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a) HUB88 

HUB88 é uma empresa especializada em habitação que oferece condições 

especiais para estudantes do Mackenzie e pesquisadores e professores 

visitantes. Existem três opções de habitação: 

  

OPÇÃO 01    

OPÇÃO 02 

OPÇÃO 03 

  

TODAS AS TRÊS OPÇÕES ESTÃO SOMENTE A 400M DE DISTÂNCIA 

(CAMINHANDO) DO CAMPUS. 

  

Se você precisar de mais informações sobre o HUB88, você pode contatá-los 

pelos detalhes fornecidos em um dos links acima ou entrar em contato com o 

escritório internacional em incoming@mackenzier.br  

b) Share Student Living 

A Share é uma empresa especializada em habitação estudantil, que oferece 

algumas facilidades para estudantes do Mackenzie. Informações Diposníveis 

AQUI. 

c) Hotéis 

Existem alguns hotéis a uma curta distância do nosso campus e alguns deles 

têm condições especiais para localizar um apartamento por alguns meses. 

Alguns deles podem ser encontrados AQUI. 

  

 

https://www.urbanlivingsp.com.br/unidade/hub88-dormitorio-a
https://www.urbanlivingsp.com.br/unidade/hub88-dormitorio-b
https://www.urbanlivingsp.com.br/unidade/hub88-studio-33
http://sharesl.com.br/
t3://page/?uid=current
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d) Grupos do Facebook 

Muitas pessoas anunciam seus apartamentos online em grupos do Facebook. 

Encontre abaixo uma lista de grupos do Facebook onde é possível encontrar 

opções de habitação: 

Repúblicas do Mackenzie - SP 

Morar no Centro de São Paulo 

Repúblicas do Mackenzie – SP (ONLY FOR BOYS) 

Vagas para estudantes em Repúblicas de SP 

Grupo República Marapuama 

 

ATENÇÃO: Este são anúncios particulares. Nós não recomendamos nenhum em 

especial ou assumimos a responsabilidade por qualquer coisa nesses grupos. 

São apenas alguns exemplos entre muitos grupos onde se poderá procurar 

opções de moradia. 

  

e) Sites especializados 

  

Encontre abaixo uma lista de outros sites onde é possível encontrar casas: 

ULIVING 

SAMPA HOUSING 

REPÚBLICA INTERNACIONAL 

REPÚBLICAS DO BRASIL 

HOUSING ANYWHERE 

WEB QUARTO 

EASY QUARTO 

 

 

https://www.facebook.com/groups/405266402888421/
https://www.facebook.com/groups/morarnocentrodesp/
https://www.facebook.com/groups/1938107379745363/
https://www.facebook.com/groups/297461497021199/about/
https://www.facebook.com/marapuamarepublica/?hc_ref=ARTiGJHcvU_xiRrTS8bddY2gkZ63moOUXZ14va4QeXOduwOR9f8ip8-9Xsu1XGsVLcE
https://www.uliving.com.br/home-eng
http://www.sampahousing.com/
http://www.republicainternacional.com.br/
http://republicasdobrasil.com/morar/vagas-republicas/sao-paulo1/
https://housinganywhere.com/pt/
https://www.webquarto.com.br/busca/republicas/sao-paulo-sp
https://www.easyquarto.com.br/sao-paulo/sao-paulo-capital-companheiros-de-quarto

