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INTRODUÇÃO
A pesquisa: “Levantamento das moradias estudantis da UNIFESP - Campus Diadema”
foi proposta como um dos objetivos do projeto “Repúblicas Unifesp Diadema”, inscrito no
programa Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG) da Pró-reitora de Assuntos Estudantis (PRAE).
Este é um programa que tem como objetivo oferecer ao estudante espaços para a iniciação
e desenvolvimento de atividades que promovam sua inserção e aprimoramento
profissionais, através de projetos desenvolvidos pelos servidores da UNIFESP. O projeto
“Repúblicas Unifesp Diadema” teve seu início em agosto de 2013 e seus objetivos são:


Auxiliar os estudantes a encontrar moradia definitiva e provisória próximo ao
campus Diadema;



Criar condições de comunicação entre estudantes que já residem em repúblicas e
que possuem vagas;



Acompanhar estudantes ingressantes na localização de moradia estudantil;



Cadastrar e ofertar vagas em repúblicas.

O projeto foi elaborado a partir do trabalho desenvolvido no Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE) do campus Diadema, que, como executor das políticas de assistência
estudantil, realiza ações para criar estratégias de enfrentamento para a questão da falta de
moradia estudantil na UNIFESP.
Os estudantes do campus precisam se organizar para alugar imóveis e constituir suas
repúblicas e assim se instalarem próximos ao campus para cursar a Universidade. Desta
forma, esta pesquisa tem como finalidade subsidiar esta e outras ações. O Campus Diadema
foi criado em 2007, entretanto não possui moradia estudantil, bem como todos os outros
campi dessa Universidade. Esta situação é item importante na pauta de reivindicações do
movimento estudantil e da comunidade acadêmica em geral. Outras ações relacionadas ao
tema também foram instituídas no mesmo ano como a criação da Comissão Paritária de
Moradia no campus. Todas as ações tem, em seu objetivo principal, criar no campus uma
discussão mais ampla sobre as políticas de moradia.
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Para além da questão política da construção de moradias universitárias da instituição,
encontramos no campus Diadema mais um agravante, pois o município de Diadema é
considerado o segundo do país em termos de densidade populacional: Diadema ocupa uma
área de 30.695 km² e tem uma população de 386.039 habitantes (IBGE, 2012). Tal situação
culmina em grandes entraves para localização de um terreno disponível para a construção
de moradias bem como a dificuldade de imóveis disponíveis para locação.
A partir de dados coletados pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis sobre os
ingressantes do campus Diadema nos anos de 2011 e 2012, é possível esboçar um potencial
público alvo das políticas de moradia se levar em consideração apenas sua localidade de
origem, ou seja, o local de sua residência familiar, conforme a Tabela I:

Tabela I: Local de residência familiar dos estudantes da UNIFESP - Campus Diadema.
Local de residência familiar
Capital do Estado de São Paulo
Região Metropolitana do Estado de São Paulo (exceto Capital)
Interior do Estado de São Paulo
Litoral do Estado de São Paulo
Outro Estado
Outro País

Ano 2011

Ano 2012

52%
32%
11%
2%
2%
0%

51,43%
34,07%
9,01%
1,54%
2,8%
0%

Embora a pesquisa não aponte a porcentagem de estudantes que residem no
município de Diadema (o dado está condensado na porcentagem relacionada ao item Região
Metropolitana do Estado de São Paulo), os números apontam para uma grande população
de estudantes com possibilidade de residir em repúblicas. Atualmente ingressam na
universidade 650 estudantes por ano e, ao final de 2013 o total de estudantes regularmente
matriculados no campus era de 2.351.
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MÉTODO

