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Passou na Unifesp? Vai realizar o sonho de morar em outra cidade? 

Legal!  
Agora só precisa encontrar um imóvel, pessoas para dividir, ir até uma 

imobiliária, conseguir um locatário, conseguir um fiador, apresentar 

documentos, fazer o contrato, apresentar mais documentos, ir atrás disso 

e daquilo e daquilo outro... opa, rápido demais, né?!  

Se você não sabe como encontrar uma vaga ou se quer montar a sua tão 

sonhada república, mas não sabe por onde começar, não tem problema. 

Vamos te ajudar com isso! 

 

Morar Unifesp (www.morarunifesp.com.br)        

Você poderá encontrar vagas em repúblicas no site 

www.morarunifesp.com.br. Um tutorial de como utilizar esta ferramenta 

está no ANEXO I. 

 

Iniciando uma república 

Para quem irá começar “do zero”, alguns termos muito comuns nesse 

contexto devem ficar claros. 

 Locador: Proprietário que está cedendo o imóvel para a locação. 

 Locatário: Pessoa que está tomando o imóvel a título de locação. 

 Fiador: Pessoa que deve ter imóvel quitado em seu nome na mesma 

cidade em que o inquilino pretende alugar o imóvel. Ela deve 

comprovar uma renda mensal compatível para arcar com o aluguel - 

de, geralmente, três a quatro vezes o valor do aluguel, dependendo 

da imobiliária - caso o pagador original tenha algum imprevisto. 

Normalmente, as imobiliárias exigem que o locatário tenha renda de, no 

mínimo, 3 vezes o valor do aluguel. Isso impossibilita a maioria dos 

estudantes de serem os locatários dos imóveis que vão residir. Então é 

preciso que alguma outra pessoa se responsabilize. Quase sempre são 

os pais de um dos estudantes moradores. 

http://www.morarunifesp.com.br/
http://www.morarunifesp.com.br/


Além disso, as imobiliárias exigem uma garantia de pagamento além do 

locatário. Essa garantia é, na maioria das vezes, o fiador. Há também 

restrições de renda para o fiador.  

Outra modalidade de garantia que pode ser usada é o seguro fiança 

locatícia, que dispensa a necessidade de um fiador. 

Seguro fiança 

Este tipo de seguro dispensa fiador e evita que você precise reunir o 

valor de 3 aluguéis referente ao depósito- caução. Você pode parcelar o 

pagamento do seguro fiança, e dividir ao longo de vários meses. 

O seguro pode ser contratado pelo prazo de um ano, ou pelo período 

previsto do contrato. Os valores variam entre uma a duas vezes e meia o 

valor do aluguel, dependendo do perfil do locatório, da seguradora e das 

coberturas contratadas. 

Algumas seguradoras oferecem coberturas extras para o inquilino, como 

descontos em transportadoras para a mudança e serviços de assistência, 

por exemplo, pequenos reparos. A desvantagem é que esse valor não é 

ressarcido ao fim do contrato, como acontece na caução. 

Caução 

Na caução, a garantia equivale ao depósito, no início do contrato, de até 

três meses de aluguel em uma conta de poupança do locador, que 

devolve ao inquilino o valor acrescido da correção monetária da 

caderneta quando ele deixar o imóvel. Esse valor só virá inteiro se o 

inquilino não atrasar nenhum pagamento, já que ele pode ser usado pelo 

locador se houver algum débito final. 

 

Definidos estes pontos, vamos prosseguir. 

 

Moradores 

Uma etapa bastante importante é a escolha dos moradores da república. 

Vocês conviverão sob o mesmo teto por bastante tempo, portanto é bom 

que já tenham alguma afinidade antes de morar juntos. 



Procure arrumar uma república temporária por meio do site 

Morarunifesp.com para passar as primeiras semanas. Será uma boa 

experiência com veteranos. Poderá tirar dúvidas sobre a universidade, 

sobre como montar uma república, a rotina de estudos. Eles te levarão 

para as primeiras festas, te apresentarão pessoas. Enfim, é uma boa 

opção enquanto conhece outras pessoas que queiram montar a república 

com você. 

