 

comunidade com a Universidade. Em muitos casos, o único. A gestão do espaço da 

moradia adentra a vizinhança, a cidade. Isto significa que a gestão encontra outras gestões 

relacionadas a este espaço específico. Outras normas de convívio, outras políticas passam 

a fazer parte do universo de reflexões do que significa morar e atuar na Moradia 

Estudantil.    

 Nas três dimensões, institucional, local (interna) e externa (fora dos espaços da 

moradia), a gestão implica uma compreensão dos mecanismos de funcionamento 

dialógico, ou seja, das várias (e por vezes dissonantes) vozes envolvidas na construção do 

espaço da moradia. Esta compreensão distingue-se da tentativa de se criar um conjunto de 

regras fixas e mecânicas. Um funcionamento mecânico se orienta pelas coisas em si e não 

pelo que elas possam significar em suas relações e nos embates de umas com as outras. 

Uma perspectiva distinta da mecânica e da eficiente (vejamos por exemplo as criticas ao 

modelo de eficácia feitas por Foucault) propõe-se a refletir em uma dinâmica de interações 

entre estas três dimensões acima sem, no entanto, provocar ou fabricar uma harmonia em 

seu funcionamento.  

 Uma “arquitetônica da respondibilidade” (Bakhtin) nos pareceu propícia aqui. 

Como um projeto conceitual sobre o espaço das relações dialógicas produzidas pelo 

homem em seus embates, o que estaria no centro de uma tentativa de autêntica gestão de 

espaço seria, antes de tudo, o estabelecimento das problematizações e não da ordem.   



 Certamente a oposição entre modelos institucionais ou de auto-gestão talvez sejam 

formas arcaicas de pensar a moradia estudantil. Esses modelos poucas vezes dão conta o 

que é cotidianamente uma moradia e o que ela pode significar como projeto político-

educacional pleno, que não apenas abriga por um tempo os estudantes, mas que oferece 

formas de existência subjetiva, política e atual social.  
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Para uma possível fundamentação do “morar”: espaços, discursos e subjetividades 

Carlos Eduardo Ribeiro 24/09/2011.  

Docente – Filosofia  

 

A Héstia o interior, o recinto, o fixo, a intimidade do grupo em si 

mesmo; a Hermes, o exterior, a abertura, a mobilidade, o contato 

com o outro. Pode-se dizer que o casal Hermes-Héstia exprime, 

em sua polaridade, a tensão que se observa na representação 

arcaica do espaço: o espaço exige um centro, um ponto fixo, com 

valor privilegiado, a partir do qual se possam orientar e definir 

direções, todas diferentes qualitatitvamente. O espaço porém se 

apresenta, ao mesmo tempo, como lugar do movimento, o que 

implica uma possibilidade de transição e de passagem de qualquer 

ponto a outro” (VERNANT, p. 194) 

 

O que é, enquanto indivíduo, morar com os outros? Na história do pensamento antigo grego a oikonomía 

dizia respeito ao conjunto de regras, normas e condutas que serviam para a direção e organização da casa. 

No entanto, segundo o homem antigo, tal espaço não pode ser compreendido simplesmente como o abrigo 

de uma família, tal como entendemos na modernidade enquanto espaço de posse de um proprietário 

juridicamente constituído.  O “oikos não é simplesmente constituído pela casa propriamente dita; também 

comporta as terras e os bens, em qualquer lugar em que se encontrem (mesmo fora dos limites da 

cidade)[...]”. (FOUCAULT, 1984, p.138). Isso, de fato, faz pensar: qual o sentido de morar para os gregos? 

Trata-se, na verdade, de um espaço no qual “toda uma esfera de atividades” orientavam um “estilo de vida e 

uma ordem ética”. (FOUCAULT, 1984, p. 138). Tal ordem ética e estilo de vida diziam respeito aos papéis 

complementares que os esposos desempenhavam na organização da vida comum. A koinōnia não era uma 

“relação dual entre os dois indivíduos”, mas a “mediação de uma finalidade comum que é a casa: sua 

conservação, como também a dinâmica de seu crescimento” (FOUCAULT, idem). Os papéis que assumem 

os cônjuges estarão ligados a toda uma preocupação de como cuidar, de forma compartilhada, do “teto” 

quem, como explicita Foucault: 

 

 “determina uma região externa e uma região interna, uma das quais concerne ao homem e a outra constitui o 

lugar privilegiado da mulher; mas ele é também o lugar onde se junta, acumula e conserva o que foi 

adquirido; abrigar é prever para distribuir no tempo, de acordo com os momentos oportunos. Fora, haverá, 

portanto, o homem que semeia, cultiva, labora e cria o gado; ele traz para casa o que produziu, ganhou ou 

trocou; dentro, a mulher recebe, conserva e atribui na medida das necessidades”. (FOUCAULT, 1998, p. 

141, grifo nosso).  

 

Longe de estar associado a uma visão sexista da distribuição do espaço doméstico, o oikos é para o homem 

antigo um espaço de problematização/organização da vida comum segundo as diversas necessidades que se 

impunham aos seus organizadores. Se há uma repartição de tarefas entre esposos, a divisão se liga a papéis 

que são complementares e não a divisões rígidas entre os sexos; divisão em que “a ausência de um tornaria o 

outro inútil” (FOUCAULT, 1984, p.141-142). No principal escrito grego que dispomos a respeito desse 

sentido do morar, a Econômica, de Xenofonte, lemos uma exclamação bastante significativa a esse respeito: 

"Que teria eu para conservar, diz a mulher, se não estivesses lá para cuidar de trazer de fora algumas 
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provisões?"; ao que o esposo responde: “se ninguém estivesse aí para conservar o que foi trazido para a casa, 

"eu seria ridículo, como essa gente que joga água num vaso sem fundo" (XÉNOPHON, Économique, VII, 

39-40, apud. FOUCAULT, 1984, p. 142).  

 Todo espaço físico compartilhado, com efeito, pode ser compreendido como uma complexa prática 

de discursos que conduzem a formas de problematização de nós mesmos, isto é, práticas que encerram 

formas de subjetividade. Ao inspirar-se no exemplo da oikonomía grega, é todo um estilo de vida e uma 

ordem ética que precisam ser pensados quando elaboramos arquitetonicamente um modo de morar. No 

limite, espaços, discursos e subjetividades formam uma exigência fundamental: como conduzir a mim 

mesmo na relação espaço-discursivo no cuidado com o outro? Ou então, se os espaços são ordens 

discursivas, como organizá-las na expectativa de que elas orientem práticas libertadoras de nós mesmos? 

Sabemos que o ponto histórico que se opõe a essa pergunta encontra-se formulado no aparecimento dos 

grandes espaços institucionais-totais estabelecidos na modernidade. Quando, por exemplo, Foucault estuda a 

prisão em Vigiar e Punir, para ele tal sistema não representou uma função autônoma, mas está vinculado ao 

desejo de fazer valer a disciplina para todo o corpo social. Por esse caminho, no contexto das reformas do 

aparelho penal do século XIX, entram em cena os poderes laterais que colaborarão com o poder judiciário 

na tarefa de julgar a todos. Poderes que acabam por inventar uma série de espaços-instituições, em torno da 

instituição judiciária, que enquadrarão a pessoa no decorrer de sua vida: o hospital, o asilo, a polícia, a 

escola, cada qual, na lógica de um controle eficiente, produzem seus sujeitos: o doente na clínica, o louco no 

manicômio, o delinqüente-perigoso para o aparelho policial, o aluno indisciplinado para a escola. 

Numa palavra: morar com os outros exige reflexão, uma atitude de volta sobre nós em relação ao Outro. A 

vida no espaço em comum que se queira distinta dos espaços de subjetividade revertida em assujeitamentos, 

a ela impõe-se a profícua problematização ética: por quais meios a vida no espaço comum pode configurar-

se como um cuidar de si e dos outros? Mas oferecer um conjunto de regras, previamente definidas, incorreria 

justamente no paradoxo de fazer frustar a possibilidade mesma de refletir a gestão do espaço compartilhado. 

Se por princípio, pois, não há regras e fórmulas a serem definidas quanto a isso, são os sentidos e valores de 

uma arquitetura da respondibilidade que poderão ofertar valiosas pistas em direção aos modos de gestão do 

espaço de uma moradia estudantil.  
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São Paulo, 10/11/2011 

Relatório Parcial: Comissão de Implantação da Residência Universitária 

PROJETO “Residências Universitárias” / Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis –PRAE  (2011-2013 

RELATORIO DAS ATAS E RELATOS DE REUNIOES CONDUZIDAS PELA CIRU  

DATA/ 10/11/2011 

Relato da reunião para continuação dos trabalhos para a implantação da Moradia Estudantil  

 Visando o prosseguimento das atividades acerca das novas etapas que regerão a 

implantação das moradias estudantis na UNIFESP, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis  

convidou os membros da Comissão para Estudos de Implementação da Moradia Estudantil, 

que partilharam do processo inicial de pensamento sobre este programa da PRAE, a se 

reunirem no dia 10/11, às 10h00 na Vila Clementino.  

 A partir deste convite, fizemos uma primeira reunião com o objetivo de delinear os 

próximos passos para a continuidade do projeto. Estiveram presentes: o professor Luiz 

Leduino Salles Neto (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), a professora Fernanda Miranda da 

Cruz (Coordenadora de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência Estudantil), os 

professores Fernando Atique e Manoela Rufinoni, membros da Comissão para Estudos de 

Implementação da Moradia Estudantil, Carlos Alberto Halmadjin, membro discente do 

Conselho de Assuntos Estudantis.   

 A seguir, encaminhamos um relato sucinto deste primeiro encontro.  

 Neste primeiro encontro, acertamos os seguintes pontos e esboçamos um cronograma 

de ações:  

1.  A constituição da Comissão de Implantação da Residência Universitária (CIRU) 

 Convidamos os membros da Comissão de Estudos de Implementação da Moradia 

Estudantil anterior a manifestarem seu interesse em participar desta nova fase dos trabalhos. 

Incluímos, por manifestação de interesse, a professora Luciana Ferreira da Silva, coordenadora 

do NAE- São José dos Campos.   
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 A composição atual proposta para a CIRU foi:  

1. prof. Fernando Atique (Presidente da Comissão) 

2. prof. Manoela Rufinoni (Campus Guarulhos)  

3. prof. Fernanda Cruz (PRAE) 

4. prof. Luciana Ferreira (Campus São José dos Campos) 

5. prof. Carlos Eduardo (Campus Diadema) 

6. prof. Ana Cristina Brêtas (a consultar e confirmar)  

7. prof. Cristina (a consultar e confirmar)  

8. Carlos Alberto Halmadjin (Campus Guarulhos) 

9. Gisele Campus São Paulo  (a consultar e confirmar)  

 

 O projeto de Residência Universitária visa a criação de um espaço que abriga um 

conjunto de finalidades, como futuros projetos, residência para professores e pesquisadores 

convidados, moradia estudantil aos alunos do Programa de Auxílio Permanência da Prae, 

estudantes-visitantes de outras universidades, espaços para atividades envolvendo pesquisa, 

ensino e extensão. A concepção deste espaço está em processo de discussão e contamos com 

a composição da nova Comissão para seu aprofundamento.   

2.  Levantamento das condições técnicas dos terrenos em Santo Amaro e Osasco 

 Foram realizadas as visitas dos terrenos propostos para a construção das residências 

para os campi de Diadema, São Paulo e Osasco. A partir destas visitas, ficará a cargo do 

professor Luiz Leduino solicitar o levantamento planialtimétrico dos terrenos junto ao setor de 

engenharias da Unifesp, ao exército e à CPTM- Metro.  

3. Consulta pública sobre as instalações e modelos para a moradia estudantil da UNIFESP  

 Dentro do projeto de Residência Universitária, propomos a realização de uma consulta 

pública junto aos estudantes que visa levantar elementos que orientarão as diretrizes projetos 

de construção da Moradia Estudantil, destinada os estudantes da Unifesp selecionados pelo 

Programa de Auxílios Permanência- PAPE. 
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 Ficaram responsáveis pela elaboração do material os professores e arquitetos 

Fernando Atique e Manoela Rufinoni (Campus Guarulhos).   

