ATA DA 11ª REUNIÃO DO COPEME

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove
horas e vinte e dois minutos, na sala de reuniões da PRACE , reuniu-se o
Comitê Permanente de Moradia Estudantil, em sua 11ª reunião ordinária do ano
de 2015, convocada por sua presidente, Joseane Mendes Teixeira, com a
finalidade de dar prosseguimento com as discussões a respeito da ocupação das
novas moradias de Mariana. Compareceram a reunião os seguintes discentes:
Lucas Bezerra Motta Câmara, representante titular das Repúblicas Particulares
de Mariana, Mariana Coelho de Toledo, representante titular do Diretório
Acadêmico dos Estudantes, Raphael Costa de Souza, representante titular das
Repúblicas Federais de Ouro Preto, bem como os seguintes representantes da
administração superior: Joseane Mendes Teixeira, representante titular da
PRACE, Leandro Andrade Henriques representante titular da PRACE,
Edmundo Dantas Gonçalves, representante titular da Prefeitura do Campus,
Andréa Bertelli, representante titular da Pró-reitoria de Administração. Não
houve representação dos discentes do campus de João Monlevade. O prefeito do
Campus, Edmundo Dantas foi convocado para uma reunião na reitoria e teve
que sair antes do início da reunião. Posteriormente chegaram com atraso as
representantes Mariana e Andréa, dessa forma, não houve quorum já que o
número de representantes foi inferior a sete participantes. Como ocorreu na
reunião anterior a presidente fez a proposta de lermos o documento que a equipe
tinha produzido até aquele momento, com o objetivo de já adiantarmos
discussões importantes para futuras decisões do grupo. Todos concordaram e
passamos a conversar sobre alguns tópicos. Seguimos na discussão dos tópicos:
1) Ausência da representante da Republica Federal de Mariana, que expôs, via
e-mail, a dúvida se continuaria participando