RELATÓRIO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO PROGRAMA MORADIA
ESTUDANTIL – UnB/DAC/DDS

O Edital nº 19/2021 da DDS tratou do processo de renovação do Programa
Moradia Estudantil da Graduação, na modalidade Pecúnia. A renovação consistiu em
preencher o Formulário de Cadastramento – por meio de formulário eletrônico, atualizar
dados pessoais no sistema SIG, preencher o cadastro único no sistema e, por fim, anexar
documento que comprove despesa com moradia – conforme rol apresentado em edital.
Dos 1024 estudantes participantes do Programa, 895 participaram do processo, ou
seja, mais de 87% dos estudantes beneficiários.
O Formulário de Cadastramento para a renovação no Programa apresentou
questões para serem analisadas pela Diretoria. As respostas foram tabuladas e
categorizadas conforme tabelas e gráficos apresentados neste relatório. Portanto, as
respostas são dos estudantes que participaram do processo de renovação independente de
terem tido posteriormente a solicitação de renovação deferida ou indeferida.
A Tabela 1, a seguir, apresenta as respostas para a pergunta “Região
Administrativa da residência no DF”. A questão restringiu regiões administrativas do DF
pois o Programa é concedido para favorecer a aproximação do estudante residente fora o
DF ao campus. Portanto, os estudantes que responderam alguma cidade fora do Distrito
Federal foram reunidos na categoria “Fora do DF”.
Tabela 1. Região Administrativa de residência

Região Administrativa (RA) Quantidade
Águas Claras
Arniqueiras
Brazlândia
Candangolândia
Ceilândia
Cruzeiro
Gama
Guará
Itapoã

38
4
4
13
85
5
74
27
2

%
4,2%
0,4%
0,4%
1,5%
9,5%
0,6%
8,3%
3,0%
0,2%
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Jardim Botânico
Lago Norte
Lago Sul
Núcleo Bandeirante
Paranoá
Park Way
Planaltina
Plano Piloto
Recanto das Emas
Riacho Fundo I
Riacho Fundo II
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
SCIA/Estrutural
SIA
Sobradinho
Sobradinho II
Sol Nascente e Pôr do Sol
Taguatinga
Varjão
Vicente Pires
Fora do DF
Não Informado

3
8
1
9
19
2
62
195
21
16
14
35
32
38
7
1
13
18
3
64
21
9
43
9

0,3%
0,9%
0,1%
1,0%
2,1%
0,2%
6,9%
21,8%
2,3%
1,8%
1,6%
3,9%
3,6%
4,2%
0,8%
0,1%
1,5%
2,0%
0,3%
7,2%
2,3%
1,0%
4,8%
1,0%

Conforme os dados apresentados, mais de um quinto dos estudantes responderam
residir no Plano Piloto (21,8%), mesma região administrativa do maior campus da
Universidade. A segunda região administrativa mais respondida foi a Ceilândia (9,5%),
seguida pelo Gama (8,3%), regiões onde também há campi da UnB. Por fim, o quarto
campus é localizado em Planaltina, que foi a quinta região mais respondida (6,9%). Ou
seja, quase metade dos respondentes (46,5%), utilizam o recurso para residir nas regiões
administrativas onde há campi da Universidade.
Entre os quase 5% que informaram residir fora do DF há duas situações que devem
ser diferenciadas: os estudantes que já residiam na região do entorno do DF (RIDE) e não
se mudaram para o DF e os estudantes que residiam em outros estados do Brasil e
mudaram-se para o entorno. Estes, de fato, se aproximaram do campus, conforme a
finalidade do benefício, aqueles não se adequaram à finalidade, portanto, não se
adequaram às exigências do programa.
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O interesse em residir na RIDE ou nas regiões administrativas em que não há
campus pode ser explicado pela questão financeira, já que essas regiões possuem – em
sua maioria – custo de vida inferiores em relação ao do Plano Piloto, onde se localiza o
campus Darcy Ribeiro.

Também foi perguntado no formulário de renovação se o estudante divide o
aluguel com mais alguém e, em caso afirmativo, com quem divide. As respostas a essas
questões podem ser verificadas nas Tabela 2 e Gráfico 1, a seguir.
Tabela 2. Divisão de aluguel com outra pessoa

Divide aluguel com alguém? Quantidade
Não
Sim

433
462

%
48%
52%

Gráfico 1. Divisão de aluguel com outra pessoa

Com quem divide o aluguel?

Outros
2%

República
18%
Amigos
47%

Companheiro(a)
6%
Parentes
27%

Pouco mais da metade dos estudantes respondentes afirmaram que dividem
aluguel com outras pessoas. Entre os que dividem com outros, quase metade compartilha
com amigos (47%), seguido por parentes (27%) e por aqueles que residem com um grupo
de pessoas (em repúblicas), 18%. Apenas 6% responderam residir com companheiro ou
companheira e 2% assinalaram “outros”.
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Partindo do princípio que os estudantes estão residindo no DF por se beneficiarem
do benefício de moradia estudantil, foi perguntando qual o tipo de imóvel que está sendo
alugado no DF. No entanto, como pôde ser observado na primeira questão apresentada
neste relatório, quase 6% responderam residir fora do DF ou não informaram o local.
Independente dessa discussão, as respostas para esta questão podem ser verificadas na
Tabela 3, a seguir.
Tabela 3. Tipo de imóvel que está sendo alugado no DF

Qual tipo de imóvel que está
alugando no DF?
Apartamento
Kitnet
Casa
Quarto
Outros
Não Informado

