
Reunião Ordinária Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil, conhecida
como Conselho da Moradia/Unicamp 28/06/2021, por meio de plataforma digital
gravada.

A reunião iniciou-se às 9h com o seguinte quórum: Presidente, Ana Elisa Spaolonzi
Queiroz Assis; novo Presidente interino Sávio M. Cavalcante; 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; Anderson Manoel Batinga de Araujo,
Coordenador Operacional da Secretaria de Vivência nos Campi - SVC; José Reinaldo
Braga, Representante da Prefeitura do Campus; suplentes e convidados dos Serviços:
Felipe Racosta Leite, servidor da Moradia; Vanessa Tank Piccirillo Komesu,
Representante do Serviço de Apoio ao Estudante - SAE; Conselheiros Representantes
Discentes: Arlindo Baré; Mirian Soares de Carvalho. Ana iniciou a reunião
questionando os informes sobre as eleições para novos representantes discentes da
moradia e dos grupos de trabalho da moradia. Mirian responde que houve uma
assembleia para a convocação discente dia 10 de junho de 2021 e há um edital das
eleições que será votado em assembleia no dia 02 de julho de 2021. Mirian diz que
estão procurando voluntários para abertura de um inquérito nos grupos de trabalhos.
Então, Ana passa aos informes da presidência apresentando a nova Ouvidora: Cecilia
Márcia Pereira Lopes que está ausente; Ana apresenta Sávio que irá assumir a
presidência. Sávio, Professor de sociologia do IFCH e assessor da PRG, responde
Mirian que Lauro Baldini do IEL será uma indicação possível. Ana passa para os
informes da Coordenação Executiva e da Equipe Administrativa. Prof. Eliete informou
que haverá inquérito sorológico com testes RT-PCR nos dias 06, 07 e 08 de julho,
menciona as adesões que ainda são baixas, informa que os excedentes de energia
elétrica de março/2020 até agosto/2021 serão anistiadas, porém a partir da conta de
setembro/2021 (cobrada em outubro/2021) a cobrança retornará, e as casas que
tiverem excedente até o retorno serão avisadas para programarem o consumo e
evitarem o excedente. Informa sobre a solicitação da aluna Luara Zago para utilização
de espaço na Moradia para a realização de uma intervenção referente ao seu trabalho
de conclusão de curso podendo apresentar a proposta na reunião seguinte.
Continuando com os informes agora sobre o GT de Segurança, Eliete explica que
houveram reuniões com as equipes de vigilância e portaria para reavaliar os
protocolos de identificação nas portarias com os desafios inerentes ao trabalho, além
de reafirmar a necessidade de realizar a pesquisa sobre segurança que pode fornecer
subsídios para a resolução desses problemas com a participação de outros órgãos.
Referente à abordagem dos vigilantes às crianças da Moradia e o uso de máscaras
por elas, uma ação para resolução desse problema é acionar as unidades
especializadas em educação infantil da UNICAMP, destacando o DEDIC, para
conseguir material e orientação sobre o tema consonante com as orientações de
retomada das atividades presenciais na universidade. Sobre o uso de máscaras e
comportamentos inadequados nos ônibus, queixas estão acontecendo, e orientações
estão sendo realizadas pontualmente. Mirian reitera as posições e destaques
apresentados nos informes de segurança, e menciona a questão das crianças como
um tema de contato e orientação com as famílias. Próximo informe sobre a mudança



