
Reunião Ordinária do Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil,
conhecida como Conselho da Moradia/Unicamp em 17/12/2020

A reunião começou às 9h contando com a presença dos seguintes membros e
convidados: Presidente do Conselho Profa. Dra. Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis;
Coordenadora Executiva da Moradia Profa. Dra. Eliete Maria Silva; Coordenadora do
SAE Profa. Dra. Helena Altmann, representante da Prefeitura do Campus Prof. Dr.
Moacyr Trindade de Oliveira Andrade; representante da equipe administrativa Felipe
Racosta Leite, convidados permanentes dos serviços: Carmen Edith Feitosa e Lina
Amaral Nakata (da Secretaria de Vivência nos Campi - SVC); conselheiros
Representantes Discentes Viviane Silva de Sousa, Karolyne Stefanni de Souza,
Edilene Alves da Silva, Mirian Soares de Carvalho; suplente Representante Discente
Keila Conceição Ribeiro; e demais convidadas Profa. Dra. Nubia Bernardi e acadêmica
Natalia Consoli Marangoni Oliveira Bacci. A presidente Ana iniciou com os informes da
presidência sobre a entrega da moção do Conselho para o estudo de gratuidade no
serviço de Lavanderia. Karolyne fez o informe do seu ingresso no Conselho de
Cultura, a convite da professora Eliete, como representante da Moradia. Ana menciona
o estudo da Unicamp e o reconhecimento da universidade como uma das três (03)
instituições mais sustentáveis do Brasil, também lembra as datas das próximas
reuniões sendo 28/01 e 25/02. Nos informes da coordenação executiva e
Administração começando com Felipe que expõe a situação de barulho das crianças
próximo às casas e um pedido de orientação para as mães sobre o caso, expõe
também a situação de uma hostilidade ocorrida entre um entregador e moradores por
questão de adentrar nos canteiros com sua motocicleta para fazer as entregas,
sugerindo o início da reflexão sobre quais procedimentos adotar para evitar esse tipo
de problema, e sendo complementado por Ana que sugere levar essas questões para
a equipe da DEPI que está trabalhando com a sinalização da Moradia, adicionando o
tema às intervenções a realizar. Continuou falando sobre a instalação das grades de
restrição de acesso às instalações elétricas e hidráulicas da Lavanderia e os
gradis/portões instalados em algumas das portas para a restrição de acesso mantendo
a circulação de ar comentando sobre as preferências e qualidades da instalação;
sobre a Atividade de “Cata-treco”, para recolhimento de resíduos e descartes
volumosos, foi sugerida uma regularidade mensal, bem como, informando sobre a
futura mudança do depósito de volumosos para as imediações do depósito de
recicláveis, centralizando o depósito e facilitando a passagem do “Cata-treco” cuja
data foi definida entre os conselheiros para a partir do dia 20 de cada mês; finalizando
alertou que a equipe da Administração está desfalcada por conta da saúde do
funcionário Ademir, sem perspectiva de retorno à atividade; como em janeiro/2021 o
funcionário Paulo entra em férias, ficará apenas um único funcionário na
Administração. Profa. Eliete anuncia o novo Boletim da Moradia sobre a COVID-19,
com dois casos novos, sendo um aluno e um trabalhador da empresa terceirizada,
além de novas testagens acontecendo e reforça os cuidados necessários no período
do final de ano; menciona os projetos de Bolsas Auxílio Social - BAS realizados na
Moradia sendo os de educação, cultura e arte, o cursinho, e o CineMoras, com vagas
a preencher e com planejamento de atividades adequadas ao período da pandemia.
Também o projeto da horta com vagas disponíveis e a proposta de mapeamento das
hortas existentes na Moradia, articulado com os projetos de convivência saudável,
gestão da informação e sustentabilidade, também com vagas disponíveis. Sobre o GT



de Segurança Profa. Eliete mencionou o mapeamento das ocorrências da Moradia e a
criação da cultura de registro de ocorrências entre os Moradores. Passou então para a
questão do planejamento da Administração e da Coordenação mencionando a reunião
realizada para sistematizar as atividades e as necessidades de criação do relatório de
gestão do exercício da Coordenação, como material para orientação das próximas
gestões da Moradia, a fim de dar continuidade nas atividades. Sugere também uma
conversa com os candidatos à Reitoria da Universidade para conversar sobre as
necessidades da Moradia, dos moradores e quais suas propostas. Próximo assunto,
comunica a participação de uma estagiária do MIT em janeiro para trabalhar assuntos
relacionados à Moradia e convida a participação dos membros para participar das
reuniões com ela. Ana então consolida a definição de aguardar a chegada do relatório
para trabalhar as questões de interesse, e quanto aos candidatos à Reitoria
encaminha proposta de iniciar as comunicações, pautar as questões centrais e buscar
agenda dos candidatos para realização das reuniões. Então Ana apresenta a
Professora Dra. Nubia e a aluna Natalia que iniciam sua apresentação sobre o
trabalho de Iniciação Científica (IC) sobre acessibilidade, a ser realizado na Moradia.
Terminada a apresentação, Eliete agradeceu a disponibilidade, Felipe mencionou o
paralelo com outras iniciativas institucionais com a DEPI, Mirian se ofereceu para fazer
o intercâmbio com os estudantes, Karolyne também se colocou à disposição e
perguntou à Natalia o que a motivou em escolher como objeto de estudos a Moradia,
que explicou ter sido encaminhada a esse objeto pela Nubia. Karolyne também
apresentou outros grupos de trabalho que também tratam de temas correlatos e a
importância dessa atenção institucional. Após debates e esclarecimentos foi aprovada
a realização da IC na Moradia. A reunião prossegue com a aprovação da Súmula da
reunião de 26/11/2020 por unanimidade e uma única abstenção da Profa. Helena.
Então Eliete apresenta a proposta de melhoria dos espaços coletivos da Moradia
através do espaço Plasma, com o Programa de Projetos Estudantis Espontâneos
(PE²), sugerindo uma reunião de exposição da iniciativa no Conselho, aberta aos
moradores, para estimular a criação de projetos nesse sentido partindo dos alunos
moradores. Ana e Karolyne expressam concordância com a proposta, sugerem que a
apresentação aconteça na próxima reunião, então Mirian menciona a necessidade de
também expor essa iniciativa em Assembleia de Moradores como forma de fomento.
Ana sugere a apresentação inicialmente para o Conselho e depois para toda a
comunidade. Seguindo a pauta, passou para aprovação o texto informativo sobre os
procedimentos para solicitação de utilização de sala de estudos no período da
pandemia. Karolyne sugere a utilização de formulário para agendamento dessa
utilização, apoiada por Mirian, e após a sugestão o texto foi aprovado por
unanimidade. Vencida a pauta, realizados os agradecimentos e felicitações de final de
ano, a reunião foi finalizada.