Esta pesquisa caracteriza-se como sendo descritiva, quantitativa e de delineamento
transversal, com coleta de dados realizada entre os meses de dezembro de 2013 e fevereiro
de 2014.
Foram convidados a participar da pesquisa todos os estudantes da UNIFESP - Campus
Diadema residentes ou não de repúblicas/pensões, através de divulgação da pesquisa em
murais, e-mails, site do campus e em redes sociais, como o facebook. Sendo assim, a
participação foi aleatória, de acordo com o interesse do estudante em participar da
pesquisa, caracterizando uma amostra por conveniência.
A coleta de dados foi realizada através de um único questionário, autoaplicável, que
foi disponibilizado para preenchimento online. Esse questionário apresenta sete questões e
foi desenvolvido especificamente para este estudo com o objetivo de levantar dados
essenciais sobre repúblicas e pensões, sendo de fácil preenchimento e com perguntas
objetivas que demandam pouco tempo para responder.
O questionário apresenta as seguintes questões:

1) Reside em república?
2) Nome da república/Pensão:
3) Tipo de república:
4) Quantidade de moradores (incluindo você):
5) Endereço da república ou pensão:
6) Haverá oferta de vagas para o 1º semestre de 2014? Quantas?
7) Você possui interesse de morar na Residência Estudantil quando a mesma estiver
construída?

O desenvolvimento da pesquisa foi discutido juntamente com a Comissão Paritária de
Moradia do campus e aprovada sua realização como um trabalho que contribuiria tanto para
os discentes em questões de divulgação de vagas, como para um maior conhecimento das
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repúblicas e pensões disponíveis, assim como para levantamento da quantidade de
moradores em tais residências e necessidades futuras de moradias.
O questionário online foi disponibilizado através de uma ferramenta online chamada
Google Drive que já oferece a tabulação dos dados e os cálculos necessários. Dessa forma, o
tratamento dos dados se dá com uma análise descritiva dos itens perguntados, abrangendo
frequência e porcentagem.

RESULTADOS

A pesquisa esteve disponível de forma online por um período de 66 dias. Após análise
dos dados foi identificado que dos 88 estudantes que responderam ao questionário, 64
residem em repúblicas ou pensões, sendo 45 (70,3%) do gênero feminino e 19 (29,7%) do
gênero masculino.
Com relação à quantidade de estudantes residentes em repúblicas ou pensões no
Município de Diadema foi identificado um total de 226 estudantes, além de prováveis 31
vagas disponíveis para novos estudantes. Considerando a quantidade levantada de
estudantes residentes em repúblicas e pensões e as vagas disponíveis para 2014, caso essas
fossem preenchidas, totalizariam 257 estudantes, isso sem considerar as novas repúblicas
criadas pelos ingressantes do ano de 2014.
Segundo o levantamento realizado, das repúblicas e pensões informadas, 28 delas
são femininas, 11 masculinas e 7 mistas, com média de 5 estudantes em cada república,
sendo a moda de 4 na mista, 7 na masculina e 5 na feminina, totalizando 46 repúblicas ou
pensões no município de Diadema.
A partir dos endereços fornecidos na pesquisa foi possível verificar a distribuição das
moradias estudantis no Munícipio de Diadema. Foi identificado que as repúblicas tendem a
se concentrarem nos arredores das unidades do campus.
As moradias foram separadas em 3 regiões de concentração, que são:


Região 1: Arredores das Unidades José Alencar e Antônio Doll;



Região 2: Arredores da Unidade Manoel da Nóbrega;



Região 3: Arredores da Unidade José de Filippi.
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As imagens mostram, além das repúblicas levantadas nesta pesquisa, a localização
aproximada das repúblicas cadastradas em outros trabalhos do NAE – campus Diadema.
Sendo que cada uma das regiões compreende um raio em torno de 600 metros de uma
unidade da Unifesp – campus Diadema.
A Região 1 (Figura I) apresenta as repúblicas das proximidades das Unidades José
Alencar e Antônio Doll, local onde tem repúblicas instaladas.

Figura I - Região que inclui o Complexo Didático da Unidade José Alencar e que compreende ainda o
Prédio de Pesquisa desta unidade e a Unidade Antônio Doll.