 Período para a consulta: 21/11/2011 a 05/12/2011 

 Local: on line, site PRAE. Responsável TI-Prae.  

4. Elaboração do Edital de Concursos 

 Com a aprovação do modo de contratação dos projetos via concurso público aberto a 

arquitetos, estabelecemos um cronograma para a elaboração do edital e seu lançamento 

público: 

 Cronograma:  

 05/12/2011 a 06/12/2011- Leitura e sistematização dos resultados da consulta 

pública aplicada os estudantes sobre os formatos estruturais da moradia.  

 06/12/2011 a 10/12/11-  prazo de elaboração do Edital dos Concursos 

 12/12/2011- Envio do texto do Edital à Procuradia Geral da Unifesp para avaliação 

e parecer jurídico  

 Janeiro/2012- Publicação dos Editais.  

DATA 21.12.2011 

Relato da Reunião de com o Diretor Campus Guarulhos  (Copia da ata) 

São Paulo, 21/12/2011 

 

 Em solicitação da Comissão de Implantação de Residência Universitária (CIRU), 

solicitamos uma reunião com o Diretor do Campus Guarulhos, professor doutor Marcos Cezar 

de Freitas para informar sobre os trabalhos da CIRU que tem o objetivo de implantar as 

residências universitárias no ano de 2012. Estiveram presentes a professora Manoela Rufinoni 

e Fernanda Miranda da Cruz. O professor Marcos Cezar de Freitas, por conta de compromissos 

previamente assumidos, telefonou para o local da reunião justificando sua impossibilidade de 

comparecimento.  

 Diante de sua impossibilidade de comparecimento e devido à urgência das medidas a 

serem tomadas pela CIRU no andamento de seus trabalhos,  a professora Fernanda Miranda 
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da Cruz e o professor Marcos Cezar fizeram uma breve reunião ao telefone, com o intuito de 

melhor encaminharem tais urgências, na presença da professora Manoela Rufinoni e a Pró-

Reitora em Exercício de Assuntos Estudantis, professora Juliana Céspedes.  Nesta conversa ao 

telefone, os aspectos destacados foram: 

  informe sobre os trabalhos da CIRU e as próximas etapas para implantação das 

residências.  

  anúncio do cronograma previsto para a publicação do edital de concursos para 

projetos arquitetônicos das residências universitárias, a saber, fevereiro de 2012.  

  consulta ao Diretor Marcos Cesar sobre o andamento da prospecção de terrenos em 

Guarulhos, junto à Prefeitura, embora o prazo anteriormente estipulado para tal 

definição tenha sido outubro de 2011. 

  informe sobre os prazos limites para tomada de providências por parte da diretoria do 

campus Guarulhos frente ao cronograma de implantação das residências, a saber: para 

que Guarulhos possa ser contemplado no plano de construção de 2012, o terreno para 

implantação das residências universitárias em Guarulhos deverá ser encontrado e 

adquirido até o prazo máximo final de janeiro de 2012. Foi reforçado que a não 

indicação de um terreno até esta data implica na impossibilidade de inclusão do 

campus Guarulhos do plano de implantação de residências programado para 2012. 

  No caso da impossibilidade de aquisição do terreno dentro deste prazo prorrogado 

exclusivamente para o campus Guarulhos, a CIRU recomendou a publicação de uma 

nota pública informando à comunidade acadêmica os motivos que teriam inviabilizado 

tal aquisição. 

 O diretor Marcos Cesar de Freitas informou que está prevista uma audiência com a 

Prefeitura de Guarulhos, na qual empenhará esforços para encaminhar as negociações sobre o 

terreno.  

O diretor informou ainda que tentará outras alternativas junto à Prefeitura de 

Guarulhos para solucionar o problema de habitação dos estudantes.  A professora Fernanda 

Cruz informou que no âmbito dos trabalhos da CIRU, o objetivo é construir residências 

universitárias, mas que outras possibilidades de solução temporária do problema, caso a 

diretriz principal não seja atingida, podem ser estudadas com amplo apoio da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis.  

Esclarecidas as condições e prazos para condução dos trabalhos da CIRU, a Comissão 

aguarda o pronunciamento do Diretor no mês de janeiro de 2012.  
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Membros da Comissão de Implantação de Moradias  

Prof. Dr.Fernanda Miranda da Cruz  

_________________________________________  

Prof.Drª Manoela Rufinoni  

_________________________________________  

Diretor Campus Guarulhos  

Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas  

_________________________________________  

Pró-Reitora em exercício de Assuntos Estudantis  

Profª Drª Juliana Céspedes 

_____________________________________ 

 

 

 

DATA 29/01/2012 

Apresentação pelo professor Fernando Atique da minuta do Edital para Concurso.   

DATA 30/01/2012 às 11h00. 

Relato da Reunião de Com o senhor Reitor sobre Moradias Estudantis  

Foram apresentados ao prof. Albertoni os trabalhos realizados até o momento pela CIRU 

(visita aos terrenos, elaboração da minuta do Edital, consulta pública aos estudantes sobre o 

modelo de moradia e calendário para continuação das atividades).  

O prof. Albertoni reforçou os esforços, juntamente com a PRAE, em encontrar as áreas 

propicias para a construção das moradias). 
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53 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Àreas
externas de lazer,
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Do jeito que for,
que seja o mais
breve possível.

11/22/2011 16:46:
16 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Talvez pudesse
haver uma área ao
ar livre para que
fumantes não
fumassem nas
áreas fechadas.

11/22/2011 19:59:
00 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
cinco pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer

Devem ter boa
estrutura, que
prezem por uma
moradia digna e
sobretudo segura!

11/22/2011 20:30:
06 Baixada Santista

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

parabenizo a
comissão pela
iniciativa desta
consulta pública!

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:

Convidado
Typewritten Text

Convidado
Typewritten Text
ANEXO IV CONSULTA PUBLICA 
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22 Baixada Santista

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Elas devem ser
próximas ao
campus;
Deve se pensar
em chuveiros de
aquecimento a
gás, e que atenda
satisfatoriamente a
todos.
Contratação de
funcionários para
coordenar os
alunos.

11/22/2011 22:18:
46 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical espaços de dança

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/22/2011 22:45:
46 Osasco

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Piscina

As moradias
universitárias
devem continuar
com o ideal
universitário de
trocas de
informações
através do convivo
coletivo e
integrado do
diverso público.
Acredito que
somente as
questões de
higiene pessoal
(banheiros de
banho e
lavanderias)
devem ser de
caráter individual
devido ao caráter
higienístico.
As moradias
universitárias
devem contar com
áreas de esporte e
lazer que
apresentem mais
do que uma
simples quadra,
mas também
piscina e outros
meios para ampliar
a diversidade de
esportes que os
moradores
possam praticar.

11/23/2011 0:29:
19 São Paulo

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

As residências
universitárias
devem prover o
necessário para os
estudantes
poderem ter um
bom convívio e
condições de
viverem
dignamente, com
segurança.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/23/2011 8:10:
10 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
quatro pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

11/23/2011 9:00:
25 São Paulo

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática

Gostei muito do
modelo de
Groningen,
Holanda, apesar
de o banheiro ser
coletivo (isto é
complicado), o
sistema de
cozinha coletivo e
salas,1 por andar,
parece funcionar
muito bem. Lá é
um complexo de
prédios. O quartos
tem um espaço
muito bom. Eu
acho essencial
que os quartos
sejam suítes. Mas,
ter muito espaço
para recreação
acabaria tirando o
próposito. Este
espaço de
recreação é outro
local da
Universidade,
como Atléticas e
afins.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/23/2011 9:42:
22 Baixada Santista

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

Acredito que o
espaço deve ser
coletivo, mas cada
unidade ter o seu,
para que haja uma
maior organização.
Sendo que, os
alunos possam
circular por
qualquer unidade,
para o convívio
entre TODOS os
alunos, ou seja,
sem restrições de
circulação e
permanência entre
as unidades.
E ao selecionar o
aluno para
determinada
unidade, que ele
possa escolher,
assim há um
melhor convívio e
o aluno se sinta a
vontade.

11/23/2011 9:57:
09 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

É importante que
todos os grupos
participem
coletivamente,
para que todos
possam expressar
suas vivencias,
dificuldade e ter a
sensibilidade de
ouvir e ajudar
outro colega.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/23/2011 10:23:
02 São Paulo

Aluno de pós-
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Deve ser um
espaço com
rotatividade,
segurança e
conforto!

11/23/2011 10:27:
43 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Não creio que
deva existir
espaço para
estacionamento de
automóveis, no
entanto, creio ser
de suma
importância
espaço para
guardar bicicletas.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/23/2011 11:32:
37

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

os espaços para
estudos devem ser
muito bem
pensados pelo fato
de que muitas
pessoas no
mesmo lugar
causa barulho, um
celular pode tocar,
grito, e isso pode
atrapalhar o
estudo. outro
espaço que deve
existir são quadras
poli-esportivas
para lazer.

11/23/2011 11:42:
16 Baixada Santista

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

A quadra de
esportes seria
necessária caso a
estrutura esportiva
do Campus
definitivo não
estivesse pronta.

11/23/2011 12:00:
39

São José dos
Campos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Não

Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer Sem sugestões.

11/23/2011 12:11:
49

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer .

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/23/2011 12:11:
49

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer .

11/23/2011 13:06:
15 São Paulo

aluno de pós-
doutorado Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Prezados
senhores,
Gostaria de
solicitar a
consideração do
direito dos
residentes à
constituição de
famílias sem
discriminação.

11/23/2011 17:11:
07 Baixada Santista

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Questionários
socioeconômicos
levantando o perfil
dos estudantes da
Unifesp Baixada
Santista seria
fundamental para
o processo de
construção de
residência
universitária aqui
proposto. Muitos
aspectos que não
foram apontados
aqui, precisam ser
contemplados.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/23/2011 19:19:
29

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

a melhor opção de
moradia para os
alunos da
UNIFESP SJC é
no parque
tecnologico.

11/23/2011 19:22:
50

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Ficar próxima à
universidade

11/23/2011 22:32:
30 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  ,
lojinha/mercearia
para os ítens de
primeira
necessidade

Seria bom haver
um pequeno
número de vagas
rotativas para os
estudantes de
pedagogia que
precisam fazer 4
estágios
obrigatórios de um
mês em escolas
próximas ao
campus, muitas
vezes precisando
entrar nas escolas
às 7 da manhã. Os
estudantes que
moram mais
distantes
necessitam
acordar às 4 da
manhã para
chegarem na
faculdade e pegar
a van para se
deslocar até a
escola a tempo.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/23/2011 22:37:
29 Guarulhos

Aluno de pós-
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Os espaços
poderiam ser
próximos às
faculdades, com
áreas de uso
desta, tanto para
moradores como
para alunos que
não desfrutassem
da moradia.

11/23/2011 23:05:
43 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Espaço onde haja
possibililidade de
interação cultural.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/24/2011 0:00:
35 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Pomar

Os espaços
podem ser
pequenos, mas
bem projetados.
Sugiro, acima de
tudo, que bons
profissionais sejam
contratados, para
que não vejamos
erros grosseiros
como os que se
apresentam nos
banheiros da
UNIFESP
Guarulhos. Sugiro
um pomar e um
jardim. E que a
moradia se
localize nas
proximidades da
Universidade,
garantindo aos
moradores
máxima vivência
universitária

11/24/2011 0:45:
37 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Salas de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Acho que todos
devem conviver
coletivamente e os
espaços de
estudos e estar
devem ser semi-
restritos, pois o
mais comum é que
cada integrante da
unidade
habitacional tenha
um grupo de
trabalho em cada
unidade curricular
(seminários, etc.)
que precisarão de
espaços para se
reunirem, porém
serviços e
refeições devem
ser estruturados
para manter certa
limitação, devido
aos serviços de
limpeza e
organização, além
do estoque de
alimentos, etc.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/24/2011 0:51:
18 São Paulo

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

moradia com
preço acessível ou
gratuito até 6
semestre da
graduação.

