
Reunião Ordinária da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil, conhecida 

como Conselho da Moradia/Unicamp em 29/04/2021 por videoconferência 

 

A reunião começou às 9h contando com a presença dos seguintes membros e 

convidados: Presidente em exercício do Conselho Profa. Dra. Mara Patrícia Traina 

Chacon Mikhail; Coordenadora Executiva da Moradia Profa. Dra. Eliete Maria Silva; 

Representante do SAE Cibele Papa Palmeira; da Diretoria Executiva de Administração 

e PRDU, Rogério do Carmo Toledo; convidados permanentes dos serviços: Felipe 

Racosta Leite (da Moradia Estudantil), Anderson Manoel Batinga Araujo (da Secretaria 

de Vivência nos Campi - SVC), Maria Augusta Pretti Ramalho (da Ouvidoria da 

Unicamp); outros convidados, Carlos Carducci, da PRG, conselheiros Representantes 

Discentes Karolyne Stefanni de Souza, Mirian Soares de Carvalho, Keila Conceição 

Ribeiro. Convidadas Profa. Dra. Débora de Souza Santos e Profa. Dra. Dalvani 

Marques. A presidente em exercício Profa. Dra. Mara Patricia comunicou a 

impossibilidade da Presidente Profa. Dra. Ana em participar dessa reunião por questões 

técnicas e passou a condução da reunião para a Profa. Eliete. Abriram os trabalhos com 

a realização dos Informes começando pela RD Karolyne que informou sobre a 

divulgação dos protocolos de entrada na Moradia com pequenos cartazes, comentou 

sobre as atividades de alocação de alunos nas casas e realização de um Censo na 

Moradia, sobre a criação de um Grupo de Trabalho sobre o Censo, outro de Mulheres 

da Moradia, e também um Grupo de Trabalho de Alimentação. Menciona que serão 

feitas novas eleições para Representação Discente e que precisam terminar algumas 

atividades para iniciar esse processo. Profa. Mara pergunta se o Censo será feito junto 

com a Coordenação da Moradia. Karolyne diz que no Grupo de Trabalho do Censo se 

conversa sobre a alocação de vagas na Moradia e como alcançar pessoas que não 

responderam ao Censo. Eliete complementa dizendo estar articulada a esse Grupo de 

Trabalho, e Cibele faz alguns comentários sobre as atividades do grupo. Mirian então 

faz comentários sobre as atividades do grupo Moradia Sustentável, e as dificuldades de 

implementar e menciona a possibilidade de aquisição de recursos para implementação 

de projetos no valor de 5 milhões. Eliete explica que o projeto do Campus Sustentável 

em questão é no valor de 10 milhões, sendo metade proveniente de um edital da ANEEL 

e metade proveniente da UNICAMP. Para dar sequência aos trabalhos e liberar as 

convidadas, Eliete conduz para a apresentação da professora Débora sobre um Projeto 

de laboratório social ligado à educação e promoção da saúde com perspectiva 

antirracista, chamado Labmoras, a ser implementado na Moradia, que recebeu recursos 

R$20 mil para equipar um espaço coletivo a ser definido conjuntamente. 

Complementando, professora Dalvani sobre o projeto Cuidado na Ponta dos Dedos, um 

laboratório de auriculoterapia, capaz de ser desenvolvido junto ao Labmoras. 

Finalizadas as apresentações, Karolyne expressou apoio e questionou onde seria o 

espaço físico utilizado sendo respondida por Debora que ainda não foi definido o espaço 

e propõe essa conversa com os membros do Conselho. Mirian expressa alegria com o 

projeto comentando sobre suas experiências pessoais. João também expressa alegria 

e se coloca à disposição para colaborar. Com isso, Karolyne, Miriam e João se 

colocaram à disposição para colaborar. Felipe então menciona as limitações do ponto 

de vista técnico que devem ser verificados antes das designações propostas, e se 

colocou no grupo para esclarecimentos sobre esses assuntos. Carlos Carducci também 

se coloca à disposição para ajudar no que for preciso. Anderson da SVC se manifesta 

para se apresentar, e se colocar à disposição. Rogério também se apresenta e se coloca 



