ATA DA 24ª REUNIÃO DO COPEME

Aos 26º dias do mês de janeiro de 2017 às treze horas, na sala de Reuniões da PRACE
(Morro do Cruzeiro – Ouro Preto), reuniu-se o Comitê Permanente de Moradia
Estudantil, em sua 24ª reunião ordinária, convocada por sua presidente, Joseane Mendes
Teixeira. Estavam presentes os discentes Fernando (APG), Samuel Consentino
(Repúblicas Particulares de Mariana), Marcelo Vinícius (DCE), Ícaro (Alojamento
Estudantil) e os técnicos administrativos: Adriene e Christianne (NEI), Leandro
(PRACE), João Daniel (PROPLAD) e Luís Claudio (PROAD). Segue a seguir o relato
da reunião: - Retomada do encaminhamento de agendar data para visita às novas
moradias: todos os representantes presentes mostraram interesse na visita e o DCE
questionou se outros estudantes poderiam participar também. A presidente ficou
responsável por fazer contato com o Prefeito do Campus, Edmundo Dantas, para
agendar a data e confirmar os visitantes; - Foi solicitado ao DCE o ofício com a
atualização dos nomes dos representantes, Marcelo informou que já havia sido dado um
prazo para a indicação dos nomes para cada modalidade e que o documento seria
entregue na próxima reunião; - Foi informado pelo representante da APG, Fernando,
que os dados coletados sobre o perfil dos estudantes de pós-graduação já estavam com a
representante Priscila e que seriam apresentados ao grupo posteriormente, entretanto,
segundo ele, houve um baixo número de respondentes; - As representantes do Núcleo
de Educação Inclusiva (NEI), Adriene e Christianne fizeram a leitura do documento
“Proposta para Comitê Permanente de Moradia Estudantil (COPEME) referente à
moradia estudantil para estudantes com deficiência na Universidade Federal de Ouro
Preto” que contextualiza as discussões do NEI junto a outros órgãos da UFOP e que
propõe que a questão da deficiência seja incluída nos editais das moradias de critério
socioeconômico. A proposta foi debatida e aceita por unanimidade pelo grupo, ficando a
presidente do COPEME responsável por encaminhar o documento ao Pró-Reitor de
Assuntos Comunitários e Estudantis, Rafael Magdalena, para que seja dado seguimento
à solicitação; em seguida entrou em pauta a solicitação do Núcleo de Estudos em
Direitos Humanos - NEDGS-CHICA/NDH/UFOP para que seja discutido no COPEME
propostas de implantação de programas de educação voltadas para as temáticas de
gênero e diversidade sexual dentro das moradias. Tal proposta foi apresentada pelo
discente Samuel Júnior da Silva que apontou que algumas ações já estão sendo pensadas
em parceria com os Programas Bem Vindo Calouro e Caminhar da PRACE. O
representante do alojamento estudantil, Icaro, enfatizou que nenhum estudante deve ser
obrigado a participar destas ações, que elas sejam por livre demanda. Já o representante
das repúblicas particulares de Mariana, Samuel Consentino, sugeriu que seja feita uma
parceria para que ocorram ações também dentro das moradias daquele campus. A
presidente encerrou a reunião às 15hs. Para constar, lavrou-se a presenta ata, que,
aprovada, vai ser devidamente assinada pelos representantes presentes.