11/24/2011 9:47:
08

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade,
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

A gestão do
espaço deve ser
democrática. A
preservação do
patrimônio deve
seguir rigorosas
normas. Deve
haver um conselho
composto por
discentes,
docentes e a
PRAE para apoio
e solução de
questões
controversas.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/24/2011 23:03:
34 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Horta
comunitária

Sugiro um
pequeno número
de vagas rotativas
para os estudantes
de pedagogia
quem em seus
dois últimos anos
tem um programa
de estágio em
escolas nas
redondezas do
campus,
precisando
permanecer em
Guarulhos em
período integral
durante um mês.
Atualmente, os
que moram mais
distante precisam
levantar às 4h
para chegar à
UNIFESP em
tempo de pegar a
van que os deixará
nas escolas às 7
da manhã.

11/24/2011 23:36:
29 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões) .

11/24/2011 23:39:
53 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Piscina

Devem ser
arejadas, com
amplos
corredores, bem
iluminadas e com
fácil acesso às
demais
dependências do
campus, assim
como ao
transporte público,
supermercados e
bancos.

11/25/2011 9:43:
40 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões) nada mais

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/25/2011 9:56:
23 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
quatro pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

Devem agregar
todos da
comunidade,
sejam estudantes
de graduação, pós
ou intercâmbio,
assim como
técnicos e
professores, sem
distinção de
categoria.

11/25/2011 10:05:
05 Osasco

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Focar em
infraestrutura de
qualidade.

11/25/2011 11:35:
45

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

A coletividade faz
parte de uma
universidade, pois
experiências
devem ser
trocadas não
somente em sala
de aula, logo sua
existência é
imprescindível...

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/25/2011 11:45:
14 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Considero
interessante os
espaços coletivos
para convivência,
já que nem todos
os estudantes
residem próximo a
universidade.
Necessitando de
um lugar cômodo
que tenha espaços
de estudo para
fazer suas
atividades.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/25/2011 12:28:
41

São José dos
Campos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Internet

Acredito que as
residências
universitárias
devem ser focadas
em atender a
população de
baixa renda,
contando assim
com uma
infraestrutura
capaz de suprir
completamente as
necessidades dos
estudantes, com
destaque para:
 
Uma quadra para
complementar as
atividades fisicas e
social;
Uma cozinha na
habitação, para
não alterar os
hábitos
alimentares dos
estudantes com o
consumo de
comida
manipulada
externamente (RU)
visando uma
melhor adaptação
do indivíduo;
Salas de convívio
e de reuniões são
muito importantes
do meu ponto de
vista para
integração social e
instrumento de
exercício de
cidadania;
Devido ao Campus
São José dos
Campos ser da
área tecnológica
focar em
qualidade,
instalação e
administração
adequada da rede
interna das
habitações, se
houver;
 
Celso Oliva -
69423 - Bach.
Matematica
Computacional -
SJC

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/25/2011 13:07:
56 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Os espaços
coletivos devem
permitir um
momento de
relaxamento aos
estudantes.

11/25/2011 14:19:
55 Osasco

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer sem mais.

11/25/2011 19:23:
14 São Paulo Residência médica

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Deverá ser
asseado, limpo e
organizado

11/26/2011 13:18:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade

Creio que
poderiam ser
construídos em
espaços próximos
aos campi, das
universidades,
bem como possuir
interligação com
os mesmos, porém
abertos a
comunidade local,
para que a mesma
já possa ir se
integrando à
universidade.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/26/2011 13:18:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade

Creio que
poderiam ser
construídos em
espaços próximos
aos campi, das
universidades,
bem como possuir
interligação com
os mesmos, porém
abertos a
comunidade local,
para que a mesma
já possa ir se
integrando à
universidade.

11/26/2011 13:18:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade

Creio que
poderiam ser
construídos em
espaços próximos
aos campi, das
universidades,
bem como possuir
interligação com
os mesmos, porém
abertos a
comunidade local,
para que a mesma
já possa ir se
integrando à
universidade.

11/27/2011 9:20:
42 São Paulo

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

sem sugestões a
complementar.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/27/2011 20:24:
13 Osasco

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

A privacidade deve
ser levada em
conta apenas no
uso de banheiros e
dormitorios no
restante acredito
ser necessario os
espcos serem de
uso comum. Afim
de estimular as
relacoes de
comunicacao entre
pessoas.
O mesmo é válido
para os
domritorios com
espacos apenas
para uma cama de
casal padrao e um
armario. Afim de
estimular os
moradores a não
passarem muito
tempo isolados em
suas instalações.

11/27/2011 20:41:
13 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

* Incentivo para
coleta seletiva de
lixo
* Residência
próxima ao
campus
* Boa localização

11/27/2011 20:56:
58 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Àreas
externas de lazer

Construídos
próximos a
faculdade (15 min
de caminhada), ou
com ônibus que
faça o trajeto.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/27/2011 21:42:
52 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Internet
sem fio

Que seja
organizado as
vagas para que
não acorra como
outras moradias
estudantis mais
velhas de outras
universidades da
vaga ficar ocupada
por alguém que
tome a
propriedade do
apartamento todos
para si quando o
outro sai e nem
que continue na
vaga quando seus
estudos
efetivamente
acabarem.

11/27/2011 21:48:
36 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Àreas
externas de lazer .

11/27/2011 23:00:
03 Osasco

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária .

11/28/2011 0:10:
11 São Paulo

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Seria interessante
que nessas áreas
de espaço coletivo
fosse bem
arborizada.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/28/2011 8:02:
47 São Paulo especialização

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer

Sugiro que os
espaços sejam
somente para
alunos que
economicamente
realmente
necessitem das
vagas, já que não
é lógico, possível
nem justo oferecer
vagas a todos
alunos.

11/28/2011 13:08:
48 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Devem existir
espaços
destinados ao
convivio coletivo
dos alunos devido
a importancia que
essa experiência
representa para o
aprimoramento e
prática dos
conhecimentos
adquiridos na
universidade, além
de abrir a
possibilidade de
implementação de
diversas atividades
em conjunto com a
comunidade em
que esses
estudantes
passaram a
integrar.

11/28/2011 21:06:
35 Osasco

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer

Deveriam haver
espaços
reservados só
para o estudo, de
resto deve
prevalecer o
coletivo

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/28/2011 22:13:
30 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

-Residencias que
nao dependam de
tranporte ate o
campus. Ex: Fazer
varios conjuntos
em SP e oferecer
transporte ate
diadema ou
Osasco

11/29/2011 11:57:
16 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Rapidez na
entrega.

11/29/2011 13:50:
11

São José dos
Campos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 11:46:
39 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Espaços
para realização de
atividades
culturais, por
exemplo palco(s),
áreas de
convivência com
bancos, mesas,
etc

Acredito que os
espaços em
formatos de
casa/sobrados,
permitam uma
circulação mais
livre, a invés de
corredores.
Permitindo mais
qualidade no
contato humano,
na segurança dos
espaços e
barateamento do
custo.

11/30/2011 11:49:
53 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Horta
comunitária

Acredito que além
de todas as
condições citadas
abaixo, essencial
para uma
residência
universitária, seria
boa localização e
segurança.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 11:59:
46 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical A

11/30/2011 12:00:
03 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Os espaços
coletivos devem
tevem possuir uma
área agradável
para a interação
entre os
presentes.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 12:29:
05 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Seria importante
uma biblioteca e
sala de leitura!

11/30/2011 12:34:
36 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Horta
comunitária nenhuma ideia

11/30/2011 12:40:
14 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Sala de
projeção

É necessário que
os espaços
estejam acessíveis
e que a gerencia
do mesmo seja
feito pelos
estudantes em
assembleias
abertas e livres.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 12:44:
29 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Que estas sejam
construídas logo!!!

11/30/2011 12:48:
17 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos,
Bicicletário

Sou contrário a
vagas para carros,
pois acho que as
moradias visam
atender alunos de
baixa renda que
geralmente não
tem carro, porém
devem ser
viabilizados
espaços para
estacionar dentro
da moradia para
atender possíveis
alunos com
dificuldade de
mobilidade e
também para
atender as
constantes
mudanças dos
alunos.
 
Deve ser pensado
também a
distancia entre a
moradia e o
campus, e em
caso de grandes
distancias a
criação de ciclo
faixas e de um
bicicletario no
campus e na
moradia.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 12:52:
01 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Devem ser
ambientes que
propiciem o estudo
e a convivência,
para melhor
aproveitamento da
universidade.

11/30/2011 13:05:
28 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Àreas
externas de lazer,
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

De todas as
questões, a que
considero mais
impactante é a que
se refere à
tipologia
construtiva (3.1).
Casa é, de longe,
a melhor tipologia
para o convívio.

11/30/2011 13:08:
39 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

é importante
refletir sobre a
localização das
residências em
relação aos campi,
principalmente por
ser nos campi o
território que
abrange biblioteca
e restaurante
universitario, entre
outras
oportunidades.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 13:09:
16 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical ...

11/30/2011 13:49:
30 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  ,
anfiteatro

DE fundamental
importância para
desenvolvimento,
dedicacao e
vivência no mundo
acedêmico.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 14:30:
24 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Creio que a
construção de um
já seria um bom
começo.

11/30/2011 16:16:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

ampliar os
laboratorios de
informatica

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 17:11:
38 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

A Unifesp Campus
Guarulhos não tem
estrutura
adequada.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 17:17:
35 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Salas de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária

Os espaços
coletivos, levando-
se em conta a
própria etmologia
da palavra
"coletivo"
(collectivus, do
latim) - que
originalmente
significa
construção,
participação em
conjunto -, devem
ser capazes de
proporcionar um
senso de
comunidade.
Devem buscar
quebrar as tantas
barreiras entre as
pessoas que a
modernidade
trouxe. Devem ser
espaços que
possibilitem
produção artística,
cultural. Devem
ser espaços que
proporcionem
agradabilidade.
Um espaço que dê
vontade nas
pessoas de
estarem lá, e
JUNTAS na
melhor acepção da
palavra. Talvez um
grande jardim com
um coreto ao
centro, retomando
pequenas cidades
brasileiras
construídas ainda
no século XVII.
Talvez espaços
para
confraternização
bem equipados
para tal. E, acima
de tudo, um
espaço que seja
tão agradável de
se estar, que não
desperte em
ninguém a vontade
de destruir
qualquer uma de
suas partes... que
seja harmonioso
desde sua
arquitetura até sua
jardinagem.
Coisas que podem
parecer fúteis, mas
fazem grande
diferença na vida
dos moradores.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 17:17:
35 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Salas de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária

Os espaços
coletivos, levando-
se em conta a
própria etmologia
da palavra
"coletivo"
(collectivus, do
latim) - que
originalmente
significa
construção,
participação em
conjunto -, devem
ser capazes de
proporcionar um
senso de
comunidade.
Devem buscar
quebrar as tantas
barreiras entre as
pessoas que a
modernidade
trouxe. Devem ser
espaços que
possibilitem
produção artística,
cultural. Devem
ser espaços que
proporcionem
agradabilidade.
Um espaço que dê
vontade nas
pessoas de
estarem lá, e
JUNTAS na
melhor acepção da
palavra. Talvez um
grande jardim com
um coreto ao
centro, retomando
pequenas cidades
brasileiras
construídas ainda
no século XVII.
Talvez espaços
para
confraternização
bem equipados
para tal. E, acima
de tudo, um
espaço que seja
tão agradável de
se estar, que não
desperte em
ninguém a vontade
de destruir
qualquer uma de
suas partes... que
seja harmonioso
desde sua
arquitetura até sua
jardinagem.
Coisas que podem
parecer fúteis, mas
fazem grande
diferença na vida
dos moradores.

11/30/2011 18:23:
54 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Devem ser
próximas aos
campus de cada
grupo.

11/30/2011 18:33:
08 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Os banheiros não
tem de ser
coletivos, apenas
a um número
restrito de
pessoas.
Tem de ter salas
de estudos com
isolamento
acústico. Tem de
ter fiscalização
para não haver
destruição do
patrimônio público.
E tem de ter
espaços para
festas e reuniões,
pois assim
"evitará" festas nas
residências (eu
acho).

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 19:19:
23 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Coleta seletiva de
materiais;
Iluminação
inteligente;
Aproveitamento de
água da chuva.

11/30/2011 20:53:
09 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Estou sem
sugestões no
momento.

11/30/2011 22:40:
39 Guarulhos

Aluno de pós-
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos .

