
Súmula da reunião da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil da Unicamp 

realizada em 04 de junho de 2020. 

  

No dia 04 de junho a Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil da Unicamp se reuniu 

para sua reunião ordinária. Estiveram presentes: Anderson Ricardo Trevisan, Presidente; Eliete 

Maria Silva; Helena Altmann; Cibele Papa Palmeira, Giorgia Carolina do Nascimento; Mirian 

Soares de Carvalho; Moacyr Trindade de Oliveira Andrade; Felipe Racosta Leite; Mara Patricia 

Traina Chacon; Vitor Gonçalves da Silva, convidado da Comissão Eleitoral dos Representantes 

Discentes da Moradia Estudantil. Para as seguintes discussões e deliberações da reunião: início 

da Reunião aconteceu às 9h05min com os Informes dos Conselheiros. Conselheiro Moacyr 

ressaltou as dificuldades do período de pandemia para seu setor e agradeceu a presença de todos. 

Informes da Coordenação Executiva sobre realização da testagem na Moradia e a identificação 

de dois trabalhadores positivos, sendo um da Unicamp e outros de empresa terceirizada. A 

Representante Discente Mirian tratou da entrega de cesta básica e máscaras na Moradia por 

entidades externas. Ordem Dia (1) Aprovação da Súmula da Reunião de 30-04-2020. Deu-se 

início então à discussão sobre o Processo Eleitoral dos RDs com a apresentação da Comissão 

Eleitoral sendo seus integrantes: Vitor Gonçalves da Silva; Amanda Fernanda Bodo e Helen Bovo 

Tormina. Apresentou-se questão do edital sobre o direito a votos dos hóspedes. Felipe fez 

sugestão de supressão da figura do hóspede no edital. Eliete fez sugestão do cadastro de hóspede 

para poder votar. Comissão Eleitoral vai rever o Edital, após consulta a Assembleia. Ao fim deste 

item da discussão deu-se a saída dos membros da Comissão Eleitoral da chamada. (2) Deu-se 

início então a questão das ações contra a pandemia na Moradia, enumeradas: 1)Ensino Digital: 

Informações sobre Distribuição de Tablets e chips; 2)Transporte: Informações sobre Demanda, 

Limpeza dos ônibus e Competências; 3)Refeições: questões sobre a recepção de marmitas pelos 

alunos; 4)Manutenção, limpeza, restrição de circulação e aglomeração dentro da Moradia; 5) 

Cuidados com casos suspeitos e confirmados, e testagem, resultados da Vigilância 

Epidemiológica dos adultos e organização para testagem das crianças da Moradia em futuro 

próximo. 

 


