
Reunião Ordinária Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil, conhecida
como Conselho da Moradia/Unicamp em 27/05/2021, 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; Mariana Freitas Nery, Coordenadora do Serviço de Apoio ao Estudante -
SAE; Rogério do Carmo Toledo, pela Diretoria Executiva de Administração - DEA;
José Braga, Representante da Prefeitura do Campus; suplentes e convidados dos
Serviços; Cibele Papa Palmeira e Vanilda Soares Santos, Representantes do Serviço
de Apoio ao Estudante – SAE, Felipe Racosta Leite, servidor da Moradia; Carmen
Edith Feitosa de Freitas e José Antonio da Silva, Representantes da Secretaria de
Vivência do Campus - SVC; Savio Antonio Belluomini Ludovico, da Ouvidoria da
Unicamp; 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: Prof. Luiz Carlos Pereira da Silva, Danusia Arantes Ferreira,
Bruno Cezar Martins Sant’Anna, Jaqueline de Andrade Estevos, Thalita dos Santos
Dalbelo, Allison Marlon Cassio Alves Barbosa, Alexsandro Pereira Marques. A reunião
começou com as apresentações de todos os membros em atenção à chegada de
novos membros do Conselho. Passando para os informes dos RDs, com destaque à
participação de voluntários nos grupos de trabalho da Moradia, Mirian ressaltou a
importância da inclusão de voluntários para pegar marmitas para estudantes em
isolamento social por decorrência de suspeita e casos da COVID19, que não se
apresentam para ajudar embora frequentem sempre o Restaurante Universitário para
pegar suas próprias marmitas. Karolyne menciona a organização das Eleições para
Representantes Discentes da Moradia que ocorrerá em breve, também menciona a
realização de Assembleia Geral dos Estudantes, com o tema da eleição do DCE.
Mirian faz comentários a respeito do grupo de trabalho do Censo, que embora não
tenha se reunido tem conseguido fazer a alocação de estudantes ingressantes nas
casas com vagas, e faz uma pergunta a respeito do destaque do tema voluntariado
sobre a necessidade de atenção à saúde mental devido a um episódio recente na
Moradia, sendo complementada por Eliete. Ana então passa para os informes da
presidência mencionando a chegada dos novos membros do Conselho, e passa a
palavra para a profa. Eliete para os informes da Coordenação Executiva: sobre o
aumento do número de casos na Moradia, sobre a elaboração do Boletim COVID19 do
mês de maio. A seguir Felipe entra na temática da Lavanderia Comunitária da
Moradia, sobre os serviços necessários para a correção dos problemas de
deslocamento das máquinas em funcionamento, que serão contratados regularmente
via Compras na DGA, e que está em processo de cotação. Eliete faz menção a
episódios de segurança na Moradia Estudantil, incluindo uma tentativa de
estrangulamento no local gerando a devida Ocorrência e mobilização, menciona
reunião com a nova Pró-Reitoria de Graduação e a Prefeitura do Campus para
apresentação das questões da Moradia, a formalização de procedimentos em vista
das Regras de Vivência, como também a necessidade de elaboração do Regimento da
Moradia Estudantil organizados em um Grupo de Trabalho, e por fim comunicou a
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do grupo da Prof. Nubia e sua
orientanda Natalia, sobre acessibilidade arquitetônica e diagnóstico de



caminhabilidade na Moradia. Mirian então retoma a questão da saúde mental no
contexto de isolamento social, e também comenta ter recebido o contato das
pesquisadoras em acessibilidade arquitetônica para participação de sete voluntários
na pesquisa. Karolyne faz comentários sobre o Regimento Interno da Moradia e a
composição dos membros que participariam da sua elaboração em um contexto de
participação de representantes da Moradia, mencionou o contato das pesquisadoras
de acessibilidade arquitetônica, e pediu algumas explicações sobre o tema das
manutenções preventivas da parte elétrica em andamento, sobre a instalação das
câmeras na Lavanderia, e sobre procedimentos com relação a hóspedes e não
moradores. Cibele se apresenta e traz a questão da necessidade de atender a pauta