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



11/30/2011 23:16:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Espaço com ar-
condicioado,
internet W-fi e
laboratórios
especificos,além
de promover
polticas culturais,
recreativas,sociais
e esportivas
visando o bom
realcionamento
com a comunidade
local.

11/30/2011 23:30:
57 Guarulhos

Aluno de pós-
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical Nada a declarar

11/30/2011 23:39:
17 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

os espaços
coletivos devem
atender a um
determinado
numero de
pessoas, devem
possuir
equipamentos de
lazer, estudo, e
atividade física

12/1/2011 0:09:34 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 0:31:58 Guarulhos
Aluno de pós-
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Devem privilegiar
a integração entre
os diferentes
públicos
atendidos.

12/1/2011 0:40:09 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical ...

12/1/2011 2:06:00 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Quadra de
esportes, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Formar uma
guarda-estudantil
nos arredores,
para salvaguardar
a integridade dos
sujeitos das
residências
universitárias.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 7:17:36 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Se for algo
parecido com o
CRUSP-USP, já
estará de bom
tamanho. Pois,
estive lá e gostei
muito da estrutura.
Achei bem
organizado.
Apartamentos com
três quartos(que
podem ou não ser
divididos entre
duas pessoas
(cada quarto)),
uma sala comum a
todos os
moradores (do
apartamento), uma
cozinha e um
banheiro com
lavanderia. achei
bastante
interessante.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 8:18:57 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Salas de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade

Na questão 5 é
cerceada uma
maior
possibilidade de
apontamentos à
estrutura de uma
futura moradia, ou
seja, todos os
itens apresentados
como opções
deveriam ser
tratados como
base da estrutura
e suas
ferramentas nos
espaços de
convívio. A
questão 5 deveria
tratar do modo de
implantação dos
equipamentos
básicos para uma
boa qualidade de
habitação dos
estudantes. A
discussão deveria
ser a respeito da
política de
instalação de cada
item apresentado
pela pergunta 5, e,
não a escolha de
um em detrimento
- exclusão - de
outros
equipamentos
discriminados na
pesquisa. TODOS
OS
APONTAMENTOS
DA QUESTÃO
ANTERIOR
DEVEM SER
ESTRUTURA
OBRIGATÓRIA
DA MORADIA
ESTUDANTIL!

12/1/2011 8:25:01 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Se faz necessário
também um amplo
bicicletário.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 9:15:37 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Acredito que a
necessidade de
moradia
universitária é
urgente para a
UNIFESP, já que
muitos alunos vêm
de municípios bem
distantes ou
mesmo de outros
Estados, nem
todos têm
condições de
residir nas
proximidades do
campus, o que faz
com que se
desloquem por
kilômetros, todos
os dias, para
assistir às aulas.

12/1/2011 9:37:00 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária

Quartos menores,
porém, com
número reduzido
de moradores.
Área externa bem
arborizada e
grande,
possibilitando a
convivência de
grande parte dos
estudantes.

12/1/2011 9:56:35 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Importante é
construir esta
moradia antes de
me formar!!!!!!!

12/1/2011 11:49:
16 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

salas multiuso,
informática.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 12:24:
21 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
quatro pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Apenas um ponto
a respeito das
unidades
habitacionais: se
possivel acredito
que 2 quartos
pequenos com até
2 pessoas por
quarto seriam o
ideal.
Poderiam ser
divididos em
blocos com até 4
unidades
habitacionais, para
cada bloco uma
cozinha e uma
sala de estar.
 
No entorno do
Campus Pimentas
há alguns galpões
industriais a
venda, com amplo
espaço para
construção das
unidades
habitacionais e um
espaço único de
convivência
amplo, fora um
espaço externo
conciderável.
Passando por uma
boa reforma
acredito que um
deles pode dar
uma bela moradia
estudantil.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 14:07:
25 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  ,
Biblioteca e salas
de jogos

Todos os locais
devem ser
arejados, com
cores sóbrias e
confotáveis.

12/1/2011 14:25:
11 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 16:11:
59 Guarulhos

Aluno de pós-
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Que haja diversos
espaços para a
convivência
coletiva, mas que
também haja a
privacidade nos
apartamentos, pois
estar em um
ambiente coletivo
como uma
residência
estudantil pode
gerar conflitos
entre grupos de
pessoas caso não
se garanta a
privacidade das
pessoas.

12/1/2011 17:16:
16 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

12/1/2011 18:07:
30 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Se possível serem
próximas da
unifesp

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 19:25:
30 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Quadra de
esportes

Construção de
árias para
desenvolvimento
da arte e cultura
(Cinema, teatro,
espaço para mini
curso, etc)

12/1/2011 19:30:
20 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

deve ser funcional
e ter alguns
atrativos como tv e
mesa de jogos...

12/1/2011 19:45:
44 Diadema

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical x

12/1/2011 19:49:
14 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer

Seria de vital
importância para
os estudantes

12/1/2011 19:58:
01 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Locais
aconchegantes
nos quais os
moradores
possam
compartilhar
experiências,
idéias, ajudar um
ao outro nas UCs,
portanto amplos,
com mesas, sofás,
computadores e
acesso wii-fi.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 19:58:
18 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

acho
importantíssimo
para uma vivência
universitária que
haja moradia
próximo aos
campis.

12/1/2011 20:01:
38 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

O espaço
universitario deve
contemplar todo
ambiente de
estudo, ou seja,
deve possuir
biblioteca que
atenda todas as
especialidades e
todos os meios de
comunicação
possivel ao nível
academico para
que seja palco de
criação cientifica,
não se limitando a
um albergue
estudantil.

12/1/2011 20:07:
59 Diadema

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária

Que sejam
providenciados
com urgência,
tendo em vista a
dificuldade de
conseguir imóveis
na região.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 20:13:
44 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

prédio baixo que
não necessita de
elevador e manter
os gastos baixos.

12/1/2011 20:57:
09 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

12/1/2011 21:18:
36 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer *

12/1/2011 21:22:
18 Diadema

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária

Sala de
informática/estudos
é fundamental
para a área de
espaços coletivos.
Uma área de lazer,
como uma quadra
de esportes, seria
uma boa também.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 21:31:
50 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

A criação de um
CRU para os
Campus da
UNIFESP só tem a
somar na
qualidade de
aprendizagem.
Perco
aproximadamente
2h na locomoção
até a
Universidade, tal
moradia poderia
transformar esse
tempo perdido em
tempo de estudo,
ou descanso.
É algo que deve
ser pensado o
quanto antes, mas
também é
necessário iniciar
o nosso prédio em
Guarulhos, mais
urgente do que
qualquer coisa.

12/1/2011 21:41:
27 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

12/1/2011 22:02:
21 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Um modelo
parecido com o
desenvolvido pela
Usp e
Universidade Nova
de Lisboa atendem
ao ideal da
Unifesp

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 22:10:
19 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Só deveriam
possuir direito a
moradia alunos
com desempenho
acima da média,
procurando evitar
pessoas que se
alojem apenas
para festejar a
maior quantidade
de tempo possível
na universidade.
Isso não seria
justo com a
sociedade,
existem pessoas
que não possuem
nem a primeira
casa.
Vaga para
estudantes que
MERECEM devido
seu esforço.

12/1/2011 22:17:
17 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Se isso for real
sera maravilhoso
para todos

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 22:22:
20 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
cinco pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

O conhecimento é
construído quando
conversamos,
interagimos com
aqueles que estão
ao nosso redor.
Nesse sentido, a
urgência por
moradias no
campus, que é
muito longe de
onde a maioria dos
alunos mora, deve
proporcionar esses
encontros.
Fazendo desse
momento na
universidade um
momento
inesquecível, não
pelos momentos
ruins que até aqui
temos enfrentado
sem as moradias,
mais momentos
que nos farão
dizer, como foi
prazeroso estar lá.

12/1/2011 22:34:
06 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

a área externa
para lazer pode
ser mesas para
jogo de xadrez ou
damas.
Infelizmente seria
complicado manter
tantos espaços
coletivos de
maneira
organizada
precisando uma
série de normas
para manter a
segurança

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 22:37:
48 Diadema

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Acredito que deva
haver maior
comprometimento
da Reitoria da
UNIFESP com
seus alunos de
outros campus,
que não o SP.

12/1/2011 22:50:
53 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical :)

12/1/2011 23:02:
36 Osasco

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

O bom tom entre o
privado e coletivo
de ser usado
muito, pois não
deve ser coletivo
demais para que
não gere bagunça,
nem indivudual de
mais para que não
haja integração.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/1/2011 23:27:
25 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária

Seria interessante
que as áreas de
moradia para o
campus Guarulhos
contasse com um
espaço maior para
convivência já que
o do campus é tão
limitado.

12/1/2011 23:32:
06 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos ...

12/1/2011 23:38:
46 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade,
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Acho fundamental
seguranças nas
unidades e
pessoas para
estabelecer "a
ordem", uma
espécie de "vigia"
que não tire a
autonomia das
pessoas, mas sim
que possa
controlar barulhos,
festas etc

12/2/2011 0:04:09 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer

Não tenho mais o
que declarar, além
das alternativas
marcadas.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 1:29:19 Diadema
Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical ...

12/2/2011 2:53:16 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical Espaço

12/2/2011 3:00:32 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

O que tive tempo
de pensar foi dito
acima.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 7:29:57 Diadema
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Importaten esse
tipo de área para
integração dos
alunos porém é
legal um pouco de
lugares reservados
para que se possa
estudar e fz
atividades que
demandem
silencio e calma.

12/2/2011 7:53:01 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Àreas externas de
lazer

Espero que saia
do planejamento
retórico

12/2/2011 8:11:06 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos .

12/2/2011 8:15:11 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  ,
Biblioteca nada.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 8:39:42 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade,
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , internet
wi-fi e uma lixeira
grande, pois irá
morar muitas
pessoas.

acredito que deva
possuir além da
internet wi-fi e uma
lixeira grande para
comportar o lixo de
todos os alunos
pra que na hora de
jogar o lixo não
caia em cima de
todos (o que já
presenciei em
muitas repúblicas),
deveria ter uma
área para
fumantes! E se a
moradia for
apartamentos
deveria ser
proibido realizar
festas!

12/2/2011 8:55:50 Diadema
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

o espaço deveria
ter no minimo
quartos duplos,
pode ser
misturado,não
precisa separar
por graduando ,
pós graduando e
gringo,pois
diversidade
cultural sempre é
bom,se for
prédios, espaços
de lavanderia e
alimentação tinha
que ser a parte em
cada prédio ,
apesar que
deveria ser em
cada residencia
com cozinha,pois
cada um se vira ,
tem que ter uma
biblioteca publica
para todos com
espaço para
estudar,sala de
isolamento
acustico e que os
predios fosse
construidos com
isolamento
acustico se
possivel,para não
ter problemas de
barulho dos
vizinhos,sei que
aumentaria o custo
da obra mas vale a
pena ,pois o que
importa é benificio
gerado!!!!

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 10:17:
09 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Os espaços
coletivos das
residencias
universitárias
estão precários,
não há aespaço
para todos os
alunos estudare,
descansarem
almoçarem, há
alunos que
estudam dentro do
banheiro, pois é o
único espaço
vazio, até o
momento.

12/2/2011 11:13:
22 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Os espaços
poderiam ser
amplos e
centralizados,
onde todos os
moradores podem
usufruir do mesmo
espaço sem
segregação
alguma.
Além da horta
comunitária, é
importante lembrar
área para
reciclagem de lixo.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 11:41:
13 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

As moradias
universitárias são
de extrema
importância para a
formação do
discente, tendo em
vista que propicia
maior participação
nos espaços da
universidade e lhe
confere mais
possibilidade de
constituir relações
mais profundas, e
não superficiais,
como quando
ocorrer ao sentar
na cadeira da sala
de aula e ir
embora pegar
onibus para sentar
no banco do
coletivo. O tempo
e o espaço de
estudo aumentam,
ensejando a
permanência do
estudante na
universidade.

