Súmula da Reunião Ordinária do Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil da Unicamp,
conhecido como Conselho da Moradia, a realizar-se no dia 25/10/2019, sexta-feira, com início
às 9h13min, na sala da Administração da Moradia, para apreciarem a pauta conforme relatado
abaixo. Presentes: Programa da Moradia Estudantil (PME): Prof. Anderson Ricardo Trevisan,
Profa. Eliete Maria Silva, Paulo Humberto Fozatti; Serviço de Apoio ao Estudante (SAE): Cibele
Papa Palmeira; Ouvidoria: Maria Augusta Pretti Ramalho. Prefeitura: Prof. Dr. Moacyr Trindade
de Oliveira Andrade; Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário (PRDU): Rogério do Carmo
Toledo; Divisão de Meio Ambiente da Unicamp: Fernanda Pereira Pascotte, Jorge Bezerra.
Secretaria de Vivência do Campus (SVC) Maria das Graças F. de Aquino Veredas. Conforme os
itens seguintes: I) EXPEDIENTE 1) Informes dos conselheiros. Moacyr: término da limpeza das
caixas d´água das casas da Moradia. Fernanda: reunião com o pessoal da Prefeitura, três pontos
de coleta de lixo próximos das três portarias (1 e 2, já tem rebaixamento de guia, só precisa
retirar a indicação de estacionamento), na portaria 3 será necessário realizar o rebaixamento da
guia, o que já foi aprovado pela Unicamp; inicialmente serão utilizados os nossos contêineres e
os mesmos serão substituídos paulatinamente; sobre os recicláveis foi deliberado que não terá
coleta externa, que o caminhão de coleta de recicláveis será realizada pela portaria 3 e realizado
nos pontos que já existem na Moradia - sendo necessário um processo educativo interno e
continuado. É possível uma parceria com a Câmara técnica de Educação Ambiental do Grupo
Gestor Universidade Sustentável (GGUS - http://www.ggus.depi.unicamp.br/). Prof. Sandro
Tonso, da Fac.Tecnologia de Limeira. Moacyr: processo do ônibus está concluído e encaminhado
para operacionalização da Funcamp, aguardando a instalação do poste pela CPFL também, sob
responsabilidade da Prefeitura do Campus, que acompanharão os processos; para a avaliação
global da Moradia está novamente sendo contactado o arquiteto que projetou, quem está
acompanhando é a profa. Shirley. Maria Augusta (Ouvidoria) - reunião na Ouvidoria hoje à tarde
com vários setores envolvidos com a violência e abuso de substâncias por indígenas na Moradia,
para organizar os encaminhamentos institucionais; preocupação com a recepção e acolhimento
com os novos 96 indígenas que virão em 2020. Graça: informe de festas no IFCH, pela terceira
semana seguida realizada pelos estudantes, ontem chegou a 2 mil pessoas; também houve na
Arquitetura, mas de cerca de 100 pessoas; a preocupação com a segurança é necessária. Sobre
a Manu, a equipe do consultório de rua, por meio da Carla (assistente social), está em
acompanhamento semanal, mas não aceitou ser recolhida no alberge, de modo que continua
na Moradia, sendo que ontem ela foi transferida pelo VIDAS da moradia para o Pronto Socorro
da Unicamp, bastante fragilizada; a proposta é que será recolhida na Casa sem Preconceito, que
será reativada a partir dos próximos 30 dias. Sobre a Vigilância/Portaria será realizada reunião
com todos os funcionários, com a supervisão, Graça, Rony e Paulo Fozatti para melhorar o
atendimento das Regras de Vivência, inicialmente o controle de pedestres será da meia noite às
7h, que é um período que o ônibus não entra, o controle de veículos e pedestres deverá ser mais
efetivo. O pregão do Wi-Fi teve empresa vencedora, antes do recesso deverá estar em
funcionamento, com acompanhamento da Computação. Posteriormente nós teremos
possibilidade de incrementar melhorias na segurança da Portaria. 1. Informes da presidência da
coordenação deliberativa e da coordenação executiva. Anderson e Eliete tiveram contato com
os Narcóticos Anônimos (NA): eles têm disponibilidade se realizar painéis de apresentação do
trabalho na Moradia, e informam que já existe um grupo próximo à Moradia. A ideia é fazer um
painel já em 2019, e continuar no próximo ano, também tem disponibilidade para incluir o
pessoal do departamento de Relações Públicas (RP) do NA na feira da Moradia em março. A
seguir passou-se II) ORDEM DO DIA: 1. Aprovada a Súmula da reunião do dia 20/09/2019, sem
alterações. 2. Discussão sobre a implementação das Regras de Vivência Capítulos: Capítulo IV DAS FESTAS E EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PME e Capítulo V - DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Sobre os animais domésticos: o cadastro dos animais já está pronto e falta agora dar
encaminhamentos junto ao Paulo de Tarso, no sentido de realizar a castração e a colocação dos
chipes. Eliete: sugere agendar reuniões com tutores, mas o Paulo diz que é muito difícil
conseguir convencê-los a participar da reunião. Mas o Conselho acredita que é importante

tentar, será agendada para 06/nov./2019 (10h). 3. Feira Aberta na Moradia/Horta - 14 de março
de 2020 / Grupos de trabalho. Cibele pretende articular com o grupo das assistentes sociais a
participação delas nos Grupos de Trabalho, caso contrário fica muito difícil organizar o evento.
Graça pergunta se os RDs não irão assumir a organização e todos os presentes concordaram que
os estudantes devem se responsabilizar pela organização, cabendo ao Conselho e Coordenação
executiva dar o apoio necessário. 4. Revitalização da Moradia (Jardins e hortas, pinturas,
sinalização, portarias, lixeiras e destinação do lixo). Iniciamos sobre a jardinagem. Fernanda, que
cuida dessa questão no Campus afirma que quando a equipe de varrição não aparece é preciso
fazer uma ordem serviço cobrando. Paulo comenta que alguns moradores dificultam a poda de
árvores, mesmo quando é necessária. Outro tópico: presença de escorpiões, que é algo comum
em Barão Geraldo todo, precisamos retomar as orientações sobre isso aos moradores. Está em
processo a solicitação de doação das tintas para a pintura da Moradia como um todo, mas
aguardando a Avaliação Estrutural. Portão eletrônico: Paulo: há uma empresa vencedora e a
partir da semana que vem já serão instalados nos portões 2 e 3 para a entrada de carros.
Complementa que estão em andamento processos de aquisição e melhoria nas Portarias:
microcomputadores, cadeiras, microondas, armários, chaleira elétrica e bebedouro. 5. Pesquisa
de Saúde do CECOM. Eliete: há 111 respostas aos questionários e o CECOM irá pedir ao SAE
(Everaldo, que é da equipe e cuida do site) para disparar novamente o questionário, talvez até
no Facebook, que está dependendo apenas de autorização da coordenação do SAE, segundo
informações fornecidas pela Cibele. 6. Próximas reuniões ordinárias da Coordenação
Deliberativa da Moradia e Cronograma de 2020: 22 de novembro (sexta-feira, 9-11h) e 09 de
dezembro (segunda-feira, 14h). Sobre o cronograma 2020, Prof. Anderson, fará uma proposta
em parceria com Profa. Helena Altmann. Encerrada a reunião às 11h11min.

