
Reunião Extraordinária Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil,
conhecida como Conselho da Moradia/Unicamp 13/05/2021, 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 e Anderson Manoel Batinga, Representantes da
Secretaria de Vivência do Campus - SVC; Conselheiros Representantes Discentes:
Arlindo Baré; Karolyne Stefanny de Souza; Mirian Soares de Carvalho; e Edilene Alves
da Silva; Suplentes Representantes Discentes: Keila Conceição Ribeiro dos Santos; e
João Florentino da Silva; e convidados: Ellen Alves Menezes, e Ricardo de Jesus do
GT de Segurança da Moradia. Essa é uma reunião de pauta única sobre a instalação
de câmeras na Moradia, motivada por uma carta do GT de Segurança sobre o tema.
Karolyne iniciou a fala mencionando o início dos trabalhos da empresa de expansão
da internet fibra ótica para as portarias juntamente com a colocação de câmeras e sua
infraestrutura, relaciona comentários diversos que ouviu sobre o tema, e menciona que
o assunto não foi discutido em reuniões do Conselho ou do GT de Segurança. Mirian
declara estranhar a colocação de câmeras, faz comentários sobre suas impressões da
estrutura, e dá sua posição sobre o número de vigilantes na Moradia. Anderson
esclarece que os vigilantes e os porteiros são contratados, a instituição não contrata o
funcionário, mas sim o serviço, e que a comunicação sobre aspectos gerenciais
diversos não deve ser feita pelos vigilantes, pois eles não possuem essa informação,
que é de competência da Administração da Moradia. Ana faz colocações sobre a
relação de trabalho e serviço da Unicamp com as empresas terceirizadas, e a relação
e comunicação com a comunidade universitária, destacando aspectos jurídicos de
competências funcionais. Anderson esclarece que questões procedimentais e
gerenciais não são de domínio desses funcionários. Carmen reforça que os porteiros e
vigilantes não sabem responder sobre questões gerenciais, mas informalmente
acabam conversando sobre opiniões pessoais e informações eventualmente
equivocadas e informa que eles são orientados por padrão a não dar explicações
sobre assuntos que eles não dominam. Edilene pergunta qual o procedimento do
morador que ficou descontente com a abordagem de um funcionário com seu filho, por
exemplo cobrando o uso de máscaras durante a pandemia. Anderson esclarece que
em caso de abordagem inadequada deve ser feita comunicação com a Administração
da Moradia para relatar o caso com a equipe da SVC para fazer a orientação e
treinamento corretos, ou reclamação através do telefone 32516000. Mirian sugere
ampliar o diálogo com a comunidade sobre questões de segurança e abordagem, faz
críticas à prática de terceirização e comentários sobre a presença e instalação de
câmeras. Arlindo faz comentários sobre um evento de abordagem inadequada
vivenciada, específica do caso indígena, e da importância da orientação ao
profissional. Karolyne reforça a importância do comentário de Arlindo, referente às
peculiaridades da população indígena e sua abordagem, e menciona o trabalho do GT
de Segurança sobre o tema. Ana faz considerações sobre a importância das
discussões de segurança no âmbito da instituição. De volta ao assunto das câmeras,
Felipe dá o panorama do início da discussão originada na PRG a partir da instalação



da estrutura de lavanderia. Explicou que concomitantemente à instalação da
lavanderia seria realizada a expansão do cabeamento de fibra ótica para atender tanto
a Lavanderia quanto a Portaria 01, incluindo a instalação de câmeras para a
segurança da Lavanderia, de seus usuários e seus equipamentos, como também das
portarias, seus usuários, funcionários e equipamentos, além de outros elementos
referentes ao tema e seu histórico. Ricardo faz questionamentos sobre quem decidiu
sobre a instalação de câmeras, por que não foi comunicado ao GT de Segurança, e
por que não poderia ser contratado um funcionário para estar no local ao invés. Ana
explica a questão do funcionário, que havia sido solicitado, e que foi denegado por
questões de orçamento e contrato. Felipe explica que a decisão pela instalação de
câmeras veio da PRG concomitante com o início da instalação das máquinas de lavar
no espaço. Mirian faz comentários sobre a necessidade de comunicação e diálogo
desses assuntos nos espaços do Conselho e do GT de Segurança e cobra
comunicação ativa de outros eventos da Administração. Felipe explica que diante da
quantidade e variedade dos eventos, do número de funcionários e do acúmulo de suas
competências é impossível fazer um trabalho ótimo nesse sentido, por mais que a
Administração esteja sempre à disposição para esclarecimentos. Karolyne explica que