12/2/2011 11:47:
37 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , contato
com meio natural

transporte público
sustentável; fonte
renovável de
energia para a
resisdencia;
resisdencia
ecológica; area
para pratica de
atividade fisica
corporal , tanto,
interna como
externa, em
comunhão com à
natureza.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 13:25:
22 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática

Achei bastante
pertinente o
questionário
elaborado acima...
com perguntam
que esclarecem de
forma satisfatória a
opinião de quem
pretende usufruir
da residência
estudandil.
Parabéns a
comissão que
elaborou!!

12/2/2011 14:49:
58 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Agora trabalhar
para colocar em
prática.

12/2/2011 15:43:
08 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Salas de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

O mais importante
é o espaço ser
preparado para o
estudo, e para o
compartilhamento
do estudo, com
cursos para a
comunidade
acadêmica e que
mora em torno do
bairro.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 16:43:
58 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical sem sugestões

12/2/2011 17:02:
44 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

A sugestão é de
construção de
espaços coletivos
amplos e bem
arejados.

12/2/2011 17:05:
13 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade,
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Acho que a
primeira pergunta
é onde seria
construídas essas
moradias
universitárias, pois
aos arredores do
campus onde
estudo, por
exemplo, não há
veria locais, então
sugiro ser
acrescentadas
maiores
informações de
como esse projeto
poderia dar certo,
levando em
consideração, o
respeito para com
a comunidade
local de onde seria
construído a
residencia
universitária.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 17:07:
53 Guarulhos

Aluno de pós-
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Sala de jogos
(cartas, xadrez,
dama, etc.)

12/2/2011 17:08:
02 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

gratuito e sem
burocracia, com
infra-estrutura
adequada.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 17:15:
05 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Não enho
nenhuma
sugestão, apenas
confirmo que
áreas como
cozinhas e
lavanderias
deveriam
permanecer para
um grupo restrito,
e que houvesse
quadra e área de
convívio social..

12/2/2011 17:23:
53 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical ...

12/2/2011 19:16:
37 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Os espaços
coletivos devem
ter quadra de
esportes e um
salão coberto para
realização de
atividades pra
TODOS alunos da
universidade,
como oficinas de
dança, artesanato
e outros.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 19:50:
19 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer

Isso deve ser feito
o mais rápido
possível!!!!!!!!

12/2/2011 20:56:
13 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária .

12/2/2011 21:51:
43 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Creche para filhos
de alunos e
funcionários.

12/2/2011 22:09:
36 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Os espaços
coletivos da
residências
universitárias
devem ter, na
minha opinião, a
organização
devida para que os
estudantes
possam ter um
espaço de
convívio e de
estudo. Por isso,
os espaços devem
ser amplos e
estruturados para
agregarem os
estudantes que
realmente
precisam morar no
município que se
encontra a
Universidade.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/2/2011 22:35:
44 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade,
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Local
específico para
depósito e/ou
coleta seletiva de
lixo.

Local específico
para depósito e
coleta seletiva de
lixo.

12/2/2011 23:11:
59 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Meu campus ainda
não possui
residência
universitária e
suas instalações
coletivas são
precárias.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/3/2011 0:17:03 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Piscina

Que atenda
democraticamente
a necessidade de
cada um!

12/3/2011 0:17:19 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Piscina

Que atenda
democraticamente
a necessidade de
cada um!

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/3/2011 0:32:11 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Independente dos
espaços coletivos,
precisamos de
moradia
urgentemente!

12/3/2011 0:40:29 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Acredito que a
infraestrutura de
um edifício comum
de apartamentos
seja o suficiente.

12/3/2011 1:32:54 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática

quartos individuais
e pequenos e o
apartamento para
no máximo 4
pessoas

12/3/2011 1:35:33 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária

Deve garantir
privacidade,
qualidade de vida,
tranquilidade para
que cada um
mantenha sua
individualidade e
condições
adequadas de
estudo.

12/3/2011 2:03:15 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática

Sugiro que os
espaços coletivos
funcionem para o
bem estar da
maioria.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/3/2011 8:51:25 Diadema
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Não tenho mais
nenhuma
sugestão...

12/3/2011 10:24:
47 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Mais do que
necessário!

12/3/2011 10:28:
52 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões) Nada a sugerir.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/3/2011 10:58:
13 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
quatro pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

O espaço deve ser
algo coletivo, mas
com espaço
individuais para
cada moradia.

12/3/2011 12:02:
46 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática -

12/3/2011 12:58:
48 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

sala para reuniões,
seja referente à
problemas ou a
comemorações.

12/3/2011 16:25:
08 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

As residências
universitárias
devem ser
próximas aos
campins

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/3/2011 19:53:
47 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Nao separa por
cursos, para que
possa haver uma
integracao dos
proprios alunos.
Ter uma especie
de lei do licencio,
pois cada um tem
um ritmo de vida e
consequemente de
estudo.

12/3/2011 20:35:
49 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

Alguns casos
como espaços de
estudo e de
cozinha,
necessita-se mais
unidades com
menor capacidade.
Já áreas de
convivência e
lavanderias,
podem ser
coletivas e
unitárias.

12/4/2011 3:01:43 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  ,
biblioteca

acredito em
residenciais de
boa qualidade,
metragem
suficientemente
grande para prover
conforto e bem
estar.
E especialmente
que seja próximo
ao campus.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/4/2011 3:20:52 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

áreas próprias
para estudo; locais
confortáveis de
lazer e convivência
com os outros
alunos; rede
wireless para uso
de notebooks e
computadores
dentro dos quartos
e demais
instalações

12/4/2011 3:21:56 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Adianta o
processo no
campus
Guarulhos! Tá
tenso aqui!

12/4/2011 9:07:45 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Deveria haver um
supervisor para a
manutenção dos
benefícios e uma
sala para festas de
confraternização.
Deveria haver
também uma sala
para projeção de
vídeos didáticos
nos dias de
semana e não
didáticos, mas
ficcionais, nos fins
de semana,
aumentando a
interação entre
toda a comunidade
acadêmica. A
construção de um
pequeno canil e de
um capril também
são
recomendadas,
sendo que neste
último, para a
ordenha para fins
alimentícios.
(poderia ser mini
vacas também).

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/4/2011 12:19:
53 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Espaços para
alimentação e
multiuso, podem
ser coletivas.
Sugiro salas para
estudo e leitura.

12/4/2011 12:19:
53 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Espaços para
alimentação e
multiuso, podem
ser coletivas.
Sugiro salas para
estudo e leitura.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/4/2011 12:19:
53 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Espaços para
alimentação e
multiuso, podem
ser coletivas.
Sugiro salas para
estudo e leitura.

12/4/2011 12:19:
53 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Espaços para
alimentação e
multiuso, podem
ser coletivas.
Sugiro salas para
estudo e leitura.

12/4/2011 17:00:
46 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Deveria atender a
todos os alunos de
maneira eficaz e
digna.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/4/2011 17:13:
49 Diadema

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

As minhas
respostas foram
com a ideia de
uma porção de
coletividade,
porém, não
completa. Cada
unidade tem que
ter suas restrições,
caso contrário vira
bagunça. Se
tratando de
universitários é
ainda mais dificil
de se manter a
ordem, então
impor certos
limites é
importante.
No meu campus
da faculdade não
temos 1 quadra, 1
piscina, 1 espaço
pra convivencia,
enfim, não temos
praticamente
nada. mas temos
salas de aula
suficiente pra
comportar todos
os alunos.
E em relação às
residencias não é
difeente, não
temos nem apoio.
Já vi alunos que
vieram do norte do
país porém não
puderam ficar por
nãos er nada
acessivel. Para
criar um república,
o aluguel de um
apartamento
minusculo gira em
torno de 900 reais,
indo além do que o
aluno pode pagar.
A falta de
infraestrutura afeta
como um todo a
universidade, pois
deixa de atrair
bons alunos,
empresas
interessadas em
locar estagiários,
por falta de
confiança na
instituição,
fazendo com que a
faculdade perca
credibilidade.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/4/2011 17:31:
08 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
cinco pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer

deveriam se
preocupar em
construir salas de
aula para atender
a demanda de
alunos primeiro.

12/4/2011 19:46:
21 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer Sem mais

12/4/2011 20:05:
47 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
três pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

O que o campus
Guarulhos
realmente
necessita é de
uma biblioteca
melhor localizada
no campus e
preferencialmente
com algum tipo de
isolamento
acústico, tendo em
vista que ela se
localiza em frente
à cantina do
campus, tornando
o barulho
insuportável em
certos horários.

12/4/2011 20:44:
02 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Sugiro que a
residência
estudantil esteja
numa area
próxima a
UNIFESP, e que
além dos aspectos
assinalados seja
disponilibilazdo um
serviço de
atendimento á
saúde do
estudante na
mesma localidade
da residência
estudantil.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/4/2011 22:35:
45 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Não

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

Espaço amplo,
com paredes
decoradas, som
ambiente de
natureza e muitos
puff's e sofás
confortáveis.

12/4/2011 22:36:
20 Osasco

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Poderiam ser
criados outros
espaços para a
prática de
exercícios físicos,
além da quadra de
esportes.

12/4/2011 22:47:
00 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Acredito que seja
importante a
concretização.
Não só
proposições e
idéias!

12/4/2011 22:49:
31 Baixada Santista

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes m

12/5/2011 8:42:22 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Biblioteca ...

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/5/2011 11:47:
24

São José dos
Campos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos -

12/5/2011 11:50:
16

São José dos
Campos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos,
piscina

isso pode
substituir o auxilio
moradia, mas não
o alimentação.

12/5/2011 12:10:
11 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical Moradia já!

12/5/2011 12:28:
58 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical Sem sugestões

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/5/2011 12:52:
25 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Moradia coletiva
apenas para quem
tiver bom
rendimento
acadêmico.

12/5/2011 13:18:
58 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

O ESPAÇO É
ALGO
PRIMORDIAL
PARA VIVENCIA
DOS
ESTUDANTES
NAS
RESIDÊNCIAS,
POIS ASSIM,
TEREMOS UMA
VIDA MAIS
"SAUDÁVEL" NO
QUE DIZ
RESPEITO A
PRIVACIDADE DE
CADA.

12/5/2011 13:37:
10 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Salas de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

prédios ou casas
que tenham as
coisas que já
selecionei acima
estará bom.

12/5/2011 14:11:
08 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária

1- deve haver
segurança privada
nas áreas de
convivência, para
evitar furtos e inibir
confusões de
qualquer tipo.
2- cobrança de um
"aluguel" simbólico
que seria revertido
para a
manutenção do
local.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/5/2011 14:16:
37 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical sem sugestões

12/5/2011 14:18:
42 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Auditório
onde possamos
exercitar a prática
teatral e cinema

Uma vez vi o
professor Pedro
Arantes da História
da Arte falando
sobre residência
universitária. Ele
parece ter
bastante
experiência nessa
área, ajudando
inclusive em
projetos em outras
universidades do
mundo. Acho que
ele seria um bom
parceiro para esse
projeto.
Penso que essa
consulta é muito
fechada, há mais
para ser explorado
que não me ocorre
agora...

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/5/2011 14:49:
31 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , teatro

acho que o
máximo de
pessoas em cada
unidade deve ser 4
pessoas.

12/5/2011 15:11:
49 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

gostaria de sugerir
que os espaços
coletivos de
residências
universitárias
passasem do
estágio burocrático
da papelada e
existissem de fato.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/5/2011 15:38:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Creio que a
Moradia Estudantil
da UNIFESP
independentemente
de campus deve
propiciar a
tranquila, segura e
sádia acomodação
e moradia dos
alunos assim
como a de seus
visitantes.
 
Creio também que
a Moradia
Estudantil deva
criar um ambiente
onde os
moradores
possoam interagir
culturalmente a fim
de possibilitar
trocas que sejam
além do conteúdo
academico, que
sejam trocas
culturais, da
existência
humana, de cunho
político.
 
Creio que deva
existir uma
regulamento das
condutas e um
termo de uso para
mormatizar o uso
dos espaços.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/5/2011 18:01:
17 Guarulhos

Aluno de pós-
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Acredito que é a
convivência será
melhor se
houverem casas -
como ocorre na
Unicamp- quartos
individuais ou em
dupla e outros
espaços coletivos
não dão o caráter
de um lar, que é
importante para
àqueles que irão
morar pelo menos
2 anos de suas
vidas ali.
 
