
Reunião Extraordinária Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil, 

conhecida como Conselho da Moradia/Unicamp 04/03/2021, por meio de 

plataforma digital gravada. 

 

A reunião iniciou-se às 9h com o seguinte quórum: Presidente, Ana Elisa Spaolonzi 

Queiroz Assis; Conselheiros dos Serviços: Eliete Maria Silva, Coordenação Executiva 

da Moradia; Cibele Papa Palmeira, Representante do Serviço de Apoio ao Estudante - 

SAE; Rogério do Carmo Toledo, pela Diretoria Executiva de Administração - DEA; 

suplentes e convidados dos Serviços; Felipe Racosta Leite, funcionário da Moradia; 

Carmen Edith Feitosa de Freitas, Representante da Secretaria de Vivência do Campus 

- SVC; Conselheiros Representantes Discentes: Karolyne Stefanny de Souza; Mirian 

Soares de Carvalho; Suplentes Representantes Discentes: Keila Conceição Ribeiro dos 

Santos, e convidadas: Larissa Medeiros de Andrade, da Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITCP) e Janaína Pires, presidente da Cooperativa Santa 

Genebra. Essa é uma reunião de pauta única sobre o retorno da realização de Coleta 

Seletiva na Moradia Estudantil, em contato com a Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares (ITCP) com a apresentação da Cooperativa Santa Genebra. 

Convidada Larissa iniciou a apresentação relatando a paralisação do funcionamento 

das Cooperativas no período da pandemia e apresentando projeto de metas para a 

retomada, mencionando a utilização de “bags” e caçambas. Terminada a apresentação, 

Felipe alerta para o fato de que “bags” e caçambas podem ser utilizadas indevidamente 

para receber lixo comum e desaconselha o seu uso, sugerindo a utilização do espaço 

já existente de alvenaria, utilizado antes da pandemia. Em seguida, professora Eliete 

ressalta a questão da deposição errada de lixo comum nas “bags” e pede explicação do 

porquê dessa escolha. Mirian e Larissa explicam que é para facilitar o depósito para os 

moradores que moram mais longe do depósito existente, e que pretendem fazer trabalho 

de conscientização para o depósito correto dos materiais. Janaína então complementa 

com a importância da conscientização e relata as questões relativas à interrupção do 

serviço por conta da pandemia. Em seguida, a professora Ana pergunta sobre a 

organização das demandas de Meio Ambiente e sua articulação na Moradia, em vista 

da concorrência de temas. Mirian comenta os casos, complementa a questão das 

“bags”, e Larissa também comenta sobre a relação com outras pessoas envolvidas 

nesses projetos. Professora Eliete reforça a preferência pelo depósito já existente, em 

detrimento das “bags”, e a partir dessa experiência pode ser revista essa opção. 

Karolyne questiona a possibilidade da entrada de caminhão, sendo esclarecida pela 

professora Eliete. Felipe orienta que a entrada do caminhão pela Portaria 01 e saída 

pela Portaria 03 é mais fácil e habitual, e já é a prática corrente pelo serviço similar de 

Cata-Trecos. Larissa concorda com a prática. Karolyne pede auxílio na divulgação. 

Aprovada a medida por unanimidade, os pormenores serão resolvidos junto à 

Coordenação e Administração da Moradia. Terminada a pauta, professora Ana encerra 

a reunião. 


