Reunião Ordinária da Coordenação Deliberativa da Moradia Estudantil,
conhecida como Conselho da Moradia/Unicamp em 28/01/2021 por
videoconferência
A reunião começou às 9h contando com a presença dos seguintes membros e
convidados: Presidente do Conselho Profa. Dra. Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis;
Coordenadora Executiva da Moradia Profa. Dra. Eliete Maria Silva; Coordenadora do
SAE Profa. Dra. Helena Altmann, representante da Diretoria Executiva de
Administração Rogério do Carmo Toledo; representante da equipe administrativa
Felipe Racosta Leite, convidados permanentes dos serviços: Carmen Edith Feitosa (da
Secretaria de Vivência nos Campi - SVC), Savio Antonio Belluomini Ludovico (da
Ouvidoria da Unicamp); conselheiros Representantes Discentes Viviane Silva de
Sousa, Karolyne Stefanni de Souza, Edilene Alves da Silva, Mirian Soares de
Carvalho, Arlindo Baré; suplente Representante Discente Keila Conceição Ribeiro; e
convidada Profa. Dra. Juliana Borin, do Espaço Plasma, e alunos moradores Michelle
Simões da Silva, Djakson Cleber Gonçalves Filho, Hosana Almeida e Eliane
Gonçalves de Souza. A professora Ana abriu passando a palavra para a professora
Juliana apresentar o Programa de Projetos Espontâneos do Espaço Plasma. A
professora Eliete faz comentários sobre a excelência do Plasma e seu potencial de
interação com a Moradia. Juliana relatou a sugestão de realizar um desafio de
propostas de projetos a executar no escopo da Moradia, com grupos de alunos, em
colaboração. Então Hosana fez elogios ao espaço com relação à qualidade do espaço
e à presença de fraldário e banheiro sem gênero. Miriam então levanta a dúvida de
como se aproximar do Plasma e Juliana explica que há o link para o formulário, e-mail
institucional e grupo de WhatsApp para entrar em contato, Juliana esclarece também
que o PE2 é vinculado à Reitoria, possui Conselho Deliberativo próprio com
representações diversas na sua composição. Vencido esse tema, passou-se para o
Expediente com Informe dos Conselheiros. Karolyne fala sobre o tema da falta de
energia em trechos do bloco N e O que passaram um total de 8 dias sem energia, em
dois momentos distintos, relatou a realização de um abaixo assinado pedindo apoio a
essas unidades e sobre problemas gerais da Moradia, e fez observações sobre
questões diversas. Hosana relata sobre problemas elétricos e queimas de
eletrodomésticos, e a necessidade de uma equipe de manutenção dedicada para a
Moradia, entre outras questões relativas à estrutura das casas e à pandemia. Karolyne
menciona a necessidade de expor os problemas da Moradia nos debates com os
reitoráveis. Mirian mencionou o problema de mato alto e a presença de animais
peçonhentos, problemas ocasionados pela chuva e outras questões estruturais, e
reclamou da falta de serviços da Administração. Professora Eliete informa sobre a
avaliação estrutural da Moradia que deve ser terminada pela empresa e que por se
tratar de avaliação estrutural, não contempla energia elétrica e rede hidráulica. Felipe
menciona que o acompanhamento e as cobranças da realização do laudo estão sendo
feitas pela DGA, explica que a conduta da Administração sempre orientou o registro
dos problemas estruturais em Ordens de Serviço com o máximo detalhamento. Eliete
passa para o segundo ponto com as notas de falecimento do funcionário Ademir e do
aluno Anderson, a vinda de uma estagiária estrangeira para atuar na Unicamp e na
Moradia. Também menciona os esforços em inclusão e permanência da Unicamp, de
comunicação institucional em período de pandemia e também sobre o preenchimento
do Formulário de Retorno pelos alunos que retornam à Moradia, sem novos casos

detectados na testagem. Karolyne traz informes sobre o GT de Segurança que se
reúne semanalmente e a definição do protocolo de entrada de pedestres com
apresentação de documentos por estudantes, visitantes e prestadores de serviço.