Ademais, acho
importante que os
alunos participem
da constituição
deste ambiente,
trabalhando na
horta e na oficina,
caso sejam
criadas.

12/5/2011 18:55:
23 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Àreas externas de
lazer

os espaços
coletivos devem
ser amplos; ter
boa iluminação
natural e com
banheiros bem
projetas.

12/5/2011 20:56:
16 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Nenhuma
sugestão

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/6/2011 0:09:55 Guarulhos
Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Devem ser claras
e bem arejadas

12/6/2011 6:27:36 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade,
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Não esquecer de
garantir
acessibilidade
para portadores de
necessidades
especiais, tais
como portas mais
largas para
cadeirantes, piso
tátil...

12/6/2011 9:54:03 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
quatro pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Um espaço
coletivo que
englobe todos os
moradores da
residência
universitária, sem
distinções de
qualquer natureza
(vínculo,l por
exemplo), com a
implementação de
áreas de leituras,
esportes,
informática e
relação com a
comunidade como
forma de propiciar
melhor qualidade
de vida ao
estudante e a
comunidade.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/6/2011 11:05:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical  , Creche

No campus
guarulhos temos
um espaço que
não sofre nenhum
tipo de intervenção
da universidade,
nem para bem,
nem para o mal. O
resultado é um
espaço
subutilizado e que
não é reconhecido
como local público,
uma vez que
apenas um
pequeno numero
de estudantes se
sente pertencer ao
CA. Qual a
solução que a
unifesp pretende
dar com relação
ao controle mínimo
necessário para
acompanhar os
casos de excessos
corriqueiros destes
espaços?

12/6/2011 14:08:
29 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Que passem a
existir logo.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/6/2011 18:49:
59 Baixada Santista

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Penso na
emergência de
serem construídas
logo, com
processo de
possibilitar que a
totalidade dos
estudantes de
cada campi seja
contemplada com
vagas suficientes.

12/6/2011 19:13:
56 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical ...

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/6/2011 22:07:
59 São Paulo

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Não

Salas de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

A idealização da
residência
universitária não
deve estar
desatrelada da
visão da
universidade como
um todo. No que
tange o campus
São Paulo, por
exemplo, a
construção de
quadras de
esportes
desconsidera a
Atlética. Da
mesma forma,
salas de
informática e etc.
 
A construção de
infraestruturas
com tais
propósitos devem
atender a toda
comunidade ligada
a UNIFESP e,
quiçá, também a
população dos
próprios bairros
onde estão
inseridos os
campi.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/7/2011 8:36:46 Guarulhos
Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática, Salas
de aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade,
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Em suma, os
espaços coletivos
relativos às
residências
universitárias são
destinados
àqueles
estudantes que
tenham
disponibilidade de
desenvolver
também atividades
junto à
comunidade de
seu entorno, ou
seja, o bairro do
qual circunscreve
o campus
universitário. Um
exemplo disso é o
uso de espaços
coletivos para
instalação de
cursos pré-
vestibulares
gratuitos, cuja
sugestão é valida
para os estudantes
que tenham
disponibilidade e
possibilidade de
compor o corpo
docente de tal
empreendimento.

12/7/2011 13:09:
48 Guarulhos

Aluno de pós-
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Devem ser
previstos espaços
específicos para
cada subgrupo Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Seria interessante
se as residências
fossem próximas
ao entorno do
campus

12/7/2011 16:06:
40 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões) AAAAAA

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/7/2011 21:32:
55 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
cinco pessoas

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Um único espaço
coletivo para
cozinhar e realizar
as refeições

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Considero
indispensável a
construção de um
bicicletário. Além
de estimular a
prática de esporte,
é um meio de
transporte
econômico e
ecologicamente
correto.  Seria
interessante
também que o
local fosse
arborizado,
inclusive com
árvores frutíferas,
tambem ajuda a
arejar o local.

12/7/2011 23:29:
20 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Uma única sala de
estar coletiva

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Uma única área de
serviço /
lavanderia coletiva

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Bom, acho que o
espaço deve
incluir o estudante,
não
preconceituando-o
ou limitando-o ao
tipo de curso que o
mesmo faz. Acho
que a moradia
estudantil deve ter
inumeros espaços
de sociabilização,
criando assim um
ambiente
academico fora da
universidade.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/8/2011 11:34:
27 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

construção da
moradia estudantil
em diálogo com a
comunidade
estudantil.
intercâmbio de
vivência entre
arquitetos,
estudantes,
professores,
funcionário e
operários da
construção.

12/8/2011 14:06:
08 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas Quarto individual

Áreas de estudo
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões)

Uma área de
multiuso capaz de
desenvolver
diversas atividades
como música,
reuniões e
eventos.

12/8/2011 21:15:
43 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos

Quarto para até
duas pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Espaços coletivos
menores para
atender até
determinado
número de
pessoas

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical .

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



12/8/2011 21:25:
22 Guarulhos

Aluno de
graduação

Edifício de
apartamentos Quarto individual

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Uma única sala de
estar coletiva

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Sala de
convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Salas com
isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Esses espaços
deveriam
proporciornar
interações entre as
pessoas que
morram neste local

12/8/2011 21:44:
31 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
três pessoas

Uma única área de
estudo coletiva

Áreas de estar
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Todos devem viver
coletivamente Não

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Horta comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos

Idéia ótima, porem
para quem nāo
tem nem o prédio
universitario...

12/8/2011 23:56:
18 Guarulhos

Aluno de
graduação Casas

Quarto para até
duas pessoas

Área de estudo
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de estar
restritas aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Cozinha e área
para refeição
restrita aos
moradores de uma
única unidade
habitacional

Áreas de serviço
coletivas menores
para atender até
determinado
número de
pessoas

Todos devem viver
coletivamente Sim

Sala de
informática,
Quadra de
esportes, Salas de
aula para
oferecimento de
cursos à
comunidade, Sala
de convivência
multiuso (estar,
festas, reuniões),
Àreas externas de
lazer, Horta
comunitária,
Oficina
comunitária para
reparos
relacionados aos
espaços coletivos
e/ou cursos, Salas
com isolamento
acústico para
estudo ou prática
musical

Estes espaços
devem ser
conservados pelos
moradores das
residências.

Indicação de data
e hora

1.Você estuda em
qual campus da

UNIFESP?

2.Qual o seu
vínculo com a

UNIFESP?

3.Responda as
perguntas abaixo

relativas à
convivência
coletiva na
residência

universitária
selecionado o item

que mais
corresponde ao

que você prefere

3.1 Qual das
tipologias

construtivas a
seguir você

prefere?

3.2 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços da

unidade
habitacional

(considerando
apartamento ou

casa)?

3.3 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de

estudo?

3.4 Como você
gostaria de

compartilhar os
espaços de estar?

3.5 Como você
gostaria de

compartilhar a
cozinha e o
espaço para
refeições?

3.6 Como você
gostaria de

compartilhar a
área de serviços /

lavanderia?

3.7 Considerando
os múltiplos
públicos que
podem ser

atendidos (alunos
de graduação,

pós-graduação,
residência,

intercâmbio), na
sua opinião:

4.Na sua opinião,
a residência

universitária deve
possuir vagas para

automóveis?

5.Quais dos
equipamentos
abaixo você
gostaria de

usufruir junto à
residência

universitária?
Biblioteca e sala

de leitura / estudo

6. Utilize o espaço
abaixo para
manifestar
sugestões

relativas aos
espaços coletivos
das residências
universitárias:



228 respostas

Resumo Ver as respostas completas

1. Você estuda em qual campus da UNIFESP?
Baixada Santista 7 3%

Diadema 16 7%

Guarulhos 167 73%

Osasco 16 7%

São José dos Campos 12 5%

São Paulo 10 4%

2. Qual o seu vínculo com a UNIFESP?
Aluno de graduação 216 95%

Aluno de pós-graduação 9 4%

Aluno de intercâmbio (nacional ou internacional) 0 0%

Residência médica 1 0%

Other 2 1%

3. Responda as perguntas abaixo relativas à convivência coletiva na residência universitária selecionado o item que
mais corresponde ao que você prefere

3.1 Qual das tipologias construtivas a seguir você prefere?
Edifício de apartamentos 151 66%

Casas 77 34%

3.2 Como você gostaria de compartilhar os espaços da unidade habitacional (considerando apartamento ou casa)?
Quarto individual 101 44%

Quarto para até duas pessoas 92 40%

Quarto para até três pessoas 19 8%

Quarto para até quatro pessoas 12 5%

Quarto para até cinco pessoas 4 2%

Editar formulário - [ Consulta pública (espaços de convivio na residênc... https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Alvgeqzx5TcpdFZ...
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3.3 Como você gostaria de compartilhar os espaços de estudo?
Uma única área de estudo coletiva 44
Áreas de estudo coletivas menores para atender até determinado número de pessoas 105
Área de estudo restrita aos moradores de uma única unidade habitacional 79

3.4 Como você gostaria de compartilhar os espaços de estar?
Uma única sala de estar coletiva 65
Áreas de estar coletivas menores para atender até determinado número de pessoas 96
Áreas de estar restritas aos moradores de uma única unidade habitacional 67

3.5 Como você gostaria de compartilhar a cozinha e o espaço para refeições?
Um único espaço coletivo para cozinhar e realizar as refeições 39
Espaços coletivos menores para atender até determinado número de pessoas 61
Cozinha e área para refeição restrita aos moradores de uma única unidade habitacional 128

3.6 Como você gostaria de compartilhar a área de serviços / lavanderia?
Uma única área de serviço / lavanderia coletiva 40
Áreas de serviço coletivas menores para atender até determinado número de pessoas 63
Áreas de serviço restritas aos moradores de uma única unidade habitacional 125

3.7 Considerando os múltiplos públicos que podem ser atendidos (alunos de graduação, pós-graduação, residência, intercâmbio), na
sua opinião:

Todos devem viver coletivamente 196 86%

Devem ser previstos espaços específicos para cada subgrupo 32 14%

4. Na sua opinião, a residência universitária deve possuir vagas para automóveis?

Editar formulário - [ Consulta pública (espaços de convivio na residênc... https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Alvgeqzx5TcpdFZ...
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Sim 150 66%

Não 78 34%

5. Quais dos equipamentos abaixo você gostaria de usufruir junto à residência universitária? Biblioteca e sala de leitura / estudo
Sala de informática 206 90%

Quadra de esportes 161 71%

Salas de aula para oferecimento de cursos à comunidade 157 69%

Sala de convivência multiuso (estar, festas, reuniões) 196 86%

Àreas externas de lazer 167 73%

Horta comunitária 127 56%

Oficina comunitária para reparos relacionados aos espaços coletivos e/ou cursos 133 58%

Salas com isolamento acústico para estudo ou prática musical 146 64%

Other 28 12%

As pessoas podem marcar mais de uma caixa de seleção, então a soma das percentagens
pode ultrapassar 100%.

6. Utilize o espaço abaixo para manifestar sugestões relativas aos espaços coletivos das residências universitárias:
Do jeito que for, que seja o mais breve possível. Talvez pudesse haver uma área ao ar livre para que fumantes não fumassem nas áreas

fechadas. Devem ter boa estrutura, que prezem por uma moradia digna e sobretudo segura! parabenizo a comissão pela iniciativa desta consulta

pública! Elas devem ser próximas ao campus; Deve se pensar em chuveiros de aquecimento a gás, e que atenda satisfatoriamente a todos.
Contratação de funcionários para coordenar os alunos. espaços de dança As moradias universitárias devem continuar com o ideal universitário de

trocas de informações através do convivo coletivo e ...

Número de respostas diárias

Editar formulário - [ Consulta pública (espaços de convivio na residênc... https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Alvgeqzx5TcpdFZ...
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Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

 

 

Missão 

Desenvolver ações institucionais direcionadas para o acesso, para a permanência e 

para a conclusão de todos os estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp, 

visando a excelência na sua formação integral, pautada nas responsabilidades ética, 

social e ambiental. 

Visão 

Ser uma Pró-Reitoria de referência nacional na assistência estudantil, comprometido 

com a integração acadêmica, cultural e social do estudante.  

