Súmula da Reunião Ordinária da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil da
Unicamp, mais conhecida como Conselho da Moradia, realizada no dia 26/03/2020, das
9h às 11h30min, por meio de videoconferência, conforme o link: meet.google.com/yyb-umunaur. Participaram: o Prof. Anderson Trevisan, coordenando a reunião, Mara Patrícia, como
vice-coordenadora da Coordenação Deliberativa, Cibele Papa Palmeira (coordenadora
Serviço Social-SAE), Eliete Maria Silva (coordenadora executiva do PME), Felipe Racosta
Leite (representante dos trabalhadores da administração PME), Helena Altmann (Coord.
SAE), Susana Durão (Secretaria de Vivência dos Campus - SVC), Giórgia Carolina do
Nascimento (Representante Discente), Maria Augusta… (Ouvidoria da Unicamp),
convidados: Arlindo Alemão Gregório (estudante morador), Edilene Alves da Silva (estudante
moradora), Samuel Henrique Rezende Bernardes (estudante morador, ex-RD), Dra. Patrícia
A.F. Leme (coordenadora do Centro de Saúde da Comunidade - CECOM), Dr. Paulo Abati
(médico infectologista e especialista em saúde indígena, FCM/Unicamp), Profa. Dra.Daniela
Gatti (assessora da PRG), na qual foi discutida a seguinte pauta: (I) EXPEDIENTE: 1.
Informes dos conselheiros e convidados: Susana Durão (SVC): informe sobre a implantação
do Wi-Fi na Moradia, com dados do Luciano da SVC e agradece por termos conseguido
cumprir o cronograma antes da atual Pandemia, o que foi providencial; sobre a Vigilância nas
Portarias especialmente à noite, estamos com capacidade de fiscalização do trabalho
operacional reduzido, pois um dos supervisores da noite é do grupo de risco e está afastado,
sem supervisão estamos tendo problema, solicito que mantenham o registro de ocorrências
para manter o bom funcionamento. Samuel pergunta sobre a liberação dos trabalhadores do
grupo de risco. Susana informa que a orientação combinada é que as terceirizadas
acompanhem as mesmas orientações da Universidade, os trabalhadores do grupo de risco
devem ser liberados. Samuel, estudante de Economia da Unicamp, já esteve no Conselho da
Moradia em 2016-2017. Os estudantes propuseram uma chapa de RD interinos com mandato
até setembro/2020, para que as eleições sejam concomitantes com as eleições do Consu e
DCE e possam ser articuladas com as demais organizações dos estudantes. Profa. Eliete
comenta a importância de ter já uma Comissão Eleitoral, para ambas as eleições. Helena
Altmann (SAE): os atendimentos estão virtuais, é possível inclusive pelo chat; há ajustes a
serem feitos nas atividades dos bolsistas e estamos trabalhando para a manutenção das
bolsas, informações disponíveis no site; a avaliação dos ingressantes está sendo finalizada;
na Moradia estamos segurando um pouco as contemplações, no atual momento, mas as
avaliações continuam; a equipe de Orientação Educacional também continua disponível para
atendimento “online”. Cibele (SAE): tem uma estudante que utiliza estúdio, que estamos
aguardando a liberação; já extrapolou todos os prazos; os hóspedes da Moradia são os
únicos que quando estão de acordo com os critérios estão sendo contemplados, os que estão
fora, estamos aguardando para contemplação posterior. Arlindo Salomão: tem pontos na
Moradia que o Eduroam não pega bem. Estão com dificuldades para o EAD. Tem vários
indígenas que voltaram para as aldeias. Mara Patrícia: a resolução 35 tem buscado responder
a essas questões, é possível inclusive abrir disciplinas AM, de apoio aos estudantes que
estão com dificuldades para o ensino digital; os indígenas que solicitaram apoio para acesso
remoto estamos negociando inclusive com as operadoras de internet; também estamos
agilizando a disponibilização e compra de computadores, com retaguarda dos voluntários
para as ações na rua. Temos uma lista de 58 nomes dos calouros indígenas; também foram
desenvolvidos Tutoriais sobre o Moodle, Meeting e Google Classroom, já estão disponíveis
no site do EA2. Helena: o vínculo com a Unicamp precisa ser mantido e as atividades
adaptadas e cumpridas. Então será preciso pensar em detalhes como as atividades dos
indígenas que estão nas suas aldeias, poderão cumprir com as BAS, eles provavelmente

deverão estar integrados aos projetos humanitários. Inversão da Pauta da (II) ORDEM DO
DIA (1º) Plano de Contingenciamento e mitigação da pandemia no PME. Com participação
como convidados: a equipe do CECOM, o médico infectologista Paulo Abati e alguns
estudantes da Moradia. Paulo Abati: importância de ter um Plano de Contingência da COVID19 nos espaços da Moradia, importância de incluir as rotinas de limpeza e higiene para
prevenção de contato por gotículas; e também a necessidade de ter uma unidade para
isolamento social; sobre a retirada de alimentos no bandejão; Acolhimento: no CECOM, no
CS Barão Geraldo e também na tenda do HC da Unicamp; procurar se houver dificuldade
respiratória e persistência da febre; Mencionou também sobre os alunos de Limeira. Divulgar
com urgência. (2º). Eleições para a nova Representação Discente do PME em função do final
do mandato da atual Representação Discente do PME em 31/março/2020: comissão eleitoral
e providências a serem tomadas. (3º). Súmula da reunião do dia 09/12/2019. Aprovada, sem
correções. Os Informes da presidência da coordenação deliberativa e da coordenação
executiva não foram realizados devido ao adiantado da hora.

