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São Paulo, 05 de agosto de 2021. 

 

Prezadas/os senhoras/es, 

Em atendimento a Carta recebida por esta Superintendência de Assistência Social, 

primeiramente, iniciamos agradecendo por nos encaminharem seus questionamentos, 

dando-nos a oportunidade de esclarecer os fatos de maneira direta, evitando assim a 

disseminação de informações espúrias que não colaboram para o objetivo comum de 

melhoria do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo. 

 

Não houve proposta de desalojamento ou despejo das/os estudantes moradoras/es. As 

Assistentes Sociais da Divisão de Promoção Social da SAS conversaram com todas/os 

estudantes moradoras/es do Bloco D, acolhendo as preferências e possibilidades de cada 

um/a e levantando as informações necessárias para seguir com o planejamento das 

etapas necessárias para a desocupação do bloco para o início das obras. Enfatizamos que 

as escutas foram orientadas a priorizar a humanização em relação às/aos estudantes 

moradoras/es durante seu processo, destacando para o cuidado em respeitar todos os 

casos, especialmente daquelas/es estudantes moradoras/es que tenham questões 

afetivas, familiares, entre outras possíveis situações a serem consideradas. 

 

As informações técnicas sobre o desenvolvimento da obra competem à Superintendência 

de Espaço Físico (SEF), que é a responsável pelo edital e pela gestão de seu contrato. Em 

atenção aos seus prazos contratuais, foi proposto, inicialmente, a data de 15 de agosto 

para realocação das/os estudantes moradoras/es. Porém, da escuta das assistentes 

sociais restou claro que esta não era uma data adequada para um certo número de 

estudantes moradoras/es. Assim, em resposta às solicitações de um tempo maior 

para a mudança, a Superintendência de Espaço Físico foi consultada e concedeu a 

ampliação do prazo para o dia 31.08.2021. Isso permitirá que tenhamos todo o mês 

de agosto para efetivarmos as mudanças. 
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Da mesma forma, as assistentes sociais estão à inteira disposição para acolher, orientar, 

acompanhar e ajudar as/os estudantes moradores/as do Bloco D em todo esse processo, 

não havendo desamparo na busca por novas vagas ou na lida com seus pertences. 

Paralelamente, a SAS vem envidando seus esforços no sentido de organizar e intermediar, 

novamente por meio das assistentes sociais, as realocações das/os estudantes 

moradoras/es em vagas disponíveis nos outros blocos do CRUSP. Da mesma forma, foi 

sugerido que o mobiliário dos apartamentos, na medida do possível, permaneça com 

sua/seu proprietária/o. Entretanto, para as situações em que isso não for viável, está em 

estudo a possibilidade de contratação de serviços profissionais especializados. 

Informações detalhadas sobre esse planejamento serão comunicadas assim que estiverem 

definidas. 

 

Entendemos que a comunicação é fundamental neste processo. Assim, a SEF fará uma 

apresentação do projeto de reforma para toda comunidade e, tão logo quanto possível, 

serão disponibilizados canais eletrônicos para que todos possam acompanhar o 

andamento das obras.  

 

A SAS vem mantendo diálogo com os estudantes e representações estudantis. 

Consideramos importante manter esses canais de comunicação, tendo sempre em vista os 

interesses de melhoria de nossa Universidade. 

 

Com os nossos votos de elevada estima e consideração, 

 

Atenciosamente,  

 

Equipe Gestora 
Superintendência de Assistência Social 
 
 

 


