
 RESOLUÇÃO UNESP Nº 01, DE 05 DE JANEIRO DE 2011.

Estabelece o Regimento do Programa de Moradia Estudantil da UNESP.

O Vice-Reitor no Exercício da Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, tendo em vista o deliberado pelo Conselho Universitário em sessão de 
21/10/2010, e com fundamento no inciso IX do artigo 24 do Regimento Geral, baixa a 
seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica estabelecido o Regimento do Programa de Moradia Estudantil da UNESP 
anexo a esta Resolução.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as Resoluções UNESP nºs 21, de 20 de março de 1990, e 50, de 05 de outubro de 1992.
(Republicado por ter saído com incorreções).
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ANEXO À RESOLUÇÃO UNESP Nº 01/2011
TÍTULO I - Da Finalidade e Objetivo

Artigo 1º - O Programa de Moradia Estudantil da UNESP objetiva apoiar a vida 
acadêmica dos estudantes, regularmente matriculados nos cursos de graduação da 
UNESP, com comprovada carência socioeconômica.

Artigo 2º - O presente Regimento objetiva disciplinar o funcionamento do Programa de 
Moradia Estudantil nos Câmpus da UNESP.

Artigo 3º - O Programa de Moradia Estudantil está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária (PROEX).

Artigo 4º - As construções destinadas à moradia estudantil da UNESP serão coordenadas 
e supervisionadas pela PROEX, dentro do seu Programa de Apoio ao Estudante (PAE).

Parágrafo único - De acordo com a disponibilidade da área e do tipo de edificação, as 
moradias estudantis serão organizadas em módulos e seguirão padronização estabelecida 
pela UNESP.

Artigo 5º - As moradias serão equipadas com material permanente de uso comunitário 
(mesa para copa; cadeira com assento e encosto em fórmica para copa; cadeira com 
assento e encosto estofada para quarto; refrigerador; e fogão) de propriedade da UNESP, 
e intransferível.

Parágrafo único - Cada residente deverá trazer seu próprio colchão, roupa de cama e 
outros materiais de uso pessoal.
TÍTULO II - Da Coordenação Local do Programa

Artigo 6º - A Coordenação local do Programa de Moradia Estudantil da UNESP é 
composta por três instâncias:



I - Comissão de Moradia Estudantil;

II - Conselho de Moradores;

III - Assembléia Geral de Moradores. 
Seção I - Da Comissão de Moradia Estudantil

Artigo 7º - A Comissão de Moradia Estudantil é composta pelos seguintes membros e 
respectivos suplentes:

I - dois docentes indicados pela Congregação da Unidade ou pelo Órgão Administrativo 
do Câmpus;

II - um docente indicado pela Comissão Local de Extensão Universitária - CPEU;

III - um aluno não morador indicado pelo Diretório Acadêmico;

IV - dois alunos moradores, eleitos entre seus pares;

V - um servidor técnico-administrativo, preferencialmente Assistente Social, escolhido 
pela CPEU.

§ 1º - Nos Câmpus com mais de uma Unidade Universitária, o previsto nos incisos II e V 
obedecem ao sistema de revezamento entre as mesmas;

§ 2º - Um dos docentes deve ser eleito pelos membros da Comissão para ser o presidente 
da mesma.

Artigo 8º - O mandato dos membros da Comissão de Moradia Estudantil é:

I - de 02 (dois) anos para os representantes docentes e do corpo técnico;

II - de 01 (um) ano para a representação discente.

Artigo 9º - Compete à Comissão de Moradia Estudantil:

I - estabelecer, em conjunto com os Vice-Diretores das Unidades ou os Vice-
Coordenadores Executivos dos Câmpus Experimentais, o período de inscrição, de seleção 
e de divulgação das vagas na moradia estudantil;

II - propor soluções à Direção das Unidades e/ou Órgãos Administrativos do Câmpus 
para todos os assuntos pertinentes à administração e ao funcionamento da moradia 
estudantil;

III - propor à Direção da Unidade ou Órgãos Administrativos do Câmpus a exclusão de 
participantes do Programa, nas formas previstas neste Regimento;

IV - elaborar e propor alterações do Regulamento Interno do Programa de Moradia 
Estudantil, respeitados o Estatuto e o Regimento Geral da UNESP, e homologar na 
CPEU e Congregação;

V - vistoriar as dependências internas e externas da Moradia, sempre que necessário e na 
presença de um ocupante;



VI - acompanhar anualmente o processo de matrícula e o aproveitamento escolar de cada 
morador, tendo por base a exigência de conclusão no prazo correspondente ao término 
médio de duração do curso realizado, acrescido de um ano de tolerância;

VII - zelar pelo cumprimento deste Regimento;

VIII - resolver os casos omissos no âmbito de sua competência.