Frequência
289
270
194
71
13
15

%
33,5%
30,6%
23,8%
8,2%
1,5%
2,5%

Um terço dos estudantes afirmou estar alugando apartamento, 30% responderam
kitnet, seguido por casa (23,8%). Responderam estar alugando apenas um quarto apenas
8,2%. Por fim assinalaram “outros” ou não informaram suas respostas 1,5 e 2,5%,
respectivamente.
A fim de verificar se foi percebida uma diferença na proporção dos tipos de
imóveis alugados por região administrativa, foram cruzadas essas duas variáveis. O
Gráfico 2, a seguir, apresenta esses resultados para as cinco regiões administrativas mais
respondidas (segundo a Tabela 1) e para a resposta “Fora do DF”.
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Gráfico 2. Percentual de com quem divide aluguel em relação ao local de residência
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Entre os estudantes das quatro regiões administrativas de residência mais
respondidas (Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Taguatinga) que afirmaram dividir aluguel,
a resposta mais frequente quanto à pergunta de com quem divide o aluguel, foi com
amigos. Para os residentes do Plano Piloto, 78% afirmaram dividir com amigos ou residir
em república, seguido por 16% com parentes, 4% com companheiro(a) e 2% outros.
Para os moradores da Ceilândia, 79% informaram ser com amigos ou república,
seguido de 16% com parente e 7% com companheiro(a). Gama e Taguatinga
apresentaram respectivamente, 67 e 66% para amigos ou república, 23 e 31% com parente
e 5 e 3% com companheiro(a). Dos estudantes do Gama, 5% responderam dividir com
"outros", enquanto nenhum de Taguatinga apresentou essa resposta.
Diferentemente dos anteriores, os respondentes de Planaltina apresentaram
aproximadamente a mesma quantidade de respostas para parentes e para
amigos/república, também foi o local onde a proporção de respondentes que residiam com
companheiros foi a mais expressiva. Dos respondentes de fora do DF, ao contrário das
demais, a resposta mais frequente foi dividir com parente (71%), seguido por amigos
(29%).
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Outra pergunta que foi apresentada no formulário foi qual o campus da UnB é
mais próximo da residência do estudante. As respostas estão apresentadas na tabela 4, a
seguir.
Tabela 4. Campus da UnB mais próximo à residência

Qual Campus da Universidade de Brasília
está mais próximo da sua residência?

Frequência

Campus Ceilândia
Campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto)
Campus Gama
Campus Planaltina

%

193
497
137
68

22%
56%
15%
8%

Mais da metade dos estudantes responderam estar mais próximos ao campus
Darcy Ribeiro, seguido pelo campus Ceilândia (22%), Gama (15%) e Planaltina (8%).
No entanto, nem sempre o estudante está matriculado no campus mais próximo à sua
residência. Portanto, o Gráfico 3, a seguir, apresenta os percentuais de estudante que
residem mais próximos de cada campus, em relação ao campus onde o estudante está
matriculado.

Gráfico 3. Percentual de estudantes que residem próximos aos campi em relação ao
campus que o estudante é matriculado
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Entre os estudantes matriculados no Darcy Ribeiro, 69% afirmaram residir mais
próximo ao próprio campus, seguido por 17% próximos à FCE, 10% à FGA e 4% à FUP.
Entre os estudantes matriculados na Faculdade de Ceilândia, 84% residiam mais próximo
à FCE que os demais campi, 9% mais próximos ao Darcy, 6% à FGA e apenas 1% à FUP.
Entre os estudantes da Faculdade do Gama, 81% residiam próximo à FGA, seguido por
11% próximos ao Darcy e apenas 8% próximos à FCE. Nenhum estudante da FGA
afirmou residir mais próximo ao campus de Planaltina. Entre os estudantes participantes
da renovação, matriculados em cursos do Campus Planaltina (FUP), 70% afirmaram
residir mais próximo à Faculdade de Planaltina mesmo. Dos outros 30%, 14% afirmaram
residir próximo ao Darcy Ribeiro, 9% à FCE e 7% à FGA.

O período para a solicitação do processo de Renovação foi de 1º a 12 de outubro
de 2021 e o resultado preliminar foi divulgado dia 1º de novembro. Entre 2 e 5 de
novembro foi o período para a interposição de recursos e dia 12 de novembro de 2021 foi
divulgado o resultado final.
Quanto ao resultado do processo de Renovação, o Gráfico 3, a seguir, apresenta
o resultado dos inscritos ao final do processo regido pelo Edital.
Gráfico 3. Resultado da renovação da Moradia Estudantil

Resultado do processo de renovação da
participação no Programa Moradia Estudantil
modalidade pecúnia
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748
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Conforme o gráfico, 84% dos estudantes participantes do processo de Renovação
da Moradia Estudantil cumpriram as exigências do Edital e tiveram sua renovação no
Programa deferida. Por outro lado, 16% não concluíram todas as exigências do Edital ou
não comprovaram a utilização dos recursos para a finalidade do Programa.
Entre os que não tiveram a participação renovada, o Gráfico 4, a seguir, apresenta
a situação do estudante em relação à Universidade ao término do semestre (1/2021).
Gráfico 4. Situação acadêmica dos não renovados na Moradia Estudantil

Situação acadêmica dos estudantes com
renovação indeferida
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28
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98
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Dois terços dos estudantes que não foram renovados estão ativos na Universidade.
Enquanto 19% já estão formados e 14% concluídos, ou seja, já cumpriram as exigências
para a diplomação.

Brasília, 03 de janeiro de 2022.
Marília de Faria Ferreira
Estatístico
UnB/DAC/DDS/COAD
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