Então Débora, no lugar de Djakson, questionou sobre assunto de Bolsas
Emergenciais, comentado em outra reunião, e foi respondida por Cibele. Mirian
questiona sobre formas de realizar a divulgação da adoção do protocolo de entrada de
pedestres, e Eliete explica que além da conscientização comunitária serão feitas
placas para afixar nas portarias. Carmen complementa que a SVC fará atualização
junto aos porteiros, os quais também farão a orientação e auxiliarão no progresso
dessa cultura de identificação. Edilene também elogiou a postura dos porteiros e a
adoção do protocolo. Cibele faz algumas considerações sobre as Bolsas Emergenciais
para esclarecimento de dúvidas de Viviane e Karolyne, sendo complementada pela
professora Helena e por Mirian. A presidente Ana entrou na Ordem do Dia, para
aprovação da Súmula da reunião anterior, aprovada por unanimidade. Seguiu-se então
a discussão de data, hora, e modelo das reuniões e os questionamentos para os
reitoráveis pelo Conselho da Moradia. Karolyne sugere limite de moradores
convidados a participar e seleção de questões em blocos de perguntas. Mirian sugere
uma reunião prévia do Conselho para escolher os questionamentos e debater o
formato da reunião. Ana sugere a criação de um GT com alguns membros do
Conselho para proposição de datas, questões e forma, para aprovação do Conselho, e
sugeriram criação de grupo no WhatsApp para facilitar essa comunicação. Passou-se
então para o próximo item de pauta sobre a realização de reunião sobre Violência
Sexual, organizada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos, DEDH, com o
Serviço de Atenção à Violência Sexual, SAVS, abrindo para sugestões de horário de
realização das reuniões. Karolyne sugeriu a hora do almoço para abarcar mais alunos
e ressaltou a necessidade de verificar a disponibilidade dos outros órgãos envolvidos,
sendo reforçada por Mirian. Cibele então informa que o SAE e PRG realizarão evento
remoto para os calouros e já possui programação nas datas do dia 15 a 18 de março,
o evento será gravado, e reforça a necessidade da divulgação desse evento e de não
coincidir com outros eventos. Karolyne então informa sobre os eventos do Centro
Acadêmico da Pedagogia e Calourada e que seria do interesse da Moradia coordenar
esses eventos. Mirian se colocou à disposição para auxiliar. Passou-se para a
proposição de divulgação das Regras de Vivência da Moradia nos eventos de
recepção de calouros, exposto por Eliete, que abriu a palavra para sugestões. Mirian
ressalta certa dificuldade em fortalecer a interação da comunidade da Moradia
tentando integrar a comunidade na recepção dos calouros e sugeriu apresentar
propostas de atividades em breve. Eliete reforça a necessidade dessa orientação e
apresenta problemas que vêm sendo enfrentados, pelo desconhecimento das normas
pelos moradores, calouros ou veteranos. Karolyne sugere fazer uma reunião aberta
para os moradores antes mesmo da chegada dos calouros, e uma segunda reunião
após a chegada dos calouros. Carmen se põe à disposição para participar dos eventos
e conversas. Eliete sugere a participação de Cibele que explica que estes eventos são
válidos, e está à disposição para ajudar. Próximo item apresentado por Ana é a
definição de agenda, com a sugestão de permanência das reuniões às quintas-feiras a
partir das 9h, inclusas as reuniões extraordinárias até o momento. Mirian então
ressalta as oportunidades que surgiram nessa gestão de realizar diálogo, ao mesmo
tempo em que muitas demandas e sobrecarga têm surgido, relata também que
escreveu um texto conjunto com a Karolyne para documentar algumas observações

para leitura dos membros do Conselho, e Ana sugere que esse texto seja apresentado
na próxima reunião ordinária. Voltando à questão de datas e horários das reuniões
ordinárias e extraordinárias, realizou-se votação e aprovação por unanimidade.
Karolyne fez uma consideração sobre as grades dos alunos que ainda precisam
confirmar a disponibilidade de horários, e também a redução da participação de
suplentes por diversos motivos pessoais, mas recebendo considerações da Ana sobre
possibilidades de cobertura dos titulares, sendo apoiada por Mirian. Como último item
foi acrescentada por consenso a proposta do Grupo de Trabalho de Segurança,
solicitando que se realizasse cobrança da apresentação de identificação para entrada
na Moradia conforme Regras de Vivência, sendo aprovada por unanimidade. Antes de
finalizar a reunião, Viviane fez um informe sobre sua gravidez que está chegando nos
momentos finais e que eventualmente ela precisará se afastar da Representação
Discente, valorizou e agradeceu o espaço de discussão proporcionado pelo Conselho.
Cibele então fez informe sobre o falecimento do estudante morador Anderson Batista
que lutava há anos contra um câncer, contou sobre os desafios que ele enfrentou até o
final e seu carinho pela Moradia e pela Unicamp. Finalizada a Ordem do Dia e os
Relatos, Ana finalizou a reunião.

