
Súmula da Reunião Ordinária do Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil da Unicamp, 
conhecida como Conselho da Moradia, realizada no dia 22/11/2019, a partir das 9h15min, na 
sala da Administração da Moradia. Presentes:  Programa da Moradia Estudantil (PME): Profa. 
Helena Altmann (substituindo o Prof. Anderson na Presidência), Profa. Eliete Maria Silva; Serviço 
de Apoio ao Estudante (SAE): Ouvidoria: Maria Augusta Pretti Ramalho e Savio A. B. Ludovico; 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU): Rogério do Carmo Toledo;  CECOM: 
Rose Clelia Grion Trevisone e Patrica A. F Leme. Secretaria de Vivência do Campus (SVC) Maria 
das Graças F.  de Aquino Veredas. Representantes Discentes (RD): Agnes Rodrigues Lemos - RA 
193383, Bruna Barbosa Ferreira de Medeiros - RA 157728, Edy Edson D.S. Charão Lopes - RA 
170087, Livia Tosato Navili - RA 159837;  Representante Discente (CONSU: Carlos Alberto 
Rodrigo da Silva. Conforme a seguinte pauta: I) EXPEDIENTE 1. Informes dos conselheiros: não 
houve. 2. Informes da presidência da coordenação deliberativa. Afastamento por um mês a 
partir de 21/11/2019. Suplente Profa. Mara. Reunião com os indígenas. Quirino apontou 
necessidade de recebeu documento em papel e convite com antecedência. 3. Informes da 
coordenação executiva: Troca das chaves da “sala M-N” dos RD; Painel do Narcóticos Anônimos 
dia 26/11/2019 (20h); pesquisa da Raquel sobre móveis para Salas de Estudos. Reunião com dois 
RD da Moradia, Paulo, Cibele e Carlos (RD no Consu) em 06/11/2019, sobre cadastro de 
hóspedes, manutenção de cadastro dos animais, estabelecimento de projetos nas Salas de 
Estudos, organização da Feira será definida até 22/11/19, farão consulta à comunidade em 
Assembleia. Mandato dos atuais RD será até 31/03/2020. A seguir: II) ORDEM DO DIA. 1. 
Aprovação da Súmula da reunião do dia 25/10/2019. Estudantes solicitaram esclarecimentos 
sobre o controle de acesso com o WIFI na portaria. APROVADA. a seguir PATRÍCIA SOLICITA 
INVERSÃO NA PAUTA... trouxemos o item 2. Pesquisa de Saúde do CECOM. Nova rodada de e-
mails foram enviados aos estudantes moradores sobre a pesquisa do Cecom, 112 pessoas 
responderam, 84% graduação, 16% pós-graduação, os dados principais foram apresentados. 
Após vários esclarecimentos sintetizamos: a. A equipe do CECEOM fará um pequeno informe; b. 
contatos para aprofundamento de alguma informação poderá ser enviado para 
csc@cecom.unicamp.br; c. serão realizadas programações e desenvolvidas atividades em 14 de 
março de 2020, junto com a Feira Aberta da Moradia. d. baixa adesão nas respostas, mesmo 
prorrogando o tempo de resposta aos estudantes; e. avaliar a possibilidade de fazer 
acompanhamento da transição hormonal, que é uma demanda dos trans. 3. Solicitação de 
inclusão da pauta "Ateliê": Edy inicia apontando sobre a necessidade de um estudo mais 
aprofundado sobre o "Ateliê", recuperar a história. A Pauta do ateliê é recorrente nas reuniões 
do “Conselho”, nos finais de ano. Entregaram documento de várias páginas apontando as 
contribuições do "Ateliê" Transmoras. Helena aponta que não há projeto institucional para 
manutenção do "Ateliê". A Maria Augusta apontou a existência de queixas de que há moradores 
neste espaço. Edy falou longamente sobre a história. Eliete apontou necessidade de diálogo 
sobre violência, abusos sexual, de álcool e drogas, que precisam ser coibidos no espaço da 
Moradia. Quirino apontou que se não houve diálogo anteriormente, não se pode tomar posição. 
Agnez também contribuiu para a busca de diálogo, o que foi reafirmado por Maicala. Maria 
Augusta reafirmou a necessidade de diálogo e disponibilizou o espaço da Ouvidoria. Edy 
reafirma a participação da Perrota como uma pessoa chave para a discussão. Helena reafirma 
que a conversa não deveria ser prorrogada. Carlos sugere a participação das pessoas como 
convidadas. Edy reafirma preocupação com o caráter deliberativo dessa reunião. Inicialmente 
com as pessoas disponíveis num primeiro momento e a seguir uma reunião deliberativa. Será 
combinada reunião a partir de 06/dez, a ser realizada na Ouvidoria. Dado o adiantado da hora 
alteramos a ordem da pauta e passamos à 4. Feira Aberta na Moradia/Horta - 14 de março de 
2020. Graça antes de sair fez a oferta de apoio para a organização da Feira Aberta, inclusive com 
implementação de tenda etc. Bruna anota sobre projeto, estimativa de público, horário de 
duração, organização das atividades: venda de produtos orgânicos, feira, convite aos artistas 
para vendas de produtos, sarau, apresentações, inclusive abrindo para artistas da cidade, 
participação do CECOM, alguma atividade de recepção dos calouros. Carlos, se informou com 
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Paulo que indicou necessidade de enviar e-mail solicitando/formalizando. Helena assinala a 
questão do tempo. Rogerio assinalou que apresentado o projeto daí a Prefeitura orienta sobre 
as regras da Universidade para eventos e alertou que por ser uma primeira realização talvez seja 
importante não ser “grande demais”. Há possibilidade de bolsa PAPI, que tem que ser submetido 
por professor e/ou funcionário. Prazos: projeto até 13/12, reunião na semana de 16 a 20/12. 
Alguns grupos de trabalho já tem definidas pessoas responsáveis: a. logística - Bruna; b 
financeiro; c. comunicação/divulgação nas mídias - Agnez; d. articulador (convite aos artistas e 
feirantes) - Lívia e Mariana (a confirmar). Demais tópicos não foram abordados pelo decurso do 
tempo. Helena reforçou a próxima reunião em 09/12 (14h). A reunião foi encerrada às 
11h30min. 

1. Discussão sobre as Regras de Vivência Capítulos: Capítulo IV - DAS FESTAS E EVENTOS 
NAS DEPENDÊNCIAS DO PME,  Capítulo VI - DA RETIRADA DE MÓVEIS, 
ELETRODOMÉSTICOS E OBJETOS MÉDIOS E GRANDES e PARTICULARES  e Capítulo VII- 
DO LIXO PRODUZIDO NA MORADIA ESTUDANTIL 

2. Revitalização da Moradia. 
3. Cronograma das reuniões ordinárias da Coordenação Deliberativa da Moradia: 09 de 

dezembro (segunda-feira, às 14h) e 1º semestre de 2020. 
 