 

Procurando um imóvel 

Procure se informar sobre onde ocorrerão normalmente as suas aulas e 

então procure imóveis nas proximidades da sua unidade. Você pode 

procurar primeiro as imobiliárias (ANEXO II) e ver os imóveis disponíveis 

de cada uma delas, ou então, procurar pela região, imóveis com 

anúncios de imobiliárias e entrar em contato. 

 

  

No Facebook, há dois grupos que poderão ser usados para trocar 

informações com outros calouros e veteranos. 

 

Grupo REPS Calourada 2015 – UNIFESP Diadema 

(http://goo.gl/k5dwyk) 

Grupo criado para que os calouros com interesse de montar uma 

república se conheçam e possam trocar informações e experiências. 

 

Grupo URUD (http://goo.gl/GryUyh) 

O URUD (União das Repúblicas da UNIFESP- Diadema) é um grupo 

onde é compartilhado todo tipo de informação que seja pertinente aos 

estudantes que moram em repúblicas. No grupo são divulgadas vagas 

em repúblicas, anúncio de venda de móveis e eletrodomésticos e outras 

coisas. 

 

http://goo.gl/k5dwyk
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ANEXO I 

 

Buscando vagas pelo morarunifesp.com.br 

Para buscar vagas, o usuário deve selecionar o seu campus na barra 

superior (1) e, a partir daí, ir refinando a sua busca (2) com gênero 

(masculino ou feminino), tipo de moradia, faixa de valor que se está 

disposto a pagar pela moradia e ainda pode preencher um campo para 

buscar uma característica em específico, como piscina, garagem etc. 

Após determinados os critérios de busca irão aparecer os possíveis 

resultados de moradias com as características descritas, e as respectivas 

localizações aproximadas aparecerão em um mapa onde constarão 

maiores informações sobre a moradia determinada e como entrar em 

contato se houver interesse. 

 

 

 

 

 



 

Ofertando Vagas 

Para ofertar vagas o usuário deve selecionar o item “Insira sua vaga”, 

na barra superior. Uma janela será aberta para que sejam colocadas as 

informações da vaga (Endereço, características da moradia, valores e 

contatos) e haverá também um mapa para que seja colocada a 

localização da moradia. Após o preenchimento dos campos o usuário 

deve clicar em Enviar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

Imobiliárias em Diadema 
 

 
Domínio Imóveis 
Avenida Presidente Kennedy, 334 – Centro 
Tel.: 2596-4200 
www.dominioimoveis.com.br 

 
Funchal Empreendimentos Imobiliários e Assistência Técnica 
Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos, 93 – Centro 
Tel.: 4043-2004 
www.imobiliariafunchal.com.br 

 

Apolinário Imóveis 
Rua Manoel da Nóbrega, 299 – Centro 
Tel.: 4044-5000 
www.apolinarioimoveis.com.br 

 

Org. Imobiliária Nova São Paulo 
Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível, 365 – Centro 
Tel.: 4056-5677 
www.imobiliarianovasaopaulo.com.br 

 
Leoni Imoveis 
Av. Alda, 867 – Parque Sete de Setembro 
Tel.: 4044-1133 
www.leoniconsultordeimoveis.com.br 

Habitarex Empreendimentos Imobiliários 
Avenida Assembléia, 657 – Vila Élida 
Tel.: 4043-0636 
www.habitarex.com.br 

Imobiliária Shangrilar 
Av. Fagundes de Oliveira, 2011 - Vila São José 
Tel.: 4075-2400 
www.shangrilar.com.br 

 
Vila Nogueira Imóveis 
Rua Antônio Dias Adorno, 449 – Vila Nogueira 
Tel.: 401-1497 

 
D Rodrigues Imoveis 
Rua Paes Leme, 64 – Vila Alice 
Tel.: 4075-1358 
www.drodriguesimoveis.com.br 
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