Parágrafo único – A Comissão de Moradia Estudantil reunir-se-á ordinariamente uma vez 
por mês e extraordinariamente quando convocada pelo Presidente.
Seção II - Do Conselho de Moradores

Artigo 10 - O Conselho de Moradores é composto por 4 (quatro) membros eleitos pela 
Assembléia Geral dos Moradores, com mandato de um ano.

Artigo 11 - O Conselho de Moradores é composto por:

I - Presidente;

II - Vice-Presidente;

III - Primeiro Secretário;

IV - Segundo Secretário.

§ 1º - As eleições devem ocorrer anualmente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 
definição da lista final dos novos moradores, com posse imediata. 

§ 2º - As inscrições devem ser feitas através de chapas completas e encaminhadas à 
secretaria do Conselho de Moradores até 72 (setenta e duas) horas antes da respectiva 
eleição.

§ 3º - São inelegíveis para o Conselho de Moradores os membros da Comissão de 
Moradia Estudantil.

§ 4º - É permitida apenas uma recondução para todos os membros.

Artigo 12 - Compete ao Conselho de Moradores:

I - encaminhar à Comissão de Moradia Estudantil reivindicações e propostas da 
Assembléia Geral dos Moradores;

II - propor à Comissão de Moradia Estudantil a reavaliação, quando necessária, da 
situação de carência de qualquer morador;

III - vistoriar, quando necessário, juntamente com a Comissão de Moradia Estudantil, as 
dependências da moradia estudantil, na presença de um morador;

IV - comunicar à Comissão de Moradia Estudantil os casos de alterações de qualquer 
natureza na moradia estudantil;

V - promover o bom entendimento deste Regimento e de outras normas complementares, 
assim como auxiliar na divulgação, aos moradores, de documentos elaborados pela 



Comissão de Moradia Estudantil;

VI - zelar pelo cumprimento deste Regimento.

Parágrafo único - O Conselho de Moradores reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês 
e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou Comissão de Moradia 
Estudantil.

Artigo 13 - Compete ao presidente do Conselho de Moradores:

I - coordenar as atividades do Conselho de Moradores;

II - convocar e presidir a Assembléia Geral de Moradores;

III - representar a moradia estudantil em eventos pertinentes;

IV - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.

Parágrafo único - O presidente do Conselho de Moradores será substituído, em suas faltas 
e impedimentos, pelo vice-presidente, com igual competência.

Artigo 14 - Compete aos secretários do Conselho de Moradores:

I - secretariar as reuniões do Conselho de Moradores e as Assembléias Gerais de 
Moradores;

II - responsabilizar-se pela recepção e organização dos expedientes do Conselho de 
Moradores, bem como por sua divulgação aos interessados;

III - providenciar a organização e arquivamento de todos os documentos referentes à 
Moradia Estudantil junto à Vice-Diretoria.

§ 1º - Nos Campus Complexos o arquivamento de todos os documentos referentes à 
Moradia Estudantil ficará sob os cuidados do Grupo Administrativo do Câmpus - GAC.

§ 2º - As competências elencadas no caput deste artigo são atribuídas ao primeiro 
secretário e em suas ausências ou impedimentos ao segundo secretário.
Seção III - Da Assembléia Geral de Moradores

Artigo 15 - A Assembléia Geral de Moradores será composta por todos os moradores da 
Moradia Estudantil.

§ 1º - A Assembléia Geral de Moradores reunir-se-á ordinariamente 01 (uma) vez por 
ano, durante o período letivo, e, extraordinariamente, quando necessário.