Valores 

Credibilidade 

Compromisso com a democracia 

Eficiência      

Excelência Acadêmica 

Respeito à diversidade intelectual, artística, social e política 

Responsabilidade social e solidariedade  

Transparência 
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A criação da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Unifesp 

A expansão da universidade evidenciou a necessidade da Unifesp de implementar 

uma efetiva política de assistência estudantil. Não é possível democratizar o acesso e 

a permanência na universidade sem desenvolver programas de auxílios aos 

estudantes, em especial aos relacionados à moradia, alimentação e transporte, por 

serem básicos para a permanência estudantil. Também é importante promover, 

incentivar e apoiar a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas e 

acadêmicas que vão além da sala de aula. Todas essas demandas estão em 

consonância com o estatuto da universidade, aprovado pelo Conselho Universitário 

em 30 de março de 2010, e com o Plano Nacional de Assistência Estudantil, instituído 

pelo decreto-lei 7234 de 19 de julho de 2010. A PRAE passa funcionar de fato no dia 

13 de outubro de 2010 com a homologação do primeiro pró-reitor de assuntos 

estudantis pelo Consu. 

Na primeira reunião do Conselho de Assuntos Estudantis foi aprovada a criação de 

quatro coordenadorias da PRAE: 

 

Ações afirmativas e políticas de permanência 

 

Objetivos Gerais 

 Criar mecanismos de acesso e aproveitamento pleno da formação acadêmica aos 

estudantes que se apresentem em condições financeiras e sociais desfavorecidas, 

bem como elaborar programas específicos para as demandas e os perfis 

sócioacadêmicos existentes; 

 Elaborar e promover a política de assistência estudantil que compreende, entre 

outras coisas, auxílios referentes à manutenção, moradia, alimentação e transporte 

dos alunos; 

 Criação de ações que busquem o acesso e o melhor aproveitamento do ambiente 

universitário e da formação acadêmica; 

 Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos índices de 

evasão; 

 Elaboração de políticas e ações afirmativas para a consolidação de uma 

Universidade socialmente referenciada; 
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 Levantamento de dados que componham o perfil socioeconômico e cultural da 

comunidade discente e dos estudantes da Unifesp; 

 Elaboração de programas voltados primordialmente aos alunos em condições 

socioeconômicas pouco favorecidas; 

 Promoção de fóruns, eventos e debates na comunidade acadêmica sobre o tema 

permanência e universidade pública; 

 Captação de recursos, por meio de parcerias e projetos. 

 

Atenção Integral à Saúde do Estudante 

 

Objetivos Gerais 

  

 Desenvolver um programa de assistência ao corpo discente da UNIFESP, 

integrando os planos de atenção primária (promoção de saúde e proteção 

específica), secundária (diagnóstico e tratamento precoce e limitação da 

incapacidade) e terciária (reabilitação); 

 Atendimento de urgência em parceria com hospitais da região; 

 Atendimento primário nos NAE; secundário, na Casa do Aluno; e terciário no 

Hospital São Paulo; 

 Propiciar e facilitar o acesso a atendimento integral em saúde utilizando métodos 

preventivos e assistenciais; 

 Prevenir, detectar e tratar precocemente problemas sanitários mais prevalentes 

como doenças sexualmente transmissíveis, uso de álcool e drogas, e depressão; 

 Desenvolver ações preventivas no âmbito do planejamento familiar, saúde física e 

mental. 

 

Atividades Acadêmicas 

 

Objetivos Gerais 

 Desenvolvimento e Apoio às atividades complementares dos estudantes de 

Graduação e Pós-Graduação; 

 Fomentar a troca de saberes entre os campi; 

 Ações de formação e aperfeiçoamento (capacitação); 
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 Fornecer aos estudantes conhecimento sobre novas tecnologias; 

 Analisar e coordenar a disponibilidade de transporte para atividades 

extracurriculares; 

 Organizar ações de apoio psicopedagógico; 

 Atuar no processo de mobilidade estudantil; 

 Estimular a iniciação científica/inovação tecnológica dos estudantes, por meio do 

apoio às diversas atividades coletivas desta área; 

 Contribuir para o preparo do estudante frente ao mercado de trabalho, em parceria 

com as coordenações/comissões dos cursos; 

 Colaborar com projetos de extensão coordenados pela PROEX, no 

estímulo/preparo dos estudantes para sua atuação junto à comunidade; 

 

Cultura, Esporte e Lazer 
 

Objetivos Gerais 

 Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações nas áreas de Cultura, 

Esporte e Lazer;  

 Desenvolvimento de um programa de acesso e difusão de práticas culturais, esportivas e 

de lazer ao corpo discente da UNIFESP; a partir das concepções de lazer, direito social e 

promoção da saúde e qualidade de vida; 

 Discussão e elaboração de propostas de ação junto à comunidade acadêmica, em 

especial, aos Centros Acadêmicos e Associações Atléticas dos Campi; 

 Incentivo e difusão de atividades culturais, como elemento complementar à formação 

acadêmica; 

 Incentivo e difusão de atividades esportivas e de lazer, como elemento complementar às 

ações de atenção à saúde; 

 Organização e auxílio a eventos culturais, esportivos e de lazer; 

 

 

Ações previstas no período 2011-2015 
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I. COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E POLÍTICAS DE 

PERMANÊNCIA  

 

 

1. TIPOS DE AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 

1.1  Auxílio Alimentação   

 finalidade :  destinado a auxiliar a nutrição básica dos estudantes 

beneficiados pelo    programa de permanência.  

 valor :  R$ 300,00 (trezentos reais) mensais  

 vigência:  12 meses 

1.2 Auxílio Transporte 

 finalidade : destinado a auxiliar o deslocamento do estudante de sua 

moradia à  universidade 

 valor :  R$ 300,00 mensais   

 vigência:  12 meses 

1.3  Auxílio Moradia: 

 finalidade :  destinado a auxiliar nos custos com aluguel, durante o ano.   

 valor:   R$ 400,00 mensais   

 vigência:  12 meses 

1.4  Auxílio Material Didático: 

 finalidade:  destinado a auxiliar nos custos para aquisição com material 

bibliográfico das disciplinas cursadas durante a graduação  

 valor:  R$ 50,00 mensais 

 vigência:  12 meses  

1.5 Auxílio Creche:  

 finalidade: destinado a estudantes com filhos até 5 anos de idade.   
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 valor:  R$120,00 (cento e vinte reais)  

 vigência:  12 meses  

1.6  Auxílio Emergencial  

 finalidade:  destinam-se a alunos calouros em condições socioeconômicas  

 vulneráveis e que necessitam do recebimento do auxílio antes da data do 

processo seletivo regular para solicitação das bolsas.   

 valor:   R$600,00 (seiscentos reais)   

 vigência:  02 meses 

 

2. METAS  

 Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos 

índices de retenção e evasão.  

 Atender a 100% dos estudantes que necessitam dos auxílios, conforme 

análise socioeconômica   

 

3. VALORES DOS AUXÍLIOS 

 

N° AUXÍLIOS 

 

2012 2013 2014 2015 VALOR 

AUXILIO 

MENSAL 

ALIMENTAÇAO 1100 1210 1331 1465 300,00 

TRANSPORTE 500 550 605 666 300,00 

MORADIA * 400 300 300 200 400,00 

CRECHE 40 44 49 54 120,00 

MATERIAL 

DIDÁTICO  

350 385 424 466 100,00 

EMERGENCIAL  60 66 73 80 600,00 

 

* O número de auxílios moradia diminui com a inauguração das moradias estudantis 

em 2012 e 2014 (seção 4 a seguir). 
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4. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS 

O Conselho de Assuntos Estudantis aprovou em reunião realizada dia 28 de março a 

construção de moradias estudantis em todos os campi da universidade: o projeto 

prevê a entrega de 480 vagas em 2012 e mais 480 vagas em 2014: 

 

1a etapa: Início em 03/2012 e término em 11/2012 

Campus 

No. de 

vagas Valor  

Baixada Santista 96 R$ 3.000.000,00 

Diadema 64 R$ 2.000.000,00 

Guarulhos 160 R$ 5.000.000,00 

Osasco 32 R$ 1.000.000,00 

São José dos 

Campos 64 R$ 2.000.000,00 

São Paulo 64 R$ 2.000.000,00 

Total 480 R$ 15.000.000,00 

   2a etapa: Início em 03/2014 e término em 11/2014 

Campus 

No. de 

vagas Valor  

Baixada Santista 96 R$ 3.000.000,00 

Diadema 64 R$ 2.000.000,00 

Guarulhos 160 R$ 5.000.000,00 

Osasco 64 R$ 2.000.000,00 

São José dos 

Campos 64 R$ 2.000.000,00 

São Paulo 32 R$ 1.000.000,00 

Total 480 R$ 15.000.000,00 

     Vagas Valor 

Totais 960 R$ 30.000.000,00 
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As moradias, tão essenciais no processo de democratização do acesso e permanência 

na universidade, devem viabilizar a mobilidade estudantil e estarem também inseridas 

na comunidade, contribuindo para a melhoria do seu entorno. 

 

5. Subsídio aos estudantes de graduação nos restaurantes universitários 

 

A política de subsídios nos restaurantes para os estudantes de graduação é 

fundamental para a permanência dos mesmos na universidade. Temos a seguinte 

previsão: 

Ano Refeições/dia Custeio(anual) 

2012 3000 R$ 2.400.000,00 

2013 3500 R$ 2.800.000,00 

2104 4000 R$ 3.200.000,00 

2015 4500 R$ 3.600.000,00 

Total   
R$ 

12.000.000,00 

 

 

 

II. COORDENADORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO 

ESTUDANTE 

 

 

II. COORDENADORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO 

ESTUDANTE 

 

A Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Estudante tem como meta 

desenvolver programas de atenção à saúde física e mental do corpo discente da 

UNIFESP, a partir: 

 

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção primária para os estudantes 

através do Núcleo de Apoio ao Estudante presente em cada campus; neste sentido, 
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propõe-se a atuação do médico e enfermeira atuando no acolhimento dos distúrbios 

físicos que os estudantes possam apresentar e que não necessitem de especialidades 

médicas; a atuação do psicólogo deverá ter como foco os distúrbios mentais que os 

estudantes possam apresentar e que não necessitem de atendimento psiquiátrico; 

estes profissionais também deverão atuar nos programas vinculados a esta 

coordenadoria; 

CUSTO ANUAL: R$ 30.000,00 

 

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção secundária através do 

Serviço de Saúde do Corpo Discente (Casa do Aluno) sediado no campus São Paulo; 

este setor deverá contemplar as necessidades de atendimento médico especializado 

em saúde física e mental, com apoio de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, a 

partir dos encaminhamentos oriundos dos setores de atendimento primário (NAEs); 

este atendimento deverá ser contínuo e sistematizado; também deverá contemplar 

atendimento odontológico nas especialidades não envolvam procedimentos 

restauradores, obturadores ou protéticos; além disso, através de parceria com o 

Hospital São Paulo, ter-se-á condições de se realizar exames complementares 

laboratoriais e de imagem, quando estritamente necessário para a complementação 

do atendimento secundário; 

CUSTO ANUAL: R$ 30.000,00 

 Para manutenção deste setor, será necessário a aquisição de 

imóvel nas proximidades do campus SP, com valor estimado de R$ 

1.000.000,00, já que o imóvel hoje ocupado é alugado e mantido 

com o apoio da Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina-SPDM. 

 

 

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção terciária através de parceria 

com o Hospital São Paulo, nos casos em que se torna necessário internação 

hospitalar;  

- de atendimentos de urgência a ser contemplado através de parceria com hospitais da 

região de cada campus; 

 

Esta coordenadoria deverá também sistematizar um programa voltado aos estudantes 

ingressantes, promovendo consulta clínica e exame laboratorial para análise do perfil 

da população discente da UNIFESP, com intuito de orientar as ações de 
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prevenção/promoção e assistência em saúde.  As análises dos exames laboratoriais 

serão realizadas em parceria com o Hospital São Paulo e com a Colsan. 