dos Recursos dos Estudantes para o SAE, parte importante da pauta do dia, sendo
respondida por Ana. Felipe então explica a questão da manutenção elétrica
preventiva, atestando a normalidade dos trabalhos e informando algumas questões
pontuais que já foram resolvidas. Braga pede esclarecimento sobre quem está
executando o serviço e Felipe explica os pormenores a respeito da empresa executora
e peculiaridades sobre a execução de obras na Moradia. Ana então passa para a
Ordem do Dia, o tema da apresentação da planilha sobre projetos e ações a partir das
informações das súmulas do Conselho da Moradia montada pelos bolsistas Allison e
Alexsandro, orientados pela professora Eliete, fazem então a apresentação do
trabalho, em forma de planilha, com informações sobre temas do Conselho. Cibele
pergunta sobre o objetivo da planilha e a proposta de disponibilização e foi esclarecida
por Alexsandro. Ana agradece e abre para comentários. Mirian agradece e reconhece
a ajuda que essa organização proporciona para o Conselho e para a comunidade da
Moradia. Braga comenta sobre a possibilidade de abertura dessas informações para
toda a comunidade, amplamente. Ana menciona a possibilidade de disponibilização de
um relatório nesse sentido. Eliete comenta que ainda não possuímos o modelo de
relatório e acredita ser precoce a divulgação ampla antes da instituição se certificar
das informações disponíveis. Ana coloca em votação a aprovação do material e sua
disponibilização para as extensões @unicamp, sendo aprovado por unanimidade. Ana
passou então para a apresentação do conjunto de ideias para o edital do Plano de
Aplicação de Recursos (PAR) do PROCEL, Transformações e Adaptações Energéticas
para um bairro Sustentável, professor responsável Luiz Carlos Pereira da Silva, no
valor de 10 milhões de reais. Luis Carlos inicia sua apresentação mencionando a
participação dos diversos membros do grupo, e então procede a apresentação de
slides do Projeto Campus Sustentável, com enfoque para a temática de Energia
Elétrica. Ana reafirma a importância da energia elétrica sustentável e abre o Projeto
para discussões. Então, Mirian ressaltou a relevância da planilha, discutiu sobre
projetos iniciados e não concluídos e da ajuda do escritório na resolução destes
problemas. Karolyne sanou a dúvida com Luiz Carlos sobre a futura troca de
iluminação que será para os ambientes internos e externos. Ana prossegue, cedendo
a palavra para Bruno que questiona sobre recursos, prazos e destinação dos valores
da PROCEL. Luiz Carlos responde que os recursos são provenientes do 1% do valor
cobrado das contas de energia de cada cidadão brasileiro, o prazo será até dia 11 de
junho e o recurso de 5 milhões, ou mais, será destinado à moradia conforme for
discutido ao longo do primeiro ano. Mirian salienta que há um subgrupo de articulação
no Grupo da Moradia Sustentável que faz o diálogo entre o Conselho e os moradores.
Eliete solicita atenção para a compra de geladeiras e fogões por Luiz Carlos, pela
equipe e por Bruno quanto às especificações dos tipos de geladeira. Felipe informa



sobre as especificações: tamanho, selo Procel e valor. Luiz Carlos propõe discutir com
os moradores sobre uma geladeira menor e mais econômica. Arlindo parabeniza o
diálogo e o projeto PROCEL. Ana passa para o próximo tópico sobre os recursos ao
SAE quanto à contemplação de alunos no PME. Cibele diz que houveram oito(8)
recursos de alunos. No primeiro caso houve unanimidade na manutenção da decisão
de indeferimento da aluna no PME. No segundo caso houve unanimidade na
manutenção da decisão de indeferimento. No terceiro caso houve a manutenção do
indeferimento da solicitação. No quarto caso houve o deferimento do pedido. No quinto
caso houve a manutenção do indeferimento. No sexto caso houve a manutenção do
indeferimento. No sétimo caso foi acordado o retorno do caso após ocorrer o diálogo
com o estudante. No oitavo caso houve o deferimento da solicitação para o PME.
Então, Ana encerra a reunião com a aprovação das súmulas das reuniões dos dias 25
de março e 29 de abril, anexos I e II da pauta.