§ 2º - A Assembléia Geral de Moradores extraordinária será convocada pelo Conselho de 
Moradores ou por metade mais um do número de moradores, circunstanciada por 
assinaturas colhidas, com uma pauta específica e com o mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência.

§ 3º - Todas as Assembléias Gerais de Moradores devem ser registradas em atas e 
arquivadas com as listas de presença junto a Vice-Diretoria.



§ 4º - Nos Campus Complexos o arquivamento de todos os documentos referentes à 
moradia estudantil ficará sob os cuidados do Grupo Administrativo do Câmpus (GAC).

Artigo 16 - Para a instalação de Assembléia Geral de Moradores deve haver quorum 
simples (metade mais um) na primeira chamada e, transcorridos 15 (quinze) minutos, a 
Assembléia pode ser instalada com qualquer número de moradores.

Artigo 17 - O documento contendo as deliberações da Assembléia Geral de Moradores 
deve ser afixado na Moradia Estudantil, em local visível e de fácil acesso.

Artigo 18 - Na ausência do presidente, do vice-presidente e dos secretários, a Assembléia 
será dirigida por qualquer morador escolhido pelo plenário.

Artigo 19 - Compete à Assembléia Geral de Moradores:

I - promover a eleição e a posse imediata dos membros do Conselho de Moradores;

II - discutir e votar os assuntos a ela propostos relativos à Moradia Estudantil.
TÍTULO III - Das Condições de Participação

Artigo 20 - São condições socioeconômicas necessárias para participar do Programa de 
Moradia Estudantil:

I - não ter domicílio familiar no município em que se situa a Unidade, ou em municípios 
vizinhos que ofereçam transporte gratuito;

II - não ser proprietário, nem filho de proprietário de imóvel residencial na condição 
mencionada no item I;

III - ter comprovada carência socioeconômica;

IV - não ser portador de título de curso superior.

Parágrafo único - Não se aplicam às disposições dos incisos I e II quando o aluno 
comprovar extrema e especial necessidade, a juízo da Comissão de Moradia Estudantil.
TÍTULO IV - Do Processo de Seleção

Artigo 21 - Para a inscrição no Programa de Moradia Estudantil o aluno deve estar 
regularmente matriculado em um curso de graduação da UNESP, cursando, no mínimo, 3 
(três) disciplinas e não ter reprovação por falta.

Parágrafo único - Não se aplicam as disposições deste artigo ao aluno que estiver no 
último ano do curso.

Artigo 22 - Para inscrever-se como candidato à vaga no Programa de Moradia Estudantil, 
o aluno deve preencher o formulário próprio elaborado pela Comissão de Moradia 
Estudantil, juntamente com a declaração de que tem conhecimento deste Regimento.

§ 1° - As inscrições às vagas devem ser abertas em data definida pela Comissão de 
Moradia Estudantil.

§ 2º - Todas as informações contidas no formulário de que trata o caput deste artigo 



devem ser comprovadas com documentação pertinente.

Artigo 23 - A Comissão de Moradia Estudantil, atendendo às condições de que trata o 
artigo 20, selecionará e classificará, anualmente, os candidatos postulantes às vagas, 
avaliando a situação econômica familiar e individual, o rendimento escolar e 
entrevistando os candidatos.

Parágrafo único - A ocupação da vaga será precedida da assinatura de compromisso, onde 
o aluno escolhido deverá declarar que conhece e aceita as normas previstas no Regimento 
de Moradia Estudantil da UNESP.

Artigo 24 - Os candidatos selecionados, mas não contemplados, permanecem em lista de 
espera, com validade até o próximo processo seletivo. 

Artigo 25 - Os procedimentos para seleção dos candidatos são os seguintes:

I - análise do formulário próprio preenchido pelo candidato;

II - análise do Histórico Escolar, exceto para os alunos ingressantes;

III - análise da Declaração de Imposto de Renda e/ou documentos pertinentes que 
comprovem a renda individual e familiar do candidato;

IV – entrevista;

V – análise do histórico de cumprimento das regras disciplinares determinadas por este 
Regimento, no caso de aluno morador que se recandidatar.

Parágrafo único - Os discentes da Comissão não podem participar da entrevista.

