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 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE DE MORADIA ESTUDANTIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quinze 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 5ª reunião ordinária do ano de 2015, convocada por 

sua presidente, Joseane Mendes Teixeira, com a finalidade de dar continuidade ao Estatuto das 

Moradias de Mariana. 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, Matheus Torezani, representante suplente do Diretório 

Acadêmico dos Estudantes, Raphael Costa de Souza, representante titular das Repúblicas Federais de 

Ouro Preto, Giovany de Oliveira Silva, representante suplente 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, 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 discente do campus de João Monlevade. A 

reunião foi iniciada com a discussão sobre casos de permanência e exclusão nas moradias estudantis. 

Foram discutidas questões relacionadas ao trancamento total de matrícula e casos de mobilidade 

estudantil. Após votação decidiu-se que os estudantes que se encontrarem nas situações descritas 

acima deverão desocupar o quarto da moradia e devolver as chaves a PRACE. Tais estudantes terão 

suas vagas reservadas no mesmo quarto/moradia até o início do próximo semestre e caso não 

retornem, terão as vagas sorteadas no edital do período em vigência. Caso o estudante retorne após o 

período estabelecido para reserva da vaga, deverá participar de novo sorteio de vagas, tendo 

preferência de ocupação. A questão das casas para família foram novamente discutidas e a presidente 

se comprometeu a verificar a possibilidade de visita técnica a moradias deste modelo em outras 

universidades. Será realizado pedido ao Pró-Reitor de Assuntos Comunitários para verificar a 

possibilidade de tal procedimento ser realizado. A ocupação das vagas nas moradias será mediante 

sorteio e não serão permitidas trocas, devendo as mesmas serem realizadas somente no período 

estabelecido nos editais. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, às dezessete 

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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