à disposição. Cibele se apresenta, se coloca à disposição e sugere a utilização do 

espaço também para as atividades da Assistência Social. Então Mirian comenta sobre 

o grupo Moradia Sustentável e suas atividades correlatas a formação da comunidade 

convidando a professora Débora a entrar nesse grupo. Então Débora e Dalvani 

terminam sua apresentação e se despedem. Adiante na pauta Eliete menciona um 

projeto BAS sobre convivência na Moradia, no qual foi produzida uma planilha 

sintetizando conhecimento das informações e projetos apresentados que constam das 

súmulas e ficou de mostrar o material na próxima reunião. Então passou para a 

aprovação da súmula da Reunião Extraordinária de 04/03/2021, que foi lida na íntegra 

pela professora Eliete e aprovada por unanimidade. Próximo item, Aprovação do Plano 

Diretor Integrado UNICAMP nas questões referentes à Moradia, já apresentado em 

reunião anterior com membros da DEPI, e aprovado no CONSU, documento ratificado 

neste Conselho. Passando para os Informes, Eliete explica o caso da presidente Ana 

Elisa que irá se desligar do Conselho em breve, embora mantenha contato auxiliando 

na revisão do texto da Deliberação CONSU-A-24/2001, para elaboração de próxima 

Deliberação atualizada à realidade da Moradia para submissão posterior. Outro item é 

o desligamento do professor Moacyr, representante da Prefeitura, em função de sua 

aposentadoria, como também o desligamento do Carlos Carducci em função de lotação 

em outro setor da Unicamp. Continuando os Informes, Eliete comunica que houve uma 

visita do Pró-Reitor de Graduação Ivan Toro e da Vice-Reitora Luiza Moretti à Moradia 

Estudantil. Eliete também comunica sobre reuniões do SAE com alunos para tratar dos 

problemas com relação à realização de festas na Moradia, proibidas no período de 

pandemia. Continuando os informes, Eliete questiona sobre a utilidade da elaboração 

dos Boletins COVID-19 da Moradia, e também pergunta sobre a participação dos alunos 

no grupo SOS COVID-19. Mirian responde que falta a participação de mais alunos, e 

João se coloca à disposição para ajudar. Karolyne então responde sobre o Boletim e o 

considera muito importante, para que as pessoas saibam sobre os casos que estão 

ocorrendo na Moradia, e estimula que outras formas de comunicação também 

aconteçam, como o Boletim Semanal que foi enviado recentemente. Felipe faz 

apontamentos sobre a diferença de finalidade de cada Boletim, e explica sobre a 

realização dos trabalhos de manutenção preventiva de energia elétrica, incluído as 

trocas de materiais, as questões de cronograma, com previsão de término para junho. 

Mirian pergunta o que tem sido trocado, e faz outras perguntas gerais sobre a execução 

do serviço e sobre a troca de telhas. Felipe explica que as trocas de materiais 

acompanham os projetos aprovados na CPFL para essas casas, e que muitas casas 

não apresentam o padrão do projeto original devido a intervenções particulares que 

nunca foram comunicadas à instituição, e o esforço é o de padronizar a instalação nas 

casas para uma infraestrutura compatível com o projeto aprovado na CPFL. Continua 

tratando da troca de telhas que tem acontecido, e que é executada com ou sem 

informação pormenorizada ao Conselho pelas competências da Manutenção e sua 

urgência. Mirian ressalta a importância da troca das telhas e cobra que essas 

informações sejam repassadas para o Conselho e principalmente para os RDs. Eliete 

então atualiza sobre o assunto da Lavanderia, informando sobre a construção das 

bases, a necessidade dos calços que seguram as máquinas que aguardam instalação 

e a colocação das grades. Continua informando sobre a resistência de algumas pessoas 

a realizarem a identificação nas portarias, ressalta a importância da realização das 

ocorrências junto aos Vigilantes, e relata o relacionamento com os membros da SVC no 

GT de Segurança, sendo complementada por Anderson sobre quais serão os membros 



a continuar participando do grupo e o relacionamento da SVC com as unidades. Eliete 

então passa à questão das cestas básicas distribuídas em parceria com a DEDH e 

Comissão de Alimentação da Moradia, explicando como está essa distribuição. 

Seguindo, próximo informe sobre a desocupação de casas ocupadas por não moradores 

do PME, Eliete informa sobre o mapeamento e procedimentos adotados. Vencida a 

pauta a reunião foi encerrada. 