Nesta região estão residindo 136 estudantes (60% do total de residentes em
moradias estudantis) distribuídos em 17 repúblicas. Há nesta região 3 condomínios em que
grande das repúblicas da Unifesp – Diadema (40%) está concentrada. Somando-se os 3
condomínios são 96 estudantes em 19 repúblicas. O Edifício Lydia Migliano, conhecido pelos
estudantes como “Prédio Verde” (ao lado da Unidade Antônio Doll) é o mais populoso, com
11 repúblicas e 58 estudantes (25%), como ilustrado no gráfico 1.
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Estudantes no "Prédio Verde" em relação ao Total
de estudantes

Prédio
Verde

Gráfico I - Proporção dos estudantes residentes no “Prédio Verde” em relação ao total de estudantes
residentes de repúblicas ou pensões do Município de Diadema.

A Região 2 (Figura II) compreende os arredores da Unidade Manoel da Nóbrega.

Figura II - Região ao redor da Unidade Manoel da Nóbrega.

Nesta região exista uma grande porção de estudantes residentes em repúblicas. São
17 repúblicas em que residem 84 estudantes (36%).
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As demais repúblicas e pensões estão apresentadas na região 3 (Figura III), nas
proximidades da Unidade José de Filippi.

Figura III - Região ao redor da Unidade José de Filippi.

Esta região foi a primeira a ter repúblicas e pensões instaladas, pois a Unifesp tinha
na sua criação todas as suas atividades instaladas na Unidade José de Filippi. Com a criação
das demais unidades no centro de Diadema e a transferência das aulas teóricas para as
mesmas, as repúblicas passaram a se concentrar nessas novas regiões.
De forma sintética, podemos então observar no Gráfico II a distribuição dos
estudantes pelas regiões apresentadas anteriormente.
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Gráfico II - Distribuição dos estudantes pelas regiões 1, 2 e 3.

Muitos estudantes ficam indecisos quanto à região em que vão instalar suas
repúblicas, pois, é necessário escolher um lugar que facilite os deslocamentos cotidianos.
Entretanto, essa não é uma escolha fácil, já que muitas vezes o discente tem suas aulas em
uma unidade, mas esta não supre todas as suas necessidades de estudo. Como por exemplo:
as turmas da Engenharia Química, períodos integral e noturno, têm quase a totalidade das
suas UCs ministradas na Unidade José Alencar, então os estudantes dessas turmas procuram
residir na Região 1, porém eventos cotidianos como fazer as refeições no Restaurante
Universitário ou realizar empréstimos de livros didáticos são possíveis somente na Unidade
Manoel da Nóbrega (Região 2), o que torna obrigatório o deslocamento entre as unidades
rotineiramente.

Alcance da Pesquisa

Mesmo com uma ampla divulgação da pesquisa nos murais das Unidades, por e-mail,
no site do campus e em redes sociais, apenas 88 estudantes preencheram o questionário,
um número pequeno quando comparado ao total de 2.351 estudantes matriculados na
Unifesp – Campus Diadema em 2013, segundo dados da PROGRAD.

Apesar disso, esses

dados se mostram significativos e a partir deles foi possível estimar a quantidade de
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estudantes residentes em repúblicas e pensões no Município de Diadema e as vagas
disponíveis para os novos ingressantes 2014.

Divulgação das vagas disponíveis

Através do levantamento de vagas disponíveis e após autorização dos responsáveis
pelas repúblicas ou pensões, foi possível realizar a divulgação das vagas pelo site Morar
Unifesp para os calouros e demais interessados. Esta ferramenta foi bastante útil para o
acesso dos estudantes a novas vagas de moradias, já que centraliza as informações.

Conclusão

Através dessa pesquisa, foi possível concluir a mesma trouxe informações relevantes
para o campus e parte significativa dos estudantes que necessitam de moradia, além de
apresentar a realidade da distribuição das repúblicas e pensões instaladas no Município de
Diadema.
Os dados apresentados podem ser utilizados para auxiliar no planejamento do
projeto de moradias estudantis da UNIFESP - Campus Diadema, bem como para ações de
orientação aos estudantes que necessitam de moradias. Há também, a partir dos dados
obtidos, a possibilidade de se fazer um trabalho interdisciplinar, relacionado com ações
sociais e de saúde aos estudantes residentes em repúblicas e pensões.
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