
Reunião Ordinária da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil,
conhecida como Conselho da Moradia/Unicamp, realizada em 16/09/2021, por
meio de plataforma digital gravada.

A reunião iniciou-se às 9h com o seguinte quórum: Presidente, Sávio Machado
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: Prof. Ricardo Dahab, convidado da
Coordenadoria Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação - CITIC; Cecília
Márcia Pereira Lopes, Ouvidoria da Unicamp; Felipe Racosta Leite, servidor da
Moradia; Cibele Papa Palmeira, Representante do Serviço de Apoio ao Estudante -
SAE; Leila Tassia Pagamicce, convidada do Centro de Saúde da Comunidade –
CECOM; Conselheiros Representantes Discentes: Ellen Alves Menezes, Helen Bovo
Tormina, João Florentino da Silva, Josué dos Santos Conceição, e Viviane Silva de
Souza. E demais convidados: Esther Leandra Palmeira Barros e Amanda Fernanda
Bodo, da Comissão Eleitoral das Eleições para Representantes Discentes da Moradia;
Karolyne Stefanny de Souza e Mirian Soares de Carvalho, Representantes Discentes
da Moradia na gestão anterior. Sávio passa a palavra para o Professor Ricardo Dahab
do CITIC que faz uma exposição sobre o aplicativo EducaSaúde, lançado para ser
utilizado para monitorar contágio e sintomas de COVID19 na comunidade da
UNICAMP e a apresentação de um curto vídeo sobre o tema. Leila se apresenta e
corrobora a apresentação do professor Ricardo, e explica sobre os procedimentos de
atendimento do CECOM à luz do aplicativo. Felipe faz um questionamento sobre a
utilização, Anderson dá um relato sobre o uso do AVISU e do EducaSaúde, menciona
a interface com os terceirizados e com os demais funcionários. A reunião segue e
Sávio procede para a Ordem do Dia a pedidos, iniciando pela aprovação das Súmulas
de Reunião Ordinária das datas de 27/05, 28/06, 05/07 e 05/08/2021, todas aprovadas
por unanimidade. Próximo tema, Eleições da nova Representação Discente da
Moradia e seus documentos, Sávio informa que os eleitos titulares foram Viviane Silva
de Souza, Helen Bovo Tormina, Carlos Alberto Rodrigo da Silva, Ellen Alves Menezes,
e Josué dos Santos da Conceição, e suplentes, João Florentino da Silva, e Jean
Almeida de Souza (Paris). Amanda informa sobre temas da eleição, como número de
inscritos à candidatura, questões de ordem técnica, e publicização da ata de eleição.
Savio encaminha para votação a condução dos novos Representantes Discentes,
aprovada por unanimidade, e agradece aos antigos representantes. Karolyne também
faz votos de bom trabalho aos novos RDs. Eliete e Cibele também fazem
agradecimentos e votos de bom trabalho. Passando para o restante dos informes,
Felipe inicia falando sobre a Manutenção Corretiva da Lavanderia Comunitária, a
empresa Techno Cook foi contratada para a realização do serviço e dá detalhes sobre
o serviço e processo, também informa sobre o seguimento do processo de instalação
do Fecho Eletrônico e Terminal Inteligente para as portas da Lavanderia. Ellen faz
perguntas sobre o tema, sendo respondida por Felipe. Eliete também faz observações
sobre o tema, procedimentos e normas de utilização do espaço. Felipe retoma