da empresa terceirizada de vigilância contratada pela SVC que entrará em atividade
no dia seguinte, Eliete explica ser um contrato de 15 meses, renovável por até 5 anos,
e em fase de experiência. Felipe conta sobre a necessidade da entrada em atividade
dessa empresa de vigilância para o agendamento do inquérito sorológico de seus
funcionários, visto a insegurança da permanência dos vigilantes atuais no contrato
seguinte, também explica as peculiaridades do agendamento dos demais serviços
para o inquérito. Anderson da SVC então conta que a Partner foi a vencedora do
contrato de vigilância, menciona o estímulo a recontratar os mesmos vigilantes já em
atividade e as peculiaridades da transição do serviço. Ana comenta sobre as
condições de terceirização nas universidades, demonstra a preferência pela não
terceirização dos serviços, mas parabeniza o trabalho dos órgãos na transição entre
os contratos. Começando a Ordem do Dia, Ana colocou para votação a aprovação da
Súmula da Reunião de 13/05/2021, sendo aprovada por unanimidade. Próximo tema,
a apresentação do Edital de Eleições para a Representação Discente no Conselho da
Moradia, Mirian informou que não possui ainda posicionamento da Comissão Eleitoral
para apresentar o edital no Conselho, se por opção ou impossibilidade momentânea.
Eliete solicita que a prática de apresentar o edital no Conselho seja mantida para fins
de transparência, sendo apoiada por Mirian que sugere um contato com a Comissão
Eleitoral para que apresente o Edital. Ana menciona que o item de pauta seria a
aprovação do edital mas altera o encaminhamento para o contato com a Comissão
Eleitoral para que o apresente na data adequada definida posteriormente. Segue para
o item da Lavanderia comunitária e o estado da sua manutenção. Felipe informa que
havia a necessidade de Manutenção corretiva para prevenir a movimentação das
máquinas que as danifica como também danifica seu entorno, o processo de
contratação já foi iniciado mas restou deserto por falta de interessados em participar
das cotações, exceto pelo prestador de serviços Carlos Joel que já realizou serviços
anteriores na Lavanderia, e explica que por obrigação legal nova tentativa de reunião
de cotações está sendo feita pelo setor de Compras até que se reúnam as condições
para dar seguimento no serviço. Informa também que foi efetuada a troca das portas
de entrada e saída na lavanderia por serviço de serralheria para melhor adequação do
espaço. Eliete pergunta sobre as questões de agendamento de usuários e controle de
acesso, e Felipe explica que para o agendamento vai bastar o preenchimento de um
formulário e comunicações por e-mail institucional, e sobre o controle de acesso
apresenta uma solução com uso de cartão magnético já utilizado pela própria
UNICAMP, utilizando terminais inteligentes capazes de sanar a questão, também
apresente algumas fragilidades do espaço com relação a parte elétrica e hidráulica,
segurança dos usuários e que justificam esse controle, além do produto já estar
disponível. Eliete expressa concordância com a implementação do controle de acesso
paralelamente com o processo de manutenção corretiva, para término de ambos o
quanto antes. Mirian também expressa concordância com a medida, mas acredita que
a implementação de acesso via cartão não será bem recebida pela comunidade,
entende a dificuldade de encontrar outras oportunidades, mas não votaria
favoravelmente. Eliete relembra o histórico da questão do acesso à lavanderia e das
opções levantadas e já descartadas, e reforça a importância terminal inteligente como
solução operacional. Ana agradece as colocações até então e solicita à Mirian levar
essa questão ao restante da Representação Discente como proposta dos membros do



Conselho para a solução do controle de acesso, a fim de trazer outra alternativa,
sendo aprovado como encaminhamento. Seguindo a pauta, Ana passa ao tema de
definição do espaço para o grupo de pesquisa LabMoras, com proposta para a sala
FG. Mirian faz comentários sobre o uso atual da sala por estudantes com necessidade
e menciona as condições do espaço. Eliete pede para Felipe dar suas impressões. Ele
pede para que as necessidades de intervenção no espaço sejam informadas à
Administração com certo grau de detalhamento, para que se possa fazer essa análise
e entrar em contato com as áreas necessárias. Eliete faz algumas colocações sobre
algumas das necessidades do espaço. Mirian fez algumas colocações sobre mais
alguns problemas e necessidades do espaço, ficou de enviar um e-mail com essas
especificações, e foi complementada por Felipe sobre peculiaridades na execução.
Ana resumiu o encaminhamento para a aprovação do espaço da sala FG e o
compromisso de comunicação para as melhorias do espaço, aprovada por
unanimidade. Para sanar dúvidas sobre a necessidade de manter a cor padrão em
alguns trechos do espaço, Ana pediu a informação ao José Braga se há alguma
restrição nesse sentido por parte de normas da Prefeitura, e Braga informa
desconhecer se há alguma restrição na Moradia, mas informa que não há essa
restrição no campus. Ana então passa para o próximo item de pauta, sobre o
agendamento das próximas reuniões, com proposta que seja na primeira quinta-feira
de cada mês, e com datas sugeridas. Informa também sobre a sua entrada em férias.
Para sanar questões de agenda, foi acordada a próxima reunião do Conselho para
segunda-feira 05/07/2021 e 05/08/2021, sendo aprovada por unanimidade. Antes do
fim da reunião Mirian faz a colocação de convidar o aluno Arlindo para a próxima
reunião para tratar do assunto do Vestibular indígena. Vencida a pauta, Ana agradece
e dá por encerrada a reunião.