CUSTO ANUAL R$: 10.000,00 

 

Além das ações acima destacadas, será desenvolvido um conjunto de Programas 

denominado “Universidade Saudável” que contempla: 

 

 Programa Alimente-se Bem 

Tem como foco a sistematização de palestras e cursos de orientação para que os 

discentes possam desenvolver habilidades quanto à organização de sua dieta, em sua 

moradia ou nos locais onde frequentemente costuma alimentar-se, a partir do 

conhecimento do valor nutricional dos alimentos e suas necessidades diárias, além de 

condições fisiopatológicas específicas que possam apresentar e que demandem a 

necessidade de dieta específica. 

Dentro deste programa, tem-se como meta acompanhar a qualidade das refeições 

servidas nos restaurantes universitários, assim como o valor nutricional e a variedade 

de alimentos propostos nos contratos com as empresas terceirizadas. 

CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00 

 

Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva 

Tem como foco ações de orientação com relação ao comportamento sexual do 

estudante, sistematizando campanhas, palestras e cursos que possam oferecer 

informações pertinentes ao planejamento familiar, doenças sexualmente 

transmissíveis e ciclos fisiológicos do aparelho reprodutor, além da saúde da mulher. 

CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00 

 

Programa de Atenção ao Uso e Abuso de Drogas 

Tem como foco sistematizar ações de orientação com relação ao comportamento do 

estudante frente às diversas substâncias químicas que provocam dependência como 

nicotina, álcool, maconha, cocaína, crack, heroína, etc. Através de palestras, 

campanhas, debates, fóruns, entre outros, tendo como alvo orientar, dialogar e acolher 

os discentes nas questões que envolvem o uso e abuso destas substâncias. Informar 
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sobre os comportamentos associados ao seu uso/abuso que possam refletir em sua 

formação acadêmica, em suas relações sociais com a família e amigos, e  em sua 

saúde física. 

CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00 

 

Programa de Atenção à Acessibilidade na Universidade 

Tem como foco promover campanhas de esclarecimento e conscientização dos 

universitários frente às questões relacionadas às diversas formas de dificuldades 

físicas ou motoras que indivíduos da comunidade acadêmica e sociedade em geral 

possam apresentar. Discutir a acessibilidade que os portadores destas dificuldades 

possam encontrar, nos campi de nossa universidade, além da democratização dos 

espaços e do ensino para os mesmos. Planejar ações de convivência destes com a 

comunidade acadêmica em geral e colaborar para o cumprimento da legislação 

vigente associada às questões da acessibilidade.   

CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00 

 

Programa Corpo Saudável 

Tem como foco, em parceria com a Coordenadoria de Esporte, Lazer e Cultura, 

promover jogos, brincadeiras, danças e outras ações que possam trazer as práticas 

esportivas para o cotidiano do corpo discente, visando à manutenção ou melhoria de 

sua condição de saúde em geral. Através das práticas esportivas desenvolvidas em 

grupo, promover a interação entre os discentes dos vários cursos e campi da 

UNIFESP. 

CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00 

 

Programa de Apoio Psicológico ao Estudante 

 

Tem como foco atuar no acolhimento psicológico dos estudantes através de escuta 

clínica, realizar aconselhamento, orientação e/ou intervenção psicológica na resolução 

de problemas de natureza afetivo-emocional, ajudar os estudantes a superarem 
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dificuldades de relacionamento, afetivas e adaptativas que estejam interferindo no 

desempenho acadêmico, contribuir para a permanência no curso e melhor 

aproveitamento acadêmico, promover ações preventivas e educativas em prol da 

saúde mental dos estudantes, identificar as patologias mais frequentes que estejam 

afetando os estudantes e atuar de forma preventiva e curativa, realizar 

encaminhamento para outros profissionais e demais serviços especializados. 

CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00 

 

Aquisição de imóvel próprio para o Serviço de Saúde do Corpo Discente em 

2012: valor R$2.000.000,00. 

 

 

 

III. COORDENADORIA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

 

1. PROJETO PROFORMAÇÃO ESTUDANTIL 

 

Este projeto visa oferecer aos estudantes de graduação uma oportunidade de obter 

capacitação adicional em sua formação, além de colaborar com estudantes que 

possam apresentar dificuldades de aprendizado devido às dificuldades de formação 

nos estágios anteriores à universidade. Entrará em vigor a partir do 2º. semestre de 

2011, e tem como objetivo oferecer aos estudantes de graduação cursos nas 

seguintes temáticas:  

 

Habilidades Lingüísticas 

- Comunicação Escrita 

- Português para Estudantes Estrangeiros 

- Língua Estrangeira 



 
15 

 

- Comunicação Oral 

 

Comunicação Técnico-Científica 

- Metodologia Científica 

- Busca Bibliográfica 

- Produção de Texto 

 

Habilidades Exatas 

- Matemática 

- Estatística 

- Computação 

 

Para elaboração destes cursos, a PRAE elaborará edital para seleção de docentes 

que tenham expertise nas temáticas acima através de projetos apresentados para os 

diversos cursos, juntamente com editais voltados para a seleção de estudantes que 

possam colaborar com a elaboração dos mesmos. Estes comporão os chamados 

Grupos de Elaboração e de Gestão que estarão vinculados a esta coordenadoria. 

Adicionalmente, serão selecionados estudantes que comporão os Grupos de Trabalho, 

que executarão a proposta de cada curso em todos os campi da UNIFESP. 

 

Prevê-se que em média cada curso tenha duas turmas por semestre em todos os 

campi contendo 20 estudantes em cada uma, totalizando 2400 estudantes por 

semestre ou 4800 por ano. 

 

Recursos necessários: R$100.000,00 por ano. 
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2. COMISSÃO DE POLÍTICA DE TRANSPORTE 

 

Como incentivo à participação dos estudantes de graduação em eventos de caráter 

didático-pedagógico, cultural ou esportivo, tem-se uma Comissão de Política de 

Transporte (paritária) vinculada a esta coordenadoria, que fará o planejamento e 

gestão da verba da PRAE destinada para tal finalidade, contemplando através de 

editais semestrais as solicitações dos diversos cursos e campi. Prevê-se que em 

média, cada curso dos campi da UNIFESP possa ser contemplado com um evento por 

semestre através de transporte terrestre para 44 estudantes. Como a UNIFESP conta 

hoje com 30 cursos de graduação em andamento, tem-se uma média de 1320 

estudantes contemplados por ano. 

 

Recursos Necessários: R$250.000,00 por ano. 

 

3. ASSESSORIA INTERNACIONAL 

 

Com o objetivo de contribuir para a mobilidade estudantil, esta coordenadoria mantém 

seu representante junto à Assessoria Internacional, compondo a Coordenadoria de 

Mobilidade, que discutirá os aspectos que envolvem a mobilidade estudantil 

internacional. Ainda não é possível estimar o número de estudantes que poderão ser 

apoiados através da Coordenadoria de Mobilidade. 

 

 

4. AGÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO DOS PÓS-GRADUANDOS 

 

Pensando em atuar no preparo e inserção dos pós-graduandos no mercado de 

trabalho, esta coordenadoria, juntamente com estudantes de pós-graduação, estão 

criando esta agência, que promoverá a capacitação dos pós-graduandos em termos 

de gestão de carreira, habilidades específicas, empreendedorismo, também em 

termos de tecnologia; promoverá ações de parceria com instituições acadêmicas e 
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empresas em geral, para inserção do pós-graduando em estruturas de atuação a partir 

de sua formação, além de tornar conhecido o centro de formação da UNIFESP para 

estas instituições/empresas. Também terá o papel de manter os pós-graduandos 

informados a respeitos de vagas e editais. Deverá ser de apoio para os 2700 

estudantes de pós-graduação estrito sensu e 6000 lato sensu da UNIFESP. 

 

 

5. COMISSÃO DE MERCADO DE TRABALHO PARA OS GRADUANDOS 

 

Esta comissão terá um perfil de atuação semelhante à Agência de Empreendedorismo 

dos Pós-Graduandos, pois tem como objetivo a criação de uma agência de mesmo 

caráter de trabalho. Além disso, tem como objetivo atuar em conjunto com as 

Empresas Juniores que estão sendo organizadas nos diversos campi. Pretende 

colaborar com o número total de estudantes de graduação da UNIFESP. 

 

6. AÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Esta coordenadoria desenvolverá ações de apoio psicopedagógico para os 

graduandos e pós-graduandos, através de mini-cursos, palestras, oficinas, dinâmicas, 

etc. Sua abrangência de atuação inclui toda a comunidade acadêmica. 

 

7. SUBSÍDIOS À REFEIÇÃO DOS PÓS-GRADUANDOS 

 

Esta coordenadoria atuará na articulação de recursos para subsidiar as refeições nos 

Restaurantes Universitários para os pós-graduandos que não estão inclusos no uso da 

verba estudantil vinculada ao PNAES. Pretende-se subsidiar a refeição de ao menos 

30% dos estudantes de pós-graduação estrito sensu (2700) e lato sensu (6000). 

 

Recursos Necessários: R$1.000.000,00 por ano. 
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8. CICLO DE PALESTRAS 

 

Esta coordenadoria manterá de forma permanente Ciclos de Palestras voltados às 

diversas temáticas que envolvem as dimensões de formação dos graduandos e pós-

graduandos em todos os campi da UNIFESP. 

 

Recursos Necessários: R$20.000,00 por ano (diárias e passagens). 

 

9. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL 

 

Ter acesso a um computador e à internet é indispensável para o bom 

acompanhamento do curso, independente da área. Dado que os alunos em situação 

sócio-econômica vulnerável tem esse acesso prejudicado por barreiras econômicas, 

visamos a implantação de um programa de inclusão digital que prevê a compra a 

disponibilização de notebooks aos alunos contemplados pelos auxílios-permanência 

da universidade. Para isso, prevemos a compra de 200 notebooks por ano, conforme 

descrição abaixo: 

 

Ano 
No de 

notebooks 
Investimento 

(capital) 

2012 200 R$ 300.000,00 

2013 200 R$ 300.000,00 

2104 200 R$ 300.000,00 

2015 200 R$ 300.000,00 

Total 800 R$ 1.200.000,00 
 

Para acesso à internet prevemos o pagamento de um provedor 3G para cada um dos 

aparelhos, conforme descrição abaixo: 
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Ano No Provedores 
Investimento 

anual (custeio) 

2012 200 R$ 144.000,00 

2013 400 R$ 288.000,00 

2104 600 R$ 432.000,00 

2015 800 R$ 576.000,00 

Total 800 R$ 1.440.000,00 

 

IV. COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

 

1- AUXÍLIOS E PROGRAMAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

1.1. Edital Procultura estudantil 

Finalidade: Selecionar projetos culturais de estudantes da Unifesp, com o 

objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais estudantis, 

por meio da concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas 

com a realização de eventos e/ou ações culturais, publicações culturais 

(eletrônicas ou físicas), produtos culturais e manutenção de grupos artísticos 

vinculados à Universidade Federal de São Paulo. 

Valor: R$ 8.000,00 para cada projeto selecionado 

Periodicidade do edital: semestral 

Quantidade de projetos selecionados por edital: 5 

 

1.2. Edital Proesporte estudantil 

Finalidade: Selecionar projetos esportivos de estudantes da Unifesp, com o 

objetivo de incentivar a cultura esportiva estudantil, por meio da concessão de 

recursos financeiros para o custeio de despesas com a realização de eventos 

e/ou ações esportivas e compra de materiais esportivos. 

Valor: R$ 8.000,00 para cada projeto selecionado 

Periodicidade do edital: semestral 

Quantidade de projetos selecionados por edital: 5 

 

1.3. Programa Corpo Ativo 

Finalidade: Promover junto ao corpo discente da Unifesp uma reflexão 

ampliada sobre atividade física, saúde e qualidade de vida, bem como 

incentivar a formação de grupos de estudantes nos diferentes campi para a 

prática de atividades físicas diversas com orientação. 
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Tipo de programa: permanente 

 

 

 

2- VALORES 

Auxílios 

Tipos de 

Auxílios 

 

2012 2013 2014 2015 Valor de 

cada auxílio 

por projeto 

selecionado 

Gasto 

anual 

 

Gasto 

quadrienal 

Edital 

Procultura 

10 10 10 10 8.000,00 80.000,00 320.000,00 

Edital 

Proesporte 

10 10 10 10 8.000,00 80.000,00 320.000,00 

Total 160.000,00 640.000,00 
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