
Súmula da Reunião Ordinária da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil da Unicamp, 
denominado Conselho realizada no dia 30/08/2019, das 9h30min às 11h30min, na sala da 
Administração da Moradia. Presentes: Divisão de Meio Ambiente: Paulo de Tarso Gerase da 
Rocha e Silva, Jorge Bezerra, Fernanda Pereira Pascotte; Ouvidoria: Maria Augusta Pretti 
Ramalho; Prefeitura Prof. Moacyr Trindade de Oliveira Andrade; Programa da Moradia 
Estudantil (PME): Prof. Anderson Ricardo Trevisan, Profa. Eliete Maria Silva, Paulo Humberto 
Fozatti; Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU): Rogério do Carmo Toledo; 
Representantes Discentes (RD): Agnes Rodrigues Lemos - RA 193383, Bruna Barbosa Ferreira 
de Medeiros - RA 157728, Edy Edson D.S. Charão Lopes - RA 170087, Giorgia Carolina do 
Nascimento - RA 135881, Livia Tosato Navili - RA 159837; Secretaria de Vivência do Campus 
(SVC) Maria das Graças F.  de Aquino Veredas; Serviço de Apoio ao Estudante (SAE): Profa. 
Helena Altmann, Vanilda S. Santos. I) EXPEDIENTE Informes dos conselheiros. Profa.Dra. Helena 
– (1) II Congresso de Projetos de Apoio à Permanência de Estudantes de Graduação da Unicamp, 
projetos Bolsa Auxílio Social e Bolsa Auxílio Estudo e Formação (BAS/BAEF) e outras 
modalidades, enviados pelos orientadores será dias 21 e 22/10/2019. Inscrições até dia 02/09, 
talvez com prorrogação. Haverá oficinas temáticas no dia 22/10 do meio dia à tarde. (2) Jogos 
na Faculdade de Educação Física (FEF) próximo domingo com participação de Refugiados e 
Indígenas. (3) Inscrições dos Projetos BAS/BAEF em 02 a 30/09, período de um mês de inscrição, 
serão para o período de dois anos. RD Giorgia questiona sobre a reforma dos estúdios que 
aconteceria em agosto, agravada pela queda partes da estrutura entre os Blocos H-I; Prof. 
Moacir informou que está em processo a licitação de empresa para Avaliação Estrutural do 
conjunto da Moradia, para definição das reformas futuras ou não, bem como, se será possível a 
demolição e reconstrução parcial, em especial do Bloco B; Paulo acrescenta que a licitação da 
reforma está na DGA. II) ORDEM DO DIA 1.Discussão sobre as Regras de Vivência, a começar 
pelo item dos animais, por causa do acidente com a gatinha/morcego/moradora. Paulo de Tarso 
da Diretoria Executiva da Administração (DEA) da Divisão do Meio Ambiente informa que 
encontrou a gata que interagiu com morcego, com apoio de Bruna e Carla (ex-RD). Explicou o 
histórico da doença na cidade e o incidente em que a moradora foi mordida por morcego. Está 
sendo feito o registro dos animais da moradia, conforme informam os RDs. Existe lei municipal 
que prevê o cadastramento com chips para os animais e isso pode ser feito na moradia em algum 
tempo. Existe a possibilidade de castrar todos os animais. Bruna informa que houve 
cadastramento de cerca de 63 animais. Graça ressalta que é importante deixar o cadastro de 
animais na portaria para os vigilantes. A Profa. Eliete solicita que o cadastro dos animais seja 
agregado ao cadastro da moradia, incluindo foto do animal. Assim que finalizar o cadastro dos 
atuais animais agendaremos reunião com a Divisão municipal que apoia as ações de colocação 
de chips e castração para combinar os próximos passos. Paulo de Tarso destaca que a Vacinação 
é responsabilidade dos Tutores dos animais. Helena comenta sobre uma plataforma SIPET, que 
foi desenvolvida na Unicamp como uma possibilidade de parceria. 2. Feira Aberta na 
Moradia/Horta. Bruna: falta apenas um cronograma. Com alimentos, atividades culturais, 
oficinas etc. Aberta à comunidade de Barão Geraldo. Definimos a data: 12/10, sábado. Sugestão 
da Graça: envolver o CECOM (Patrícia) e avaliar se é possível fazer a feira de Saúde junto. Eliete: 
a horta está em andamento, os trabalhos começaram de modo mais efetivo em agosto, também 
poderá ser incluída neste Planejamento da Feira. 3. Revitalização da Moradia. Profa. Eliete 
embora não tenhamos um laudo há uma série de questões que sabidamente necessitam de 
reparos urgentes, incluindo a pintura das pichações. Edy assinala que as pichações são parte da 
moradia, que é uma extensão da rua. Eliete aponta que há algumas pichações ofensivas. Além 
disso, é preciso respeito e cuidados com o espaço público. Bruna sugere que por ocasião da Feira 
sejam realizados grafites em alguns muros da moradia. Edy questiona que pintar as pichações 
se trataria de censura à expressão. Optamos por retomar esse ponto de pauta na próxima 
reunião. 4. Informes CECOM. Retirado de pauta. 5. Atendimento de transporte de emergência 
(Secretaria de Vivência). Graça: a Secretaria de Vivência não pode realizar esse serviço. O 
contrato do VIDAS existe para isso; os vigilantes têm curso de primeiros socorros e estão 



capacitados para o primeiro atendimento e chamam o VIDAS, se for necessário. O vigilante não 
pode realizar o transporte de moradores, está fora do escopo de suas funções. Vani do SAE 
esclarece que não existe transporte para pacientes em alta hospitalar, apenas transferência de 
um serviço de saúde para outro, quando necessário. Os estudantes que venham a precisar de 
atendimento médico noturno serão atendidos com os mesmos critérios que os demais cidadãos, 
se necessário, entrarão em contato com o serviço social do hospital. 6. Mudança do Ponto de 
ônibus. Prof. Moacir esclarece que o processo está com a Profa. Shirley. A CPFL tem que alterar 
a localização de um poste, já solicitada. A FUNCAMP que agilizará a realização da mudança ainda 
em 2019. 7. Mudança das Lixeiras para área externa da Moradia. Fernanda da divisão de Meio 
Ambiente da DEA. Está fazendo estudos sobre a questão da coleta e reciclagem de resíduos à 
partir das experiências realizadas no Campus da Unicamp, no qual existem 150 pontos de coleta. 
Após expor sobre a reunião de 07/ago/2019 conversamos sobre (a) o acúmulo de lixo dentro e 
fora, pelos bares do entorno, que poderão utilizar os mesmos contêineres, (b) a localização, 
disposição e número de lixeiras necessárias, (c) a necessidade de conscientização dos moradores 
sobre as mudanças e  (d) a possibilidade de compostagem. Deliberamos por focar no item b, em 
parceria com os setores envolvidos, incluindo a subprefeitura de Barão Geraldo e os RD. 8. 
Outros: Informe do SAE sobre plantão das assistentes sociais na moradia. RD destacaram que 
seria bom divulgar em cartazes e no ônibus, pois variam os horários. 


