ATA 01/2015 – COPEME
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE DE MORADIA
ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e
quinze minutos, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Estudantis - PRACE, reuniu-se o Comitê Permanente de Moradia Estudantil, em sua
1ª reunião ordinária do ano de 2015, convocada por sua presidente, Joseane
Mendes Teixeira, com a finalidade de apresentar a atual composição do comitê,
membros titulares e suplentes. Compareceram a reunião os seguintes discentes:
Iara Marinho Reis, representante titular das Repúblicas Federais de Mariana, Lucas
Bezerra Motta Câmara, representante titular das Repúblicas Particulares de
Mariana, Lucas Bianchetti Drumond, representante titular das Repúblicas
Particulares de Ouro Preto, Mirella Almeida Orsi, representante suplente das
Repúblicas Particulares de Ouro Preto, Mariana Coelho de Toledo, representante
titular do Diretório Acadêmico dos Estudantes, Matheus Torezani, representante
suplente do Diretório Acadêmico dos Estudantes, Raphael Costa de Souza,
representante titular das Repúblicas Federais de Ouro Preto, Hamilton Reis
Pareiros, representante titular do alojamento estudantil, Juliana de Conti Macedo,
representante suplente da Associação de Pós-Graduandos da UFOP, bem como os
seguintes representantes da administração superior: Joseane Mendes Teixeira,
representante titular da PRACE, e Camélia Vaz Penna, representante suplente da
PRACE, Leandro Andrade Henriques representante titular da PRACE e Rafael
Magdalena, representante suplente da PRACE, Edmundo Dantas Gonçalves,
representante titular da Prefeitura do Campus, Greiciele Macedo Morais,
representante titular da Pró-reitoria de Planejamento, Andréa Bertelli,
representante titular da Pró-reitoria de Administração. Não houve representação
dos discentes do campus de João Monlevade. A reunião teve início com a
apresentação dos integrantes e uma fala sobre as expectativas de cada um sobre o
trabalho do COPEME. A representante Juliana em sua fala problematizou a questão
das famílias na moradia estudantil e da permanência dos filhos de estudantes nas
casas. O representante Rafael fez um breve relato sobre as moradias e da
experiência acumulada em sua atuação na Universidade. Posteriormente, a
presidente apresentou um histórico sobre os registros que envolvem Moradia
Estudantil e estão disponíveis no Sistema da Secretaria dos Orgãos Colegiados
(SOC), a saber: •
16 de maio de 2001 – Ata da 146º Reunião Ordinária do CUNI
- Proposta da Federação das Repúblicas Associadas de Ouro Preto (FEDROM) para a
venda dos imóveis de posse da UFOP para a criação de um fundo de moradia.• 24
de janeiro de 2002 – Resolução CUNI nº543 – Indefere a solicitação da FEDROM
referente à venda de imóveis da UFOP.• 13 de agosto de 2002 – Resolução CUNI
571 – Regimento do Alojamento •19 de dezembro de 2003 – Resolução CUNI
nº626 – Aprova um parecer da Comissão Especial constituída para elaborar um
Metodologia de Trabalho para resolução de problemas referentes às moradias
estudantis da UFOP. Composição da comissão: Coordenador da Área de Apoio ao
Estudante, Diretor ou Vice-Diretor da Escola de Minas, Escola de Farmácia, ICHS,
ex-alunos da UFOP, representantes do segmento estudantil. Incluiu representantes
do IFAC, ICEB e Escola de Nutrição. Objetivo: Elaboração de um termo jurídico para
normatizar a ocupação dos imóveis da UFOP como moradia estudantil e de um
Estatuto contendo princípios norteadores da moradia estudantil como critérios de
ocupação das vagas (forma de seleção dos moradores), manutenção dos imóveis,
trotes, abertura para todos os cursos, etc.•20 de abril de 2004 – inclui um
representante titular e um suplente do alojamento estudantil na Comissão anterior.
