
Reunião Ordinária da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil,
conhecida como Conselho da Moradia/Unicamp em 25/02/2021, por plataforma
digital.

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 Diretoria Executiva de
Administração Rogério do Carmo Toledo; convidados permanentes dos serviços:
Felipe Racosta Leite, funcionário do PME, Carmen Edith Feitosa (da Secretaria de
Vivência nos Campi - SVC), Savio Antonio Belluomini Ludovico (da Ouvidoria da
Unicamp); conselheiros Representantes Discentes Karolyne Stefanni de Souza,
Edilene Alves da Silva, Mirian Soares de Carvalho, Arlindo Baré, Keila Conceição
Ribeiro; e suplente, João da Silva; e convidadas Profa. Dra. Sonia Regina da Cal
Seixas, Andrea Patricia Lobato Cordero, Aline Eid Galante, Gabriela Marques Romero,
e Thalita dos Santos Dalbelo. A reunião iniciou com a apresentação do Plano Diretor
da UNICAMP, por Thalita Dalbelo, sua contextualização, questões da pandemia, e
aspectos específicos da Moradia. Apresentou aspectos da Moradia para incluir no
Plano Diretor, distribuídos nas áreas do Plano Diretor Integrado. A Professora Eliete
faz comentários sobre peculiaridades ocasionadas pela pandemia na vivência, na
utilização do espaço, nos projetos existentes e na ausência de regramento em alguns
aspectos específicos. Mirian faz comentários sobre peculiaridades da comunidade da
Moradia e sua integração com o território. Felipe comenta sobre a oferta de serviços
de manutenção, limpeza, portaria, vigilância, administração e os impactos que a
pandemia teve sobre eles e sobre o espaço. Mirian sugere espaços para aprimorar a
vivência na Moradia, como biblioteca própria e salas de computação. Karolyne
menciona a criação da lavanderia entre os espaços de vivência e a inserção dela no
Plano Diretor. Thalita explica que o documento será entregue à Comissão de
Planejamento Estratégico Institucional para aprovação da versão, se compromete a
entregar o documento referente à Moradia para apreciação da comunidade e
providências posteriores, se despede e finaliza a apresentação. Segue para a segunda
apresentação, do projeto de pesquisa de Doutorado da aluna Andrea Patricia,
orientada da Professora Sonia, sobre Sustentabilidade Energética: condições
ambientais e saúde nas residências. Terminada a apresentação, Mirian pediu
explicações sobre o estudo específico para COVID-19, sendo respondida por Andrea.
Karolyne se mostrou empolgada com as potencialidades do projeto, ressaltou a
importância dos resultados em meio à pandemia de COVID-19 e colocou a
representação discente à disposição. Andrea complementa as falas com observações
acadêmicas e metodológicas sobre o projeto. Professora Sonia agradeceu o espaço,
recepção a acolhimento para o estudo junto com sua orientanda Andrea. Seguindo a
reunião, houve uma alteração de pauta para supressão da aprovação da pauta da
reunião ordinária e extraordinária anterior, por impossibilidade de confecção até então,
sendo transferida para a Reunião Ordinária seguinte, junto das demais. Também
houve inversão de pauta para a entrada na Ordem do Dia antes dos informes. Na
sequência da Ordem do Dia, passaram para o assunto da arrecadação da Campanha
de Natal, seu saldo remanescente e eventual destino. Karolyne sugere uma conversa
com a Comissão de Alimentação para dar continuidade na realização dos kits
alimentares para as crianças, sendo complementada por Mirian que informa sobre a



necessidade de renovação dos participantes da Comissão de Alimentação. Professora
Eliete então solicita que os nomes dos novos membros sejam divulgados para este
Conselho para interlocução. Então foi votada a proposta de encaminhamento do saldo
da Campanha de Natal para a Comissão de Alimentação, uma vez que saibamos
quais serão as pessoas envolvidas, sendo aprovada por unanimidade. Professora Ana
toma a palavra para inserção de pauta referente ao estágio de um estudante e
indeferimento de direito ao benefício PME, assunto da reunião extraordinária anterior,
encaminhado para votação, sendo mantido o indeferimento do SAE, com três
abstenções. Vencida a Ordem do Dia, iniciados os Informes, Karolyne relatou a
confecção do vídeo de instrução de uso da Lavanderia, também relatou o seu contato
com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), incubadora de
coleta seletiva e recicláveis, e sugeriu a realização de uma reunião extraordinária para
reativar a coleta seletiva da Moradia com a Cooperativa Sta Genebra, reunião
marcada para 04/03/2021. Relatou também um caso de invasão na casa de moradora
por outro morador. Cibele relata o caso de invasão conforme informado pelos
envolvidos e a necessidade de averiguar o que ocorreu no caso e as providências a
tomar. Professora Eliete relata estranhamento com relação à comunicação e com
relação à reunião na casa que foi palco do episódio de invasão, proibidas em período
de pandemia. Também relata que a reunião com o Serviço de Atenção à Violência
Sexual receberá essa questão com as informações adequadas em mãos. Próximo
ponto, relacionado à COVID-19, Cibele relata preocupação com o avanço do número
de casos na Moradia e as informações de realização de festas, e pede apoio à
Representação Discente para orientar contra as aglomerações. Continua seu relato
com informações sobre a realização remota da Calourada, sobre a sua programação e
pede apoio para a sua divulgação. Em seguida a professora Eliete faz esclarecimentos
sobre os casos de COVID-19 confirmados na Moradia. Mirian solicita canal de
comunicação com os conselheiros para conseguir informações sobre esses novos
casos de COVID-19 na Moradia, sendo orientada pela Cibele sobre esse tema.
Seguindo a reunião, professora Ana faz os informes da presidência solicitando apoio
do Conselho, em especial dos RDs para a divulgação das reuniões com os reitoráveis,
realizadas e gravadas junto ao Conselho e convidados. Próximo tema, do Relatório de
Gestão da Moradia, foi apresentado pela professora Eliete elencando rapidamente
diversos feitos, melhorias e memória administrativa, tirando as dúvidas eventuais.
Seguindo, professora Eliete falou sobre a programação da Calourada com rodas de
conversa remota sendo complementada por Cibele da necessidade de conversar
sobre a maneira de fazer e sugerindo a participação dos estudantes e RDs em lives no
mês de abril. Karolyne reforçou a ideia de realizar a roda de conversa em abril e
direcionar o evento para os calouros e veteranos da Moradia. Professora Eliete então
alerta para o fato de que a eleição da reitoria, nesse período, pode alterar a
composição da gestão da Moradia. Último tema, a professora Eliete relata sobre os
efeitos do processo de identificação nas portarias da Moradia, eventos isolados, e
demandas relacionadas às Regras de Vivência. Karolyne então menciona a presença
de alguns cachorros estranhos circulando na Moradia e algumas tentativas de
resolução, e sobre o cadastramento dos animais que poderia ser reforçado por email e
via formulário na Internet. Mirian comenta que a força de convencimento dos RDs
frente aos estudantes é muito relativa. Professora Ana e finaliza a reunião.


