
Súmula da Reunião Ordinária do Coordenação Deliberativa da Moradia 

Estudantil da Unicamp, mais conhecida como Conselho da Moradia, realizada 

no dia 09/12/2019, a partir das 14h, na sala da Administração da Moradia. A 

reunião foi presidida pela Profa. Dra. Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil, em 

substituição ao Prof. Dr. Anderson Ricardo Trevisan, por indicação da Reitoria, 

e estavam presentes ainda: (Coordenadora do PME) Profa. Eliete Maria Silva; 

(SAE) Profa. Helena Altmann; Cibele Papa Palmeira e Daiana Maximo 

Gonçalves; (Prefeitura) Prof. Moacyr Trindade de Oliveira Andrade; (Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU) Rogério do Carmo Toledo; 

Representantes Discentes (RD): Agnes Rodrigues Lemos - RA 193383; Edy 

Edson D.S. Charão Lopes - RA 170087, Giorgia Carolina do Nascimento - RA 

135881; Livia Tosato Navili - RA 159837 e Matheus Henrique Hilário Dos S. 

Fagundes - RA 203477, conforme lista de presença assinada, em que foi 

apreciada a seguinte pauta: (I) EXPEDIENTE: Sem Informes dos conselheiros. 

Nos informes da coordenação executiva, a Profa. Eliete Maria Silva justificou 

ausência do Prof. Anderson Trevisan, que se encontra licenciado para atividades 

acadêmicas fora do país e do Paulo Fozatti que não tem condições de participar, 

pois devido às férias do Ademir França ficará em atendimento administrativo. 

Também lembrou sobre o mandato dos atuais Representantes Discentes (RD) 

que se encerra em 31/março/2020, alertando para as eleições que deverão ser 

realizadas em breve. Sobre a Feira Aberta na Moradia/Horta idealizada para 14 

de março de 2020, os representantes discentes estabeleceram alguns grupos de 

trabalho e combinaram de enviar o projeto à Coordenação Executiva da Moradia 

até o dia 15/12/19, de modo que seja possível fazer os encaminhamentos para 

solicitação de apoio junto à Secretaria de Vivência dos Campus (SVC) e Centro 

de Saúde da Comunidade (CECOM), além da Prefeitura do Campus. A seguir 

passou-e à (II) ORDEM DO DIA: 1. Súmula da reunião do dia 22/11/2019. 

Aprovada. 2. Análise e apreciação de recursos dos estudantes para inserção 

ou manutenção no Programa de Moradia Estudantil da Unicamp. Após 

apresentação detalhada por parte da Assistente Social do SAE/Unicamp, Cibele 

Papa Palmeira, foram realizados esclarecimentos e discussões dos 13 recursos 

apresentados pelos estudantes, seis foram INDEFERIDOS; para quatro 

situações de estudantes foram solicitadas visitas domiciliares e três estudantes 

tiveram sua vaga no PME(casa) DEFERIDA. Aprovada. 3. Cronograma das 

reuniões ordinárias no 1º semestre de 2020: sempre às quintas-feiras, 9h-11h: 

26/março/2020, 30/abril, 28/maio e 25/junho. No segundo semestre será 

realizado novo planejamento de datas. 

 


