
Reunião Ordinária Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil, conhecida 

como Conselho da Moradia/Unicamp 21/10/2021, 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; 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: Paulo Humberto Fozatti, servidor da Moradia; da 

Câmara de Mediação, Maria Augusta Pretti Ramalho, Dora Maria Grassi, Tânia Maron 

Vichi, Sávio Beluomini, e Juliana Cristina Biason; Luana Mattos de Oliveira Cruz, 

professora convidada da FECFAU, Ricardo Romildo de Jesus, coordenador do GT de 

Segurança da Moradia; Conselheiros Representantes Discentes: Josué dos Santos da 

Conceição, Helen Bovo Tormina, Ellen Alvez Menezes, Carlos Alberto Rodrigo da Silva, 

e Viviane Silva de Souza. Os Informes começaram pelo Paulo sobre a limpeza das 

caixas d’água já realizada sob demanda e sobre a contratação de empresa para realizar 

as demais. Helen faz questionamentos sobre a troca delas, sendo respondida pela 

professora Eliete. Sávio complementa o compromisso da universidade com melhorias 

na moradia em face de crédito adicional por excesso de arrecadação. Helen faz 

comentários sobre atividades acontecendo em paralelo sobre a Moradia e a 

necessidade de comunicação com esses grupos, e fez comentários sobre as caixas 

d’água e eventos relacionados sendo complementada por Eliete. Carlos faz comentários 

sobre eventos relativos às caixas d’água, qualidade de água e temas diversos. Sávio 

faz comentários sobre os temas elencados e passa ao informe seguinte sobre os 

excedentes de energia elétrica.  Paulo menciona que os comunicados e pagamentos 

estão sendo feitos. Viviane faz comentários sobre o excedente de energia e pede essa 

inserção de pauta. Eliete menciona sobre os avisos feitos individualmente com 

antecedência de três meses sobre o tema e que casos individuais podem ser levados à 

administração para resolução. Sávio menciona a possibilidade de inserção desse item 

de pauta para novembro. Carlos faz a sugestão de utilizar a energia elétrica de casas 

vazias para redução das contas das casas com excedente e faz outros comentários. 

Finalizado o tema, Ellen faz informes sobre a Assembleia de Estudantes, a 

apresentação do questionário na pauta, e mostra fotos de duas casas com escoras 

mencionando que são necessários reparos. Paulo explica que o serviço é de natureza 

estrutural e já foi encaminhado, mas também depende da concretização do laudo 

estrutural. Próximo tema, Sávio coloca em votação a aprovação da Súmula da Reunião 

Ordinária de 16/09/2021, sendo aprovada por unanimidade. Então é dada a palavra à 

professora Luana Mattos de Oliveira Cruz para conversar sobre sua atuação na Moradia 

Sustentável no tema de águas e saneamento, abordando aproveitamento de águas de 

chuvas, separação de efluentes, e verificação de demandas para a qualidade da água, 

no escopo das disciplinas do curso. Terminada a apresentação, Sávio passa para o item 

de pauta com a apresentação da Maria Augusta Pretti Ramalho sobre a Câmara de 

Mediação da Unicamp, seus aspectos operacionais e normativos. Professora Dora 

Maria Grassi também explica como é a ação da Câmara e se coloca à disposição, sendo 

seguida pela Dra. Tânia Maron que explica sobre a importância de um ambiente 

psiquicamente saudável. Ellen pergunta sobre a participação dos estudantes na Câmara 

de Mediação. Carlos faz ponderações a respeito da Câmara de Mediação e eventos 

passados de conflito, e pergunta se há representação da sociedade externa. Dora 



estimula que os estudantes conversem sobre a forma de representação dos estudantes 

na comissão da câmara de mediação, e relata que há pessoas externas à universidade 

que também fizeram o curso de mediação. Maria Augusta explica aspectos legais, 

avaliados pela Procuradoria Geral, sobre o serviço, e que qualquer pessoa pode 

apresentar um conflito para a Câmara. Tania complementa com aspectos intrínsecos ao 

processo de mediação, diferindo de processos judiciais, como também atributos e perfil 

do mediador. Carlos faz apontamentos sobre litígios jurídicos e relata casos vividos. 

Maria Augusta termina sua fala e reforça a autonomia da Câmara sobre seus casos. 

Pela saída do professor Sávio, professora Eliete assume a presidência da reunião do 

Conselho e prossegue para o próximo item de pauta sobre a Pesquisa de Segurança, e 

chama Ricardo Romildo para apresentar o tema. Cibele faz perguntas sobre o 

anonimato dos alunos, sendo respondida pela professora Eliete. Viviane relata que cada 

ponto do formulário também foi apreciado em Assembleia. Ricardo menciona que 

provavelmente o formulário começará a ser aplicado na semana seguinte, e Eliete 

menciona também a análise de riscos a ser entregue pela SVC, também sobre 

segurança. Finalizada a pauta, Eliete informa sobre o surgimento de quatro casos 

sintomáticos naquele momento na Moradia, além dos contatos ainda sem resultado de 

testagem. Cibele menciona o grupo SOS Covid, sua atuação e pede aos RDs que 

indiquem mais alunos para auxiliar, principalmente na questão da busca de marmitas. 

Viviane faz considerações sobre o trabalho voluntário e também encoraja a participação 

de alguém para ajudar no caso. Carlos faz comentários sobre o padrão da marmita, 

relata casos e faz outros comentários. Hellen relata casos de motoristas sem máscaras, 

de alunos que se alimentam no interior do ônibus e pessoas sem máscaras na portaria. 

Viviane relata caso em que mandou e-mail ao órgão competente cobrando conduta 

sobre situação semelhante de motorista sem máscaras e julgou a medida eficiente. 

Finalizado o tema, foi encerrada a reunião. 