•15 de março de 2005 – inclui representantes de repúblicas federais e particulares
de Ouro Preto e Mariana. •16 de maio de 2005 – Criação do COPEME – Em 2005 foi
aprovado o Estatuto das Repúblicas Federais de Ouro Preto, através da Resolução
CUNI nº 779. •12 de março de 2009 – Resolução CUNI nº890 – Estatuto das
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Repúblicas Federais de Mariana • 31 de julho de 2009 – Aprova o “Relatório da
Audiência Pública para apresentação do novo modelo de construção de moradia
estudantil”. • 14 de dezembro de 2007 – Delega ao COPEME a competência decidir
sobre a ocupação de duas novas casas no campus. • 06 de setembro de 2012 –
Portaria nº387 – Apartamentos Estudantis • 01 de novembro de 2013 – Novo
Estatuto das Repúblicas Federais de Ouro Preto • 11 de dezembro de 2014 – Nova
redação do Regimento Interno do COPEME. A presidente reforçou que o
comprometimento de todos os integrantes do Comitê, bem como a organização e
cumprimento das pautas das reuniões é importante para o desenvolvimento do
trabalho e para que não haja um esvaziamento deste importante espaço de
discussão. O representante Edmundo lembrou que o COPEME é um órgão consultivo
do reitor e não deliberativo, portanto, as decisões tomadas neste grupo devem
estar claras e bem fundamentas já que a decisão final é do Conselho Universitário.
A representante Greiciele reforçou a fala anterior dizendo que é necessário chegar a
propostas que contemplem as necessidades dos estudantes e sejam executáveis
pela instituição. O representante Rafael Magdalena ressaltou a importância de
definir as responsabilidades e obrigações de todos os setores, bem como dos
estudantes para com a manutenção e ocupação das moradias, pois tais
responsabilidades não cabem só a PRACE. A presidente frisou a necessidade de
revisar os regimentos vigentes, já que algumas situações não cabem mais no
contexto atual, pois houve um aumento do número de estudantes que são
beneficiados pela assistência estudantil e dependem das moradias institucionais. A
representante do DCE, Mariana, aproveitou a discussão para perguntar ao
Edmundo, atual prefeito do campus, sobre as novas moradias de Ouro Preto e o
fato de não estarem todas prontas, já que segundo a gestão anterior do DCE, o
recurso veio de forma integral. Edmundo respondeu que foi priorizada a construção
das casas aos poucos para que pudessem ser concluídas e ocupadas no menor
tempo possível, e que a previsão de conclusão para todas as casas é dezembro de
2015. Greiciele completou a fala do Edmundo falando sobre os recursos que a
universidade recebe e os cortes que tem sido feitos no orçamento. Foram dadas as
orientações para acompanhamento dos recursos através do Portal da
Transparência. A presidente solicitou aos participantes que definissem a data das
próximas reuniões do Comitê e informou que a pedido da reitoria a pauta inicial do
grupo seria a ocupação das novas moradias de Mariana, que estão em fase de
conclusão. Outras pautas deverão ser enviadas a presidente posteriormente para
inclusão no cronograma. Ficou decidido que as reuniões serão marcadas em dias e
horários alternados para minimizar as faltas dos membros discentes em suas
atividades acadêmicas, bem como poder atender a todos os representantes. As
reuniões do comitê terão duração de duas horas podendo ser prorrogadas por mais
uma hora. A princípio as reuniões serão semanais devido à solicitação do reitor de
que seja apresentada uma proposta de ocupação a ser levada por ele na reunião do
CUNI de 25 de junho, foram agendadas reuniões extraordinárias para os dias 11/05
e 14/05 às 9:00 e 13:00 horas, respectivamente. Com relação aos representantes
do campus de João Monlevade, ficou sob responsabilidade da representante Andrea
fazer o contato com a Roneimar no ICEA para providenciar o transporte. O
Edmundo sugeriu a criação de um grupo de e-mail do COPEME, que ficou sob
responsabilidade da presidente. Para as próximas reuniões ficou definido que
haverá um rodízio na confecção das atas, com a colaboração dos representantes
Raphael e Mirela. Como as reuniões do COPEME são públicas, a presidente irá
reservar salas/auditórios para que os interessados nas pautas possam participar da
reunião, mas ficou definido que o público participante deverá levar seus
questionamentos e sugestões aos seus respectivos representantes para que
compartilhem com o grupo, pois apenas os representantes nomeados tem direito à
se manifestar e votar as pautas. Nada mais havendo a tratar, a Presidente
encerrou a reunião, às dezesseis horas, agradecendo a presença de todos. Para
constar, lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada pelos
representantes presentes.
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Raphael Costa de Souza
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