
Reunião Ordinária Conselho Deliberativo da Moradia 24/09/2020 

A reunião começou às 9h com o seguinte quórum: Presidente Ana Elisa Spaolonzi, Eliete Maria 

Silva, coordenação executiva da Moradia, Cibele Papa Palmeira representante do SAE, Carmen 

Edith Feitosa convidada da SVC, Felipe Racosta Leite representante dos servidores do PME, 

Viviane Silva de Souza Representante Discente (RD), Edilene Alves da Silva RD, Karolyne Stefanny 

de Souza RD, Mirian Soares de Carvalho RD, com ausências justificadas de Katlyn Dias da Silva, 

Maria Augusta Pretti, e Helena Altmann. Iniciaram os trabalhos com os informes da saída de 

Miriam do Conselho de Segurança da Moradia e anunciando que não houveram Assembleias 

estudantis esse mês, mas mobilizações têm acontecido por conta de outras questões estudantis, 

e Karolyne fez uma breve apresentação do ponto de vista estudantil sobre o contexto de projeto 

de alterações sobre a concessão de benefícios. Cibele então fez o contraponto, contando como 

foram os trabalhos e os desafios que o projeto tenta enfrentar, reafirmando o compromisso 

institucional de manutenção do conjunto das bolsas. Cibele precisou sair após sua fala, 

despediu-se. Então Miriam fez algumas colocações sobre o assunto dos critérios de seleção dos 

benefícios do SAE, e passou para a próxima questão da pauta sobre a visita das representantes 

da DEPI à Moradia para visualizar as condições e tratar do assunto de Urbanismo Tático em 

consonância com as demandas da Moradia, sendo complementada por Felipe sobre a questão 

das deliberações sobre o tema, com intervenções em orientação para a utilização dos bolsões e 

pintura de vias estacionamento. Então passou-se para os informes da Administração e 

Coordenação da Moradia iniciando com Felipe relatando sobre os pagamentos dos excedentes 

de energia elétrica, que teve novos pagamentos e acordos de parcelamento; da empresa que 

fará o laudo estrutural da Moradia, que já foi contratada e iniciou-se o prazo dos trabalhos mas 

não sua execução até o dia da reunião; do Formulário de Retorno da Moradia, que tem tido 

adesão e garantido o retorno de ao menos 40 pessoas com testagem agendada; da revisão das 

máquinas de lavar da Lavanderia, que teve seis máquinas revisadas até a data; e a limpeza do 

vão da sala G-H, cujos sacos de lixo com o material não foi descartado desde a solicitação na 

época do Mutirão, ocorrido dia 11 de agosto, com a passagem do caminhão da Prefeitura de 

Barão para recolhimento de itens volumosos. Então Eliete continuou os informes sobre os 

Grupos de Trabalho em atividades, sendo o GT de Segurança, que em parceria com a SVC tem 

reuniões semanais e está organizando informações e demandas para apresentar a este 

Conselho; o Grupo de apoio ao SOS-COVID-19 com CECOM e Vigilância Epidemiológica, além de 

apoio do SAE e voluntários, com reforço dos temas relativos aos perigos da COVID-19 e sua 

interface com o retorno de algumas das atividades presenciais na Unicamp. Então entrando no 

Ordem do Dia, Ana Elisa expõe a proposta do grupo de pesquisa da professora Emilia Wanda 

Rutkowski, da Engenharia Civil, sobre Educação Ambiental Crítica, com foco nos resíduos sólidos, 

para fazer uma apresentação com propostas para a Moradia, e foi deliberada a realização da 

apresentação na próxima reunião ordinária para tratar desse tema com as pesquisadoras 

convidadas. Viviane então fez uma intervenção sobre um caso específico de uma estudante 

gestante pleiteando vaga na Moradia, mas com dificuldades, caso este que será acompanhado 

pelo SAE e pautado na próxima reunião. Eliete fez também uma intervenção sobre a retomada 

das atividades do Narcóticos Anônimos retomando as suas atividades de maneira virtual, e com 

possibilidade de interface com os RDs para a divulgação, recebendo sugestões de 

operacionalização de Miriam que também se dispôs a ajudar. Continuando a pauta, Ana Elisa 

expôs a situação da Representante Discente Katlyn Dias, que terá dificuldades em acompanhar 

as reuniões do Conselho, e assim foi deliberada a manutenção dos horários habituais, encorajar 

a Katlyn a continuar atuando nas atividades que puder, e acionar o 1º suplente disponível para 

assumir as responsabilidades da titularidade. Então Miriam fez uma última sugestão para 



convidar o aluno Bruno para a próxima reunião para a apresentação do grupo da professora 

Emilia. Sem mais para tratar a reunião foi encerrada. 


