ATA 28° REUNIÃO DO COPEME
Ao 29° dia do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às treze horas
e quarenta minutos, na sala de reuniões da PRACE , reuniu-se o Comitê
Permanente de Moradia Estudantil, em sua 28ª reunião ordinária, convocada
por seu Presidente, Leandro Andrade Henriques, com a finalidade de elaborar
o Regimento das Novas Moradias de Ouro Preto.
Compareceram à reunião os seguintes discentes: Daniele Gomes Marcelino,
representante titular do Diretório Acadêmico dos Estudantes; Samuel
Consentino, representante suplente das Republicas Particulares de Mariana;
Jorge Lucas Sansevero Senne, representante suplente das Republicas
Particulares de Ouro Preto; Elpenor Ferrante, representante titular do
Alojamento; bem como os seguintes representantes da administração superior:
Leandro Andrade Henriques representante titular da PRACE, Joseane Mendes
Teixeira, representante titular da Prace, Fernanda Fonseca, representante
suplente da Prace, Lígia Carvalho, representante suplente da Prace; José
Augusto, representante titular da Prefeitura do Campus; Claudio Eduardo Lana,
representante suplente da Pró-reitoria de Planejamento; Gislaine Santana,
representante titular da Proad, Afonso Henrique Andrade de Castro Leite,
representante suplente da Proad; Christianne Câmara, representante suplente
do NEI/Prograd.
Inicialmente, Leandro sugeriu uma breve apresentação dos presentes, no
sentido de oferecer uma oportunidade para contarem um pouco sobre quais
cargos ocupavam e o que esperava da reunião. Na apresentação, Joseane já
revelou um pouco sobre o histórico do Copeme e dos desafios e conquistas do
grupo no intervalo de 2015 a 2017, período em que atuou como presidente.
Leandro aproveitou a fala da Joseane para enfatizar a importância de continuar
o diálogo e do entrosamento do grupo para que novos avanços se
concretizassem. A seguir, foi apresentado o Calendário de Reuniões Anual, de
forma a colaborar no planejamento dos representantes.
Posteriormente, iniciou-se a leitura da Resolução CUNI 1775 a partir do Artigo
27, de forma a problematizar trechos que deveriam sofrer alterações para
atender a realidade das novas moradias de Ouro Preto. Ao longo da leitura, os
representantes presentes fizeram comentários e sugestões, sempre com intuito
de pensar nas possibilidades reais de implantação. Em alguns momentos,
algumas sugestões esbarravam em dificuldades de ordem técnica, revelando a
necessidade de registro e encaminhamentos. Assim, houve consenso no grupo
de que seria necessária a realização de reuniões entre equipes das Próreitorias que estavam diretamente ligadas à Moradia Estudantil, a fim de
discutir os encaminhamentos da reunião, de forma a garantir um fluxo de
trabalho que atendesse a vivência nas Moradias Estudantis. Estas reuniões
seriam feitas em outro momento que não fosse o horário das reuniões do
Copeme. Ao final da reunião, os presentes entenderam que seria importante
uma Reunião Extraordinária para dar sequência a leitura e discussão dos
tópicos da Resolução 1175. Assim, ficou agendado que a próxima reunião seria
05 de Abril de 2017 às 14h na Prace.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, às 15h45,
agradecendo a presença de todos.
Para constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai ser devidamente
assinada pelos representantes presentes.

Afonso Henrique Andrade
Christianne Câmara
Claudio Eduardo Lana
Daniele Gomes Marcelino
Elpenor Ferrante
Fernanda Fonseca
Gislaine Santana
Jorge Lucas Sansevero Senne
José Augusto Nunes
Joseane Mendes Teixeira
Leandro Andrade Henriques
Lígia Carvalho
Samuel Consentino

