
Noções Sobre Contratos de Locação
A locação de imóveis é um problema frequente para os
estudantes não só na busca pelo imóvel mas também no
contrato de locação. Alguns termos são indispensáveis em
um contrato e atentar para eles é uma forma de evitar
problemas futuros.

 O valor do aluguel e a previsão dos reajustes e revisões
tem que estar dispostos no contrato de forma clara, e
caso haja a inclusão da cobrança do IPTU e condomínio
isto também deverá constar no contrato. Atente para a
data e o local do pagamento do aluguel: negocie estes
termos com o locador da melhor forma para que não
haja atraso no pagamento e sempre guarde os
comprovantes. Caso você dependa de auxílio PAPE ou
outras bolsas, lembre-se de fixar a data de pagamento
para depois do dia 10, pois o depósito das bolsas pode
ser feito até o 7º dia útil de cada mês. Também deve ser
estabelecida a validade do contrato e os valores de
multa de rompimento. Quando o inquilino sai pouco
tempo antes do fim do contrato, a multa pode ser
diminuída, segundo a lei do Inquilinato. O locador não
pode tomar o imóvel antes do prazo estabelecido em
contrato a não ser que haja infração legal ou contratual
por parte do inquilino.

 As garantias que podem ser colocadas em um contrato
são caução, fiador, seguro fiança ou adiantamento do
aluguel, nunca mais que uma garantia em um mesmo
contrato. Por fim, deve estar estabelecido no contrato
os termos para reparos do imóvel, ressarcimento
quanto a gastos do inquilino em reformas e consertos,
bem como a necessidade de pintura na entrega do
imóvel. Estes termos deve estar bem claros e o
inquilino deve acompanhar a vistoria do imóvel antes e
depois da locação, registrar com fotos e reportar de
forma documentável, como, por exemplo, e-mail.

Estudantes com vulnerabilidade socioeconômica que, próximo ao
início das aulas, ainda não tenham encontrado moradia, podem
procurar o NAE para encaminhamento ao projeto República Amiga.

Cartilha de 
Moradia

Uma das grandes demandas dos 
ingressantes e demais estudantes é 
a moradia. Esta cartilha vem para 

dar algumas dicas sobre ferramentas 
de busca por imóveis e vagas, 

bairros de fácil acesso à Unifesp, e 
também noções básicas sobre 

contratos de locação.

nae.sjc@unifesp.br

NAE – São José dos Santos

(12) 3924 - 9524

mailto:nae.sjc@unifesp.br


Ferramentas de Busca por Moradia
Várias plataformas podem ajudar na busca por moradia,
tanto em repúblicas e pensões quanto casas e
apartamentos para alugar.

 Grupos no Facebook podem ser facilmente
encontrados e são bem úteis para encontrar e anunciar
vagas em república:

 O EasyQuartos é uma plataforma online onde é
possível ver tanto o perfil da vaga quanto do
anunciante:

Bairros de fácil acesso à Unifesp
A unidade do Parque Tecnológico da Unifesp SJC é
localizada em uma região atendida apenas pelo ônibus da
linha 200, que faz o trajeto Eugênio de Melo – Unifesp.
Para chegar até o ponto do Eugênio de Melo Existem 3
opções de ônibus. Em alguns horários específicos o ônibus
da linha 200 faz o trajeto Terminal Central – Unifesp. Os
bairros que facilitam o acesso ao Parque Tecnológico por
meio de ônibus ou carona são:

 Galo branco – bairro localizado a 13km da Unifesp,
contém alguns mercados, lanchonetes, e também áreas
públicas como praças, quadra e um campo de futebol.
Não existem agências bancárias no bairro, porém há um
caixa 24h. Existem 3 linhas de ônibus que ligam o bairro
ao ponto do Eugênio de Melo.

 Eugênio de Melo – fica a 5,5km da Unifesp e conta com
mercadinhos, lanchonete, correio, caixa 24h, UBS, UPA
e áreas públicas como praça, campo e biblioteca. Fácil
acesso ao ponto de onde sai a linha 200 em direção a
Unifesp.

 Vila Tesouro – bairro localizado a 13km da Unifesp,
onde podem ser encontrados mercadinhos, farmácia,
UBS, lanchonetes e áreas públicas como praças e ponto
de cultura. Existe uma linha de ônibus que passa pelo
bairro da acesso ao ponto de Eugênio de Melo.

 Vila Industrial – fica a 14km da Unifesp, concentra
supermercados, lanchonetes, bancos (Santander, BB),
caixa eletrônico 24h, praças e também o Hospital
Municipal. Duas linhas de ônibus passam por este
bairro e levam até Eugênio de Melo.

 Vista Verde – bairro localizado a 12km da Unifesp, tem
supermercado atacadista, mercadinhos, lanchonetes,
UBS, bancos (Caixa e Bradesco) e áreas públicas como
praça e pista de Skate. Uma linha de ônibus liga o bairro
ao ponto de Eugênio de Melo.

 Tatetuba – está a 14km da Unifesp conta com
lanchonetes, supermercados, correio, UBS, bancos
(Santander, BB) e áreas públicas como pista de skate,
quadra de areia e ponto de cultura. Existem duas linhas
de ônibus que passam pelo bairro com destino a
Eugênio de Melo.

 Jardim Motorama – fica a 11km da Unifesp e conta com
mercado atacadista, lanchonetes, farmácias, banco
(Itaú) e praça. Uma linha de ônibus passa por este
bairro e leva até o ponto de Eugênio de Melo.

 Jardim Paulista – está a 17km da Unifesp e contém
supermercados atacadistas, mercadinhos, lanchonetes,
bancos (Bradesco e Caixa), correio, UBS, rodoviária e
espaços públicos como praças, quadras e ponto de
cultura. O acesso ao ponto de Eugênio de Melo pode
ser por três linhas de ônibus.

 São Dimas – está a 19km da Unifesp, neste bairro s
encontram bancos (Bradesco, Santander, BB), correio,
farmácia, padaria, lanchonetes, o AME, áreas públicas
como praças e parques e também o SESC. Dois ônibus
levam do bairro até o ponto de Eugenio de Melo.

 Centro – fica a 19km da Unifesp e tem correio,
farmácias, mercado municipal, lanchonetes, UBS, lojas
de variedades, bancos (Bradesco, Itaú, BB e Santander)
e áreas públicas como museu e praças. Existem duas
linhas de ônibus que ligam o centro ao ponto de
Eugênio de Melo.

 Jardim Satélite /Floradas de São José - o bairro está a
24km da Unifesp e conta com supermercados, mercado
atacadista, lanchonetes, farmácia, correio, UBS, bancos
(Bradesco, BB), caixas 24h, Shopping e áreas públicas
como parque, quadra e praças. Para ir deste bairro até a
Unifesp são necessárias 3 linhas de ônibus. Porém
muitos estudantes moram nesta região e organizam
esquema de carona.

* As distâncias são aproximações e foram calculadas pensando no trajeto do ônibus.*

 O Zaap Imóveis é uma plataforma onde são anunciados
imóveis para locação, com informação de localização,
preço e fotos. Pode ser acessada tanto pelo navegador
quanto pelo app:


