
Súmula da Reunião ordinária do Coordenação Deliberativo da Moradia Estudantil, conhecida 

como Conselho da Moradia, realizada em 02 de julho de 2020, por meio digital, iniciou-se às 9h, 

estando presentes na reunião: Prof. Dr. Anderson Trevisan, presidente; Profa. Dra. Daniela Gatti, 

assessora da Pró-Reitoria de Graduação - PRG, coordenadora do Grupo de Trabalho 3 da 

Unicamp sobre a Moradia, convidada; Profa. Dra. Eliete Maria Silva, coordenadora executiva da 

Moradia; Paulo Fozatti, administrativo da Moradia; Cibele Papa Palmeira, assistente social 

representante do Serviço de Apoio ao Estudante - SAE; Edilene Alves, Representante Discente - 

RD titular; Profa. Dra. Helena Altmann, coordenadora do SAE; Profa. Dra.  Josianne Cerasoli, do 

Observatório de Direitos Humanos e Voluntariado da Unicamp, membro do GT-3, convidada; 

Karolyne Stefany de Souza, RD titular; Katlyn Dias da Silva, RD titular; Keila Conceição Ribeiro 

dos Santos, RD suplente; Mirian Soares de Carvalho, RD titular; Rose Clélia Grion Trevisane, 

assistente técnica CECOM, membro GT-3, convidada; Susana Soares Branco Durão, 

coordenadora da Secretaria de Vivência dos Campi - SVC; Viviane Silva de Souza, RD titular; 

Carlos Roberto Carducci, representante da PRG. Abertura da reunião pela presidência contou 

com a apresentação dos Conselheiros presentes e posse dos Representantes Discentes. Então 

iniciou-se a apresentação do trabalho realizado pelos convidados do GT-3 sobre o Plano de 

Retorno após pandemia na Moradia, a apresentação dos trabalhos do CECOM e considerações 

sobre especificidades da Moradia. Informe da Eliete sobre as testagens de 26 crianças, com 

nenhum caso confirmado, considerações sobre as Notificações das Ocorrências na Moradia, 

implementação de melhorias estruturais e lavanderia. Os Representantes Discentes - RD 

relataram sobre a escolha em participar do pleito eleitoral e do Conselho. A seguir foram 

apresentadas as atualizações do Plano das Atividades Pós Pandemia na Moradia pela Eliete. O 

último item da Ordem do dia: a questão da cobrança do excedente de Energia Elétrica com 

apresentação da planilha com a situação dos excedentes desde janeiro de 2019 pelas casas. Nas 

discussões optou-se por diferenciar a abordagem entre momento presente e aquele anterior à 

pandemia. Foi explicado como é calculado o valor do excedente a partir do consumo de 190 

Kw/mês. Deliberou-se que uma notificação será enviada para os moradores com excedentes 

anteriores à pandemia e que em Assembleia se mapearão as condições dos moradores para 

pagamento. Foi sugerido que os RD utilizem a planilha com os excedentes em Assembleia para 

o chamamento das casas envolvidas. Também foi sugerido que o texto da notificação fosse 

disponibilizada para a Representação Discente observar e realizar sugestões. 


