
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

Pró-reitoria de Extensão 
Programa de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social 

 
 

Prezado Dirigente, 

 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco, por intermédio do Programa ATHIS no Vale, 

está no início do desenvolvendo do projeto piloto de Assistência Técnica de Habitação de Interesse 

Social. Dessa forma, pedimos licença para apresentarmos o Programa de Extensão, devidamente 

registrado na Proex e em plena vigência, coordenado pela UNIVASF, em parceria com o IF-Sertão-PE e 

com a colaboração do Projeto Moringa, organização não-governamental com reconhecida atuação em 

defesa dos direitos sociais na região. 

Este programa de extensão busca fornecer às famílias em situação de vulnerabilidade social no 
Vale do São Francisco, assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação, 
de forma a otimizar os recursos ofertados aos beneficiários dos programas habitacionais das diversas 
esferas governamentais, ou mesmo recursos próprios.  

Atualmente, o programa se dedica a três famílias que se enquadram na faixa de baixa renda e 
em zona fisicamente consolidada (conforme determina a legislação que vivem em habitações muito 
precárias num mesmo lote, no bairro Ouro Preto, em Petrolina), além da precariedade na estrutura 
física, as famílias se encontram em situação de risco pela baixa qualidade sanitária, pela falta completa 
de saneamento das habitações. 

Mas, além de apresentar o projeto de forma mais ampla, gostaríamos também de convidar a 

todas e a todos para a CAMPANHA DE DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO que iniciamos, para que 
possamos ir além do desenvolvimento dos projetos técnicos de arquitetura e engenharia, e possamos, 
literalmente, levantar as paredes deste direito negado a tantos. 

Então, estamos buscando apoio para doação de louças sanitárias, tijolos, blocos, blocos de 

fundação, aço, telhas, metais sanitários, material elétrico ou hidráulico, areia, cimento, tinta, enfim, 

qualquer material de construção,  

NÓS ACEITAMOS!  

Pedimos entrar em contato conosco. 

Contato Fernando Kursancew 

Tel/wzap (81)-98757-2212 

E se puderem divulgar nossa campanha, também agradecemos bastante! E claro, se quiserem 

saber mais sobre o ATHIS NO VALE, é só entrar em contato também.  

Nosso muito obrigado! 

Equipe ATHIS NO VALE. 

 

FERNANDO KURSANCEW 
Arquiteto e Urbanista 

Coordenador do Programa de ATHIS da Univasf 
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