
 

REUNIÃO GT DE SEGURANÇA DA MORADIA (14/09/2020) 

Presentes: Carmen Edith Feitosa de Freitas (SVC), Eliete Maria Silva (Coordenadora Executiva da 

Moradia Estudantil), Karolyne Stefanny de Souza (RD Moradia), Romonilson Alves dos Santos 

(morador), Romildo Ricardo de Jesus (morador), Salvador Jesus dos Santos (SVC) e Thais Araújo Bispo 

(moradora). 

 

INFORME 

As súmulas das reuniões do Conselho Deliberativo da Moradia estão disponíveis ao público na página 

http://www.prg.unicamp.br/elementor-2954. O período abrangido é o de agosto de 2019 até o presente. 

 

PAUTAS 

_Caráter do GT de Segurança 

_Censo da Moradia 

_ Questão dos Espaços Ocupados (residências e Salas de Estudo) 

 

DEBATE E ENCAMINHAMENTOS  

_ Caráter do GT de Segurança 

O GT terá um caráter propositivo, e não deliberativo, em relação às questões de segurança da Moradia. 

Analisará demandas referentes ao tema, mapeará e identificará problemas e buscará construir propostas 

e soluções junto ao coletivo de moradores, à Secretaria de Vivência nos Campi (SVC) e ao Conselho 

Deliberativo da Moradia. 

 

_ Censo da Moradia 

A gestão atual da Representação Discente (RD) da Moradia está realizando um censo junto aos 

moradores. A primeira coleta de informações está sendo via forms. Caso não haja informações acerca de 

uma casa ou sejam detectadas incongruências, os Representantes Discentes dirigirão-se a essas 

residências a fim de elucidar tais situações. Até a data desta reunião 85 pessoas haviam respondido ao 

formulário do censo. A professora Eliete afirmou que seria importante que tais dados fossem repassados 

à Administração, pois isto possibilitaria tornar a lista oficial de vagas da Moradia mais próxima da 

situação real do espaço. E ressaltou a necessidade de todos hóspedes serem registrados. Carmen sugeriu 

que os dados do censo também fossem repassados à SVC. Dessa forma seria mais fácil contatar algum 

morador em alguma emergência ou auxiliá-lo em alguma ocorrência. 

 



 

_ Questão dos espaços ocupados (residências e Salas de Estudos) 

A partir da confirmação da recente desocupação de uma casa ocupada em 2019, debateu-se a questão 

dos outros espaços ocupados na Moradia, nos quais residem pessoas sem vínculo institucional com a 

Unicamp. Foram apresentadas as seguintes propostas para esta questão: 

● debater a questão junto aos moradores, em rodas de conversa e em Assembleia; 

● contatar os ocupantes deste espaço para verificar as motivações e a situação de tais pessoas; 

● caso seja necessário, sugerir que a Unicamp intermedie a ida dos ocupantes para a Casa Sem 

Preconceitos (ONG) (https://www.facebook.com/CasaSemPreconceitos/) ou outros espaços de 

acolhimento; 

● analisar os processos da Unicamp referentes às ocupações indevidas. Professora Eliete 

pesquisará tal documentação; 

● nas rodas de conversa sobre o Ateliê Transmoras deve haver pessoas ligadas a esse espaço e 

servidores da Unicamp que acompanharam a questão, como a professora Dora, Ex-

Coordenadora Executiva da Moradia. 