Artigo 26 - Os critérios para a seleção e desempate são, por ordem de prioridade, os 
seguintes:

I - carência socioeconômica comprovada;

II - classificação no vestibular para calouros;

III - desempenho escolar;

IV - participação em projetos de pesquisa ou de extensão universitária sem bolsa ou em 
órgãos colegiados.

Parágrafo único - Os itens III e IV dizem respeito aos alunos veteranos.

Artigo 27 - A concessão da vaga na Moradia Estudantil é condicionada à assinatura de 
Termo de Compromisso pelo aluno, com declaração de que conhece e aceita todas as 
normas previstas neste Regimento e legislação pertinente.
TÍTULO V - Da Permanência

Artigo 28 - O tempo máximo de permanência na Moradia Estudantil é o prazo do termo 
médio de duração do curso realizado, acrescido de 1 (hum) ano.

Parágrafo único - O aluno participante do Programa de Moradia Estudantil da UNESP 



tem direito a um período na moradia referente a um curso. No caso de mudança de curso 
é subtraído, do termo médio, o tempo já usufruído no curso anterior.

Artigo 29 - As condições para a permanência na Moradia Estudantil são as seguintes:

I - submeter-se à avaliação socioeconômica anualmente de acordo com o calendário da 
U.U.;

II - respeitar as normas de seleção e admissão;

III - respeitar e cumprir as normas de convivência;

IV - ter aprovação em 2/3 das disciplinas cursadas no ano letivo anterior e estar 
regularmente matriculado para o ano seguinte.
TÍTULO VI - Das Condições de Permanência

Artigo 30 - São direitos dos moradores da Moradia Estudantil:

I - participar de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, discutindo e votando os 
assuntos propostos;

II - votar e ser votado nas eleições do Conselho de Moradores;

III - ter acesso aos livros e documentos da Moradia Estudantil;

IV - solicitar ao presidente do Conselho de Moradores a convocação de Assembléia Geral 
Extraordinária;

V - recorrer ao Conselho de Moradores quando se sentirem prejudicados, desde que se 
justifiquem;

VI - solicitar ao Conselho de Moradores mudanças de quarto/módulo e/ou bloco;

VII - solicitar à Comissão de Moradia Estudantil a manutenção dos bens da moradia.

Artigo 31 - São deveres do morador:

I - cumprir o disposto neste Regimento;

II - acatar todas as decisões tomadas pelas instâncias deliberativas da moradia estudantil;

III - zelar pelo patrimônio móvel e imóvel da moradia estudantil e outros bens que 
estejam sob sua responsabilidade;

IV - trazer colchão, roupas de cama e objetos de higiene pessoal;

V - manter a guarda de objetos pessoais;

VI - cooperar e zelar pela manutenção e ordem, limpeza e segurança na moradia 
estudantil, bem como dos materiais permanentes nela existentes, de propriedade da 
UNESP, os quais deverão ser devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos;

VII - responsabilizar-se por todos os fatos e atos ocorridos em seu quarto ou área comum 
da moradia estudantil, indenizando a UNESP por danos e desaparecimentos;



VIII - responsabilizar-se pela entrada de não moradores, convidados seus, na moradia 
estudantil, efetuando o seu registro na portaria;

IX - responsabilizar-se pela conduta de seus convidados e por quaisquer danos causados 
por estes, os quais ficam sujeitos a todos os deveres, proibições e regime disciplinar 
previstos neste Regimento;

X - assumir com os demais moradores do prédio a conservação das áreas de uso comum e 
da parte interna dos quartos;

XI - manter o portão de entrada, o portão do bicicletário e as portas de entrada aos 
saguões dos blocos permanentemente trancados;

XII - comunicar imediatamente à Direção da Unidade Universitária ou Administrativa, 
por escrito, quaisquer danos ou irregularidades ocorridos nas dependências da moradia 
estudantil;

XIII - não desvirtuar o uso da Unidade Residencial.

Artigo 32 - São responsabilidades do morador:

I - garantir o respeito mútuo e condições para o descanso e estudo dos demais moradores;

II - garantir o silêncio e o repouso entre 23h de um dia até às 07h do dia seguinte;

III - garantir bom relacionamento social e respeito com os vizinhos da moradia estudantil.

