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A COSEAS reservou 100 vagas no alojamento coletivo do CEPEUSP para atender, em caráter emergencial 
(além das 70 vagas nos alojamentos do CRUSP), os calouros que não teriam nem onde nem condições de se 
hospedar, até a divulgação do resultado da seleção. 
 

Todos os alunos encaminhados para o CEPEUSP foram cientificados oficialmente que a hospedagem tinha 
prazo certo e que se tratava de uma TRIAGEM que não implicaria na obtenção de vaga definitiva. O prazo 
negociado foi até 10 de maio, porém, a COSEAS conseguiu a prorrogação até 10 de junho, julgando que 

seria o tempo necessário para a realocação. 
 

A 1ª chamada da seleção foi divulgada em 09 de maio; a 2ª chamada em 30 de maio e a previsão para 3ª 
chamada é para final do mês de junho. A COSEAS está empenhada em viabilizar o ingresso dos indicados 

para vagas o mais rápido possível, e assim liberar vagas também dos alojamentos do CRUSP, mas para isso é 
necessária a colaboração dos moradores no sentido de acolher os calouros que obtiveram direito às vagas 
sorteadas e não estão conseguindo ingressar.  
 

Hoje, dos 100 alunos encaminhados ao CEPEUSP, restam apenas 14, dos quais 2 já possuem uma 
graduação e 1 está sem vínculo com a Universidade, o que não permite que se inscrevam para moradia na 
graduação. Entre os demais, alguns foram indicados para vagas na 2ª chamada e os outros serão alocados 
para os alojamentos do CRUSP, assim que as vagas forem liberadas. Desta forma, informamos que não  
procede o uso do termo DESPEJO, usado de forma dolosa, pois trata-se de um processo rotineiro de alocação 
que demanda tempo e colaboração de todos. 
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