
Súmula Reunião do Conselho Deliberativo da Moradia Estudantil 30/07/2020 

 

Presentes: Anderson Trevisan, presidente do Conselho; Eliete Silva, Coordenadora Executiva da 

Moradia; Daniela Gatti, convidada Assessora PRG; Susana Durão, Coordenadora SVC; Carlos 

Carducci, representante PRG; Felipe Racosta, Servidor PME; Ana Elisa Spaolonzi, convidada; 

Katlyn Dias, Representante Discente; Karolyne de Souza, Repr. Disc.; Edilene Alves, Repr. Disc.; 

Mirian Soares, Repr. Disc.; Helena Altmann, Coordenadora SAE; Cibele Papa, Servidora SAE; e 

Carmem Feitosa Servidora SVC. Daniela Gatti expôs a atuação dos Grupos de Trabalho 

específicos e sobre o Plano de Retorno Gradativo da UNICAMP, sobre as orientações de cuidado 

sanitário, sobre a divulgação dessas informações na cartilha online no portal, e anunciando o 

Formulário de Retorno à Moradia, sua importância tangencial para o acompanhamento do RU 

e dos Transportes. Ressaltou que houve convite para representantes da Graduação e Pós 

Graduação que infelizmente não chegaram a participar.Susana reforça a importância da 

mobilização em torno dos Grupos de Trabalho e elogia sua atuação inédita nesse cenário. 

Anderson passa a palavra para Susana fazer suas ponderações sobre a SVC, os desafios 

organizacionais, funcionais e administrativos enfrentados no seu curto período de existência. 

Explica as suas atividades em segurança, controle e monitoramento em todos os campi, 

destacando a unidade de Vigilância, sua interlocução com funcionários terceirizados. Então 

destaca as renúncias e novas prioridades que o cenário da Covid-19 impôs, as medidas realizadas 

em motivação, treinamento de pessoal e relacionamento. Carmen pondera sobre o material de 

apoio criado pela SVC para orientar os usuários sobre a importância e serviços da SVC, além da 

apresentação de slides e em vídeo de mesma natureza. Reforça a presença da SVC nos meios 

digitais, seu portal, suas redes sociais e se coloca à disposição. Susana responde à dúvida de 

Mirian sobre a atuação da Vigilância e Portaria da Moradia como parte da competência da SVC. 

Reforça também que essa atuação é nos espaços comuns, explica que o âmbito de atuação da 

segurança patrimonial característica é “intramuros”, e não sobrepõe a competência da polícia 

nos espaços públicos. Também relaciona a atuação principal da Vigilância na orientação, e não 

na repressão. Relata a atuação em prol do coletivo e também a presença feminina predominante 

em sua equipe. Anderson então informa sobre a finalização da sua atuação no Conselho da 

Moradia e apresenta a professora Ana Elisa que o substituirá. Ela então se apresenta e relata 

seu histórico com a Moradia e sua atuação profissional. Eliete então relata sua experiência com 

Anderson, com a Moradia, agradece e dá as boas vindas à professora Ana Elisa. Então Anderson 

passa a palavra aos RDs para os informes da Assembleia de Moradores. Katlyn inicia informando 

que a discussão sobre pagamento de excedente de energia elétrica foi tranquila, e levantada a 

questão das especificidades e dificuldades individuais para pagamento, discutidas caso a caso 

com a Administração da Moradia. Levantou a demanda de troca de disjuntores para bifásicos 

entre outras melhorias. Pediram a realização de um cronograma para essas ações. Karolyne 

ressaltou que um formulário foi enviado para que um morador por casa respondesse sobre as 

condições da energia elétrica, com destaques para queima de equipamentos. Então Felipe fez 

informe sobre a notificação para os pagamentos de excedente de energia elétrica, sua adesão 

satisfatória, e os contatos caso a caso realizados em eventuais dificuldades dos moradores. 

Continua em resposta às demandas dos RDs sobre possíveis trocas e informa que uma 

mobilização generalizada para essa ação exige mobilização de outros órgãos pela sua 

complexidade. Carlos Carducci complementa a questão de energia elétrica sobre os 

pagamentos, realizados via depósito bancário. Sugere também que as demandas em Ata de 

Assembleia dos Moradores sejam revertidas em documento a ser encaminhado para a 

Prefeitura do campus. Informa também que foi fechado um contrato para empresa realizar um 



laudo analítico para as estruturas de engenharia da Moradia. Foi sugerido pelos RDs a divulgação 

dessas informações para os moradores, reiterado pela professora Eliete. Edilene informou sobre 

uma dúvida de arrecadação do dinheiro, e se ele se destina à Moradia, e Carducci respondeu 

que esse orçamento é revertido para a Universidade explicando a questão específica do 

orçamento da Moradia. Mirian tocou no assunto do boleto pensando nessa possibilidade, e 

Carlos explica que este evento geraria necessidades específicas junto ao banco, e sugere a 

continuidade do sistema de depósito bancário. Mirian reforça a questão da rede elétrica com 

troca de disjuntores e fiação de chuveiro. Eliete então continua com os informes da 

Coordenação. Anderson coloca as Súmulas para aprovação, aprovadas por unanimidade. 

Também foi deliberada a disponibilização das Súmulas no portal da PRG, na página da Moradia. 

Complemento da questão por Felipe, por Helena Altmann e Anderson. Aprovado por 

unanimidade. Então Anderson passa a palavra para Eliete ponderar sobre o Plano de Retorno 

pós pandemia. Destaca que a Moradia não parou nesse período e que os espaços coletivos 

devem permanecer fechados. Alguns deles, porém acabam passando por flexibilização sob 

demanda e aprovação no caso a caso, como os eventos de saúde que vêm acontecendo. Reforça 

a necessidade do isolamento e que os grupos de trabalho estão atentos às normativas gerais na 

elaboração de seus planos. Cibele então complementa que tem havido muita demanda por 

atendimento pelo SAE e informando a necessidade de trânsito partindo da Moradia ou saindo 

da Moradia. Reforça a importância dos alunos anunciarem o seu trânsito para o SAE e Moradia. 

Elogiou o trabalho do grupo SOS Covid na Moradia e foi complementada pela RD Katlyn que 

também está envolvida e destacou a importância dos protocolos de retorno. Em sequência a 

professora Eliete sugeriu o agendamento das novas reuniões em face das condições que se 

apresentam, acrescentou a necessidade de elaboração e encaminhamento dos protocolos, foi 

complementada pela RD Karolyne que inseriu a necessidade de divulgar as Regras de Vivência 

da Moradia, além de outras ponderações sobre o retorno dos alunos à Moradia em conjunto 

com a Cibele. Assim, marcaram nova reunião de outro grupo sobre o assunto. Sobre o retorno 

dos estudantes, Felipe fez um complemento a respeito da prática de desencorajar os estudantes 

em retornar, enfatizar a necessidade de isolamento, sendo reforçado pela Cibele que orienta na 

mesma direção. Foi então marcada uma reunião extraordinária para a definição dos protocolos 

a serem implementados. Após estas questões a reunião foi finalizada. 