isso não é um ataque ao trabalho da Administração, reconhece a sobrecarga do
trabalho e reivindica melhorias nessa questão, mas estranha sobre o andamento do
projeto sem comunicação anterior, e informa da ocorrência da Assembleia e do
interesse de pedir esses esclarecimentos às instâncias superiores da universidade,
além de fazer colocações a respeito de outras formas de aprimorar a segurança. Eliete
reconhece que houve uma falha de comunicação, recupera informações a respeito dos
temas mencionados, complementa que a alocação de mais um vigilante na Moradia foi
considerado contraproducente pelos órgãos da instituição por questões da pandemia,
enumera a diversidade de temas debatidos desde o início da implementação da
lavanderia em diversas instâncias, e justifica a possível falha de comunicação diante
de todo o volume de temas e atividades. Mirian agradece as explicações de Eliete,
reforça a necessidade de diálogo nos espaços disponíveis e levanta o questionamento
do tipo de controle que se pretende exercer com a instalação de câmeras. Ellen se
posiciana contrária à instalação das câmeras, afirma que essa posição também é a
posição de outros moradores, disse que a câmera é vista como uma forma de reprimir
as pessoas, e reforça a necessidade de comunicação. Ricardo explica sobre a
atuação do GT de Segurança, sobre a divulgação das suas súmulas desde 2020,
explica que as discussões no espaço do GT também são feitas no espaço da
Assembleia dos Moradores, acrescenta que o controle de entrada foi uma medida
aprovada em Assembleia passando pelo GT e pelo próprio Conselho. Eliete então
propõe uma pesquisa entre os Moradores, com fundamentos a favor e contra a
colocação de câmeras, e expõe diversos exemplos de problemas de segurança que
estão acontecendo por falta de estrutura de segurança. Felipe então endossa os
elementos da professora Eliete e complementa que a finalidade das câmeras é de dar
subsídio para as ocorrências dos vigilantes e de aprimorar as atividades de Vigilância
que já ocorrem na Moradia Estudantil, e que não há nem interesse institucional nem
estrutura organizacional para qualquer vigilância que comprometa a privacidade dos
alunos. Ana faz considerações sobre diversos aspectos da segurança e da
responsabilização institucional sobre esses eventos e propõe como encaminhamento
a realização de uma pesquisa sobre o tema, seguindo regras acadêmicas de
metodologia, para garantir validade, amplitude e pertinência temática, e com a



participação de todos os moradores sem exceção, com questionamentos amplos
sobre segurança para dar conta da complexidade do tema, e ressalta as seguintes
temáticas: controle, segurança, violência, responsabilização, patrimônio público e vida
privada, contando com a participação da Procuradoria Geral para a compreensão dos
limites e imperativos de atuação. Mirian então enaltece a proposta e sugere a inclusão
de grupos minoritários também como uma temática a abordar na pesquisa. Felipe
acrescenta sobre casos de violência doméstica que acarretam ordem de restrição
judicial com os quais lida em seu trabalho, elementos esses que não vão à tona para a
comunidade pela responsabilidade do sigilo e que esse aspecto deve ser levado em
conta na discussão. Karolyne comenta que apoia a contratação de novos funcionários
de segurança para a Moradia, também apoia a realização da pesquisa sobre
segurança, menciona a importância das decisões da Assembleia e que há participação
de diversos moradores por lá, questiona a efetividade do uso de câmeras como
medida de segurança. Ana então reforça que a questão não tem a ver com a
instalação de câmeras, mas com a discussão das grandes temáticas pertinentes à
segurança da Moradia, e faz considerações sobre a existência de pontos positivos e
negativos em todas as escolhas a fazer, em qualquer caso. Também encaminha para
votação a proposta da realização de uma pesquisa pelo GT de Segurança, nos termos
apresentados na sua proposta e complementada pelo debate, sendo: pesquisa sobre
a temática da segurança na Moradia envolvendo todos os Moradores e envolvidos
com enfoque em controle, segurança, violência, responsabilização, patrimônio público,
vida privada e grupos minoritários, com a participação da Procuradoria Geral da
Unicamp na exposição de limites e imperativos de atuação da instituição.
Encaminhamento aprovado por unanimidade. Ricardo pergunta sobre a definição de
um prazo para a apresentação do projeto pelo GT, sendo esclarecido por Ana que não
é necessário, para que o GT possa realizar suas atividades com a atenção julgada
necessária. Ana agradece a urbanidade de todos os participantes e finaliza a reunião.