tratando do tema da troca de extintores da Moradia Estudantil junto à Divisão de
Sáude Ocupacional - DSO, informa sobre melhorias feitas nas portarias com a
instalação de revestimento em azulejo nos balcões, sobre a troca das cadeiras das
portarias para modelos mais altos e adequados ao espaço, e também a instalação de
molas modelo Dorma nos portões de passagem de pedestres para o fechamento
automático. Sobre o serviço de Manutenção, informa que foi iniciado contrato com a
empresa Martins Construções para Manutenção de Conservação específica da
Moradia, não havendo mais necessidade de acionar a empresa contratada pela
Prefeitura, ONET, para serviços diários, e dá detalhes sobre o processo. Sobre a
equipe da Administração da Moradia, comunica que foi convocada nova servidora
concursada, a Fabiana Masago, que exerce funções principalmente com relação ao
serviço de correspondência, mas informa que no momento ela precisou se ausentar
para atender a questões de saúde em sua família. Sobre a utilização de salas de
estudo, informa que os espaços das salas CD, FG, e IJ, estão recebendo estudantes
para estudo mediante autorização, também será feito termo de utilização com as
regras de uso do espaço e a necessidade de renovação semestral do interesse, e
menciona também a utilização da sala AB para atendimento em saúde, com
privacidade e regras próprias. Eliete informa sobre as orientações de convívio e não
aglomeração na Moradia, e da não liberação do uso de espaços coletivos no geral
como forma de contenção da pandemia. Sobre segurança, informa sobre a atividade
do GT de Segurança que está realizando pesquisa sobre o tema e a necessidade de
estimular a participação dos moradores, inclusive em Assembleia. Ainda sobre
segurança, a SVC está trabalhando em Relatório de Riscos na Moradia para subsidiar
decisões sobre o tema. Informa também sobre a situação da COVID19 na Moradia,
que teve três casos confirmados concomitantes no último mês, sinaliza preocupação
sobre esse tema, e informa sobre o Boletim COVID19 da Moradia em conjunto com o
CECOM. Informa sobre as melhorias realizadas em casas e salas de estudo, a
exemplo da troca das telhas quebradas, informa também sobre a elaboração de
orçamento da Moradia para 2022 em conjunto com o SAE, e sobre o encaminhamento
da questão da ocupação da sala de estudos GH para a Câmara de Mediação da
Unicamp, assunto complementado pela Cecília, que também explicou algumas das
mudanças do órgão. Ellen pergunta para Cecília se a Câmara de Mediação tem
participação estudantil, sendo respondida por Cecília se tratar de um órgão da
Unicamp, não um colegiado, e embora o diálogo se estenda em amplitude, a sua
composição é de funcionários concursados formados em curso específico sobre o
tema, e aventa a possibilidade de acionar os membros da Câmara para sanar outras
dúvidas da sua competência. Mirian faz comentários sobre a sua posição sobre a
ocupação, sobre a Câmara de Mediação, e sobre a sua visão sobre a posição da
universidade sobre temas correlatos. Sávio faz colocações sobre a importância de se
preservar os temas em pauta e comentários sobre as questões debatidas. Eliete faz
comentários sobre o encaminhamento do tema à Câmara de Mediação. Faz então
informe sobre a possibilidade de criação de grupos fixos para a utilização do
transporte coletivo da Moradia a fim de facilitar o rastreamento de contatos em casos
de COVID19, e sugere a apreciação do tema em Assembleia de Estudantes. Ellen
pergunta sobre a data das reuniões do Conselho e sobre a resposta do teste
sorológico realizado, e Sávio explica algumas questões e sugere a data para a



próxima reunião 21/10/2021 às 9h, e Eliete responde que o teste sorológico já teve
resultado que está para ser encaminhado individualmente. Mirian faz comentários
sobre a sugestão de grupos fixos no transporte e acredita não ser possível, e faz
comentários sobre esse e outros temas correlatos. Vencida a pauta, Savio relembra a
data da próxima reunião para 21/10/2021 às 9h e encerra a reunião.