Artigo 33 - É vedado ao morador:

I - criar animais, de toda e qualquer espécie, nas dependências do prédio da moradia 
estudantil;

II - praticar atos que atentem contra a integridade física e/ou moral de qualquer morador 
ou vizinhos;

III - retirar bens patrimoniais da moradia estudantil, sem autorização da autoridade 
competente;

IV - manter crianças na moradia estudantil;

V - manter ou guardar produtos tóxicos, explosivos ou inflamáveis e drogas nas 
dependências da moradia estudantil;

VI - usar fogareiros, fogões, geladeiras e forno de micro-ondas ou elétricos nos quartos;

VII - receber hóspedes sem prévia concordância da Comissão de Moradia Estudantil, 
ficando a cargo dos moradores da casa ou bloco a concordância em receber visitas;

VIII - pintar ou escrever nas paredes, portas e janelas, bem como qualquer outra forma de 
depredação das instalações de seu quarto e dependências de uso comum da moradia 
estudantil;

IX - afixar cartazes e similares fora dos espaços reservados para comunicações;



X - desrespeitar o regulamento interno da moradia estudantil;

XI - fumar nas dependências internas da moradia estudantil, conforme dispõe a Lei 
Estadual Antifumo 13.541, de 07 de maio de 2009.
TÍTULO VII - Medidas Disciplinares e Penalidades

Artigo 34 - São considerados motivos para expulsão:

I - portar armas;

II - traficar e usar drogas;

III – praticar agressão física ou moral;

IV - ceder vaga a outrem;

V – falsificar documentos e omitir informações à Comissão de Moradia Estudantil.

Artigo 35 - Penalidades, medidas disciplinares ou reparatórias que podem ser aplicadas:

I - ressarcimento de danos;

II - repreensão por escrito;

III - suspensão temporária;

IV - exclusão do Programa de Moradia Estudantil ou outras medidas previstas em Lei.
TÍTULO VIII - Da Exclusão do Aluno do Programa

Artigo 36 - O morador pode ser excluído do Programa se:

I - cometer infrações, conforme estabelecido neste Regimento;

II - for reprovado por falta em uma das disciplinas em que estiver matriculado;

III - passar a apresentar mudança significativa na situação socioeconômica;

IV - concluir ou abandonar o curso;

V - não cumprir o disposto neste Regimento ou em outras normas baixadas pela 
Comissão de Moradia Estudantil.

Artigo 37 - O aluno excluído da moradia estudantil deve liberar sua vaga no prazo 
determinado pela Comissão de Moradia, não devendo exceder 7 (sete) dias.

§ 1º - Findo o prazo mencionado no caput deste artigo, a Comissão de Moradia Estudantil 
deve providenciar a retirada dos pertences do morador, os quais ficarão em depósito no 
Câmpus por um período de até 30 (trinta) dias. 

§ 2º - Os pertences não retirados no prazo mencionado no § 1º terão destino julgado 
conveniente pela Comissão de Moradia Estudantil, com anuência da Direção da Unidade 
ou Órgão Administrativo do Câmpus.

§ 3º - A exclusão do aluno do Programa de Moradia Estudantil não o isenta de cumprir 



com os deveres e obrigações, contraídos no período de sua permanência como morador, 
previstos neste Regimento, bem como responsabilidades civis e criminais.

§ 4º - O aluno excluído por infrações graves perde o direito de participar do Programa de 
Moradia Estudantil da UNESP.
TÍTULO IX - Das Disposições Gerais

Artigo 38 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Moradia Estudantil.

Artigo 39 - Das decisões da Comissão de Moradia Estudantil cabe recurso ao Diretor da 
Unidade ou Grupo Administrativo do Câmpus.
TÍTULO X - Das Disposições Transitórias

Artigo 1º - Os representantes dos alunos na Comissão de Moradia, na implantação do 
Programa, serão indicados pelo Diretório Acadêmico (DA) ou Centro Acadêmico (CA).

Parágrafo único - No caso de inexistência na Unidade Universitária de DA ou CA, a 
indicação será feita por Assembléia de Alunos.
(Proc. nº 2504/13/1986)
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