
Súmula da Reunião Ordinária do Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil da Unicamp, 
conhecido como Conselho da Moradia realizada no dia 20/09/2019,- agendada para às 9h, iniciamos 
às 9h30min com término às 11h40min, na sala da Administração da Moradia e apreciaram a pauta 
conforme relatado abaixo. Presentes:  Programa da Moradia Estudantil (PME): Prof. Anderson 
Ricardo Trevisan, Profa. Eliete Maria Silva, Paulo Humberto Fozatti; Serviço de Apoio ao Estudante 
(SAE): Cibele Papa Palmeira; Ouvidoria: Maria Augusta Pretti Ramalho. 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, Giorgia 
Carolina do Nascimento - RA 135881; CECOM: Rose Clelia Grion Trevisone. A reunião apreciou os 
seguintes tópicos: I) EXPEDIENTE 1.Informes dos conselheiros. Bruna informa que os bichos 
cadastrados são num número bem menor do que o informado na última reunião, temos cadastros de 
37 animais e que algumas pessoas solicitaram que fosse novamente aberto para cadastramento. 
Agnes também solicita que no dia da ação tenha possibilidade de realizar o cadastro de quem perder 
o novo prazo. Deixarão aberto o cadastro até dia 30/9 e a seguir agendaremos com Paulo de Tarso e 
equipe para os passos seguintes. Bruna solicitou esclarecimentos sobre a reforma dos Blocos, Paulo 
Fozatti informa que as licitações estão em andamento, fará consulta e atualizará por e-mail. 2. 
Informes da presidência da coordenação deliberativa: Justificativas de ausência Helena Altmann, mas 
com Cibele representando-a. 3. Informes da coordenação executiva. Ouvidoria: reclamação de 
morador sobre mercadoria extraviada no serviço de correio, sendo inclusive desrespeitoso com o 
funcionário. Fizemos reunião sobre esse assunto e outros, sobretudo pela necessidade de organizar 
melhor a questão do serviço de entregas na moradia. Paulo e Ademir sugerem a necessidade de se 
instalar câmeras de segurança no prédio da administração. O PME fará parceria com a Secretaria de 
Vigilância do Campus (SVC) para a vinda de um novo vigilante para ajudar a organizar a administração 
em relação à portaria e vigilância, com vistas a implementar as normas de vivência atuais e melhorar 
a segurança. A seguir passamos para a II) ORDEM DO DIA alguns itens tiveram a ordem de discussão 
alterada. 1. Pesquisa de Saúde do CECOM e parceria na Feira 12/out. Rose, relata que esteve 
presente na reunião de junho aqui da Moradia e que a organização das atividades do CECOM tem 
realizado um levantamento das ações de saúde necessárias nas unidades e por isso vieram até aqui 
para definir com a comunidade e a coordenação. Foi definido como prazo para aplicação: três 
semanas, com uma prorrogação de uma semana. Cibele acrescenta que a Adriane do SAE está num 
congresso, mas acompanhando e disponível para disparar aos estudantes. Geórgia refere que os RD 
podem contribuir com a divulgação do questionário nas mídias, a Rose deverá contribuir com uma 
mensagem breve para essa divulgação. Sobre o questionário ainda é preciso INCLUIR a definição de 
gênero, e excluir o “apenas para mulheres” nas questões 28 e 29. Também incluir o preservativo 
feminino. A participação do CECOM na Feira do dia 12/out. é mais difícil de planejar pela proximidade 
do prazo. 2. Feira Aberta na Moradia/Horta - 12 de outubro de 2019. Avaliação junto com a questão 
do CECOM, da Cibele e das RD é de que seria melhor REAGENDAR a Feira para 14 de março de 2020. 
Definiremos grupos de trabalhos na próxima reunião ordinária, incluindo alguém do CECOM, 
provavelmente Lila Cruvinel (assessora da coordenação). Definição de que grupos participariam, 
convidar Alunos-Artista, Projetos BAS que tenham interesse em parceria com a Moradia e o entorno 
de Barão Geraldo, também os artesãos da feira de artesanato do projeto UniversIDADE. 3. Aprovação 
da Súmula da reunião do dia 30/08/2019, aprovada com correções pontuais nos nomes. 4. Discussão 
sobre as Regras de Vivência Capítulos: Capítulo I - DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS, Capítulo II- DA 
ENTRADA DE VEÍCULOS, III- DO SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA. Eliete após leitura dos capítulos, 
chama a atenção para a questão da segurança, da falta de controle na entrada; destaca o sumiço de 
objetos na administração. A segurança é uma ação de todos para todos. Como manter a segurança 
sem tirar a liberdade ou privacidade dos moradores? Pede sugestões aos RDs. Exemplo: motoboy que 
faz entrega mas permanece na moradia nos espaços de convivência, algo que não pode acontecer. 
Carros só podem entrar com cadastro prévio na portaria. No caso dos pedestres, não há controle. 
Giorgia: no caso do ônibus esse controle é inexistente. Eliete: necessidade de se respeitar direitos e 
deveres das regras de moradia. A moradia é um espaço para estudantes da Unicamp, hóspedes podem 



ficar por até 30 dias, e com registro na Administração. CIBELE: relata reclamação de morador que sofre 
na moradia por conta de um morador não estudante da Unicamp. Esse estudante alega grande 
sofrimento por conta da questão. Maria Augusta (Ouvidoria) acrescenta que é uma questão vinculada 
ao SAVES (Violência). Giorgia assinala que a mediação dos RD também poderia ser uma alternativa. 
Cibele acrescenta que alguns estudantes não querem se expor e que a instituição tem a função de 
proteger também. Giorgia retoma que há uma questão recente do sucateamento da Moradia, da 
possibilidade do Auxílio Moradia, das inclusões recentes do PROFIS, escolas públicas e estúdios para 
os indígenas. Cibele aponta que temos 884 vagas ocupadas e muitas ações para manutenção 
adequada do espaço. Paulo retoma que em 2005 houve uma reforma, inclusive do Bloco B, e a 
interdição parcial do Bloco ocorreu em 2011-12. 5. Troca das chaves da “sala M-N”. Haverá 
necessidade de trocar a porta, pois foi quebrada. Paulo está tomando as providências. 6. Revitalização 
da Moradia. Não houve tempo para discussão, será incluída novamente na pauta. 7. Cronograma das 
reuniões ordinárias da Coordenação Deliberativa da Moradia: 18 de outubro (9-11h); 22 de novembro 
(9-11h) e 09 de dezembro (segunda-feira) às 14h. Aprovado. 
 