ATA DA ELEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO PROGRAMA
DE MORADIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

CAMPINAS

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, na

Moradia Estudantil da Universidade Estadual de Campinas, situada na Avenida Santa

Isabel, número 1125, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, CEP 13084-643,

realizou-se a apuração dos votos da eleição para representantes discentes para

compor Coordenação Deliberativa do Programa de Moradia Estudantil, doravante

denominado PME, para mandato interino em virtude da pandemia do Coronavírus

(COVID-19), em conformidade com o Edital de Convocação de Eleição e com a

Deliberação CONSU-A-024/2001. O processo foi conduzido pela Comissão Eleitoral,

designada pela Assembleia Geral de Moradores e Moradoras do PME, composta

pelos(as) discentes Amanda Fernanda Bodo, Esther Leandra Palmeira Barros e Aline

Sampaio Rodrigues Schmidt. Foram recebidas as seguintes inscrições de candidatos e

candidatas individuais: Carlos Alberto Rodrigo da Silva, Ellen Alvez Menezes,

Helen Bovo Tormina, Jean Almeida de Souza (Paris), João Florentino da Silva,

Josué dos Santos da Conceição e Viviane Silva de Souza. O colégio eleitoral foi

composto por 906 (novecentos e seis) eleitores(as), sendo 889 (oitocentos e oitenta e

nove) estudantes moradores(as) oficiais, 11 (onze) estudantes contemplados(as) com a

Bolsa Auxílio Moradia Estúdio (BAME) e 6 (seis) moradores(as) não-oficiais. Às nove

horas do dia trinta de agosto de dois mil e vinte e um, deu-se início ao processo de

votação através do Sistema Helios Voting. Às vinte e duas horas do dia 1 (um) de
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setembro, eleitores que tentavam votar relataram que o sistema havia encerrado a

votação e não conseguiram participar. A Comissão Eleitoral verificou e constatou que,

de fato, o sistema encerrou a votação com duas horas de antecedência. Não foi

possível reabrir ou estender essa votação, de modo que a solução adotada foi criar

uma nova votação apenas para aqueles prejudicados pelo erro do sistema, isto é,

quem não conseguiu votar. A votação complementar foi aberta às treze horas do dia

dois de setembro de dois mil e vinte e um, dando-se por encerrado às quinze horas do

mesmo dia, procedendo à apuração. Computados os votos pelo sistema de votação e

somados os resultados de cada votação, registrou-se o comparecimento de 100 (cem)

e ausência de 806 (oitocentos e seis) eleitores(as) do colégio eleitoral, correspondendo

a um percentual de abstenção de 88,97%. Verificou-se um total de 95 votos válidos,

correspondente a 94,74% dos votos totais, com os seguintes resultados: Carlos

Alberto Rodrigo da Silva com 50 votos (52,63% dos votos válidos); Ellen Alves

Menezes com 48 votos (50,53% dos votos válidos); Helen Bovo Tormina com 57

votos (60% dos votos válidos); Jean Almeida de Souza (Paris) com 24 votos (25,26%

dos votos válidos); João Florentino da Silva com 38 votos (40% dos votos válidos);

Josué dos Santos da Conceição com 42 votos (44,21% dos votos válidos); Viviane

Silva de Souza com 65 votos (68,42% dos votos válidos). Foram computados 5 votos

em branco (5,26% dos votos totais). Terminada a apuração, a Comissão Eleitoral, no

uso de suas atribuições, declarou eleitos(as) como MEMBROS TITULARES: Viviane

Silva de Souza, Helen Bovo Tormina, Carlos Alberto Rodrigo da Silva, Ellen Alves

Menezes e Josué dos Santos da Conceição; como MEMBROS SUPLENTES: João
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Florentino da Silva e Jean Almeida de Souza (Paris); para compor a Coordenação

Deliberativa do PME. Proclamados os resultados, a Comissão Eleitoral deu por

encerrados os trabalhos, encaminhando em ofício os resultados desta eleição à

Coordenação Deliberativa do PME para tomada de posse. Nada mais havendo para

constar, eu, AMANDA FERNANDA BODO, lavrei a presente ATA, assinada em sinal de

conformidade por mim e pelas demais membros da Comissão Eleitoral.

Campinas, 02 de setembro
de 2021

Amanda Fernanda Bodo
Comissão Eleitoral

Esther Leandra
Palmeira Barros
Comissão Eleitoral

Aline Sampaio Rodrigues
Schmidt
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