ATA 29° REUNIÃO DO COPEME
Ao 05° dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas
e vinte minutos, na sala de reuniões da PRACE , reuniu-se o Comitê
Permanente de Moradia Estudantil, em sua 29ª 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; Gustavo
Guimaraes Aguiar, representante suplente das Republicas Federais de Ouro
Preto; Ezequiel Junior Barreto, representante titular do Campus de João
Monlevade; bem como os seguintes representantes da administração superior:
Leandro Andrade Henriques representante titular da PRACE; Lígia Carvalho,
representante suplente da Prace; Edmundo Dantas, representante suplente da
Prefeitura do Campus; Afonso Henrique Andrade de Castro Leite,
representante suplente da Proad; Christianne Câmara, representante suplente
do NEI/Prograd.
Inicialmente, Leandro retomou os encaminhamentos feitos na 28° Reunião do
Copeme, sinalizando que a partir daquele momento teríamos como pauta a
leitura da Resolução CUNI 1775 a partir do Artigo 30, 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 Pró-reitorias 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. Edmundo
sinalizou que havia uma grande possibilidade de que as novas moradias
fossem entregues para ocupação antes do dia 05 de maio, data da próxima
reunião ordinária do Copeme. Leandro reforçou a necessidade da conversa
entre os gestores entre si e da necessidade de encaminhamento para
Administração Superior sobre as problematizações de entrega das novas casas
sem um regimento pronto. Lígia destacou que um dos pontos centrais deveria
ser o diálogo com os estudantes também, entendendo que o cercamento das
moradias implicava em questões de convivência entre eles e que isso poderia
gerar uma segregação ou maiores dificuldades de convívio. Edmundo destacou
que acreditava que era uma proposta interessante, inclusive com a participação
de algum representante do Conjunto 2 de Mariana, que vivencia as implicações
do novo regimento. Leandro registrou aquele diálogo como um outro
encaminhamento, destacando inclusive que o espaço institucional para aquela
conversa deveria ser a próxima reunião do Copeme, entendendo ali como o
lugar institucional para dialogar sobre a proposta. Gustavo disse que poderia
levar aquela demanda para os representantes das republicas federais do
Campus, entendendo que eles teriam mais condições de fomentar a discussão
e enriquecer o diálogo. Daniele apresentou a demanda de que a Troca de Vaga

via Edital deveria ser por escolha e não por sorteio. Afonso sugeriu que a
escolha poderia ser feita uma única vez e que das próximas seriam por sorteio.
Colocação que foi bem aceita pela Daniele. Leandro e Lígia reafirmaram que
aquela proposta seria amadurecida pela equipe de Moradia da Prace, no intuito
de conhecer as implicações daquela mudança. Ezequiel questionou sobre a
possibilidade da portaria ser feita. Leandro e Edmundo problematizaram as
questões que estavam por tras daquela decisão e entendemos como um dos
encaminhamentos para os gestores dialogarem sobre a viabilidade de
construção da portaria. Esse diálogo seria feito até a próxima reunião, no dia
05 de maio às 10h na Prace. Ao final da reunião, finalizou-se a leitura e registro
de encaminhamentos. Houve compreensão de que a pauta da próxima reunião
do Copeme dependeria dos avanços em relação as problematizações anotadas
e que seriam encaminhadas aos gestores. 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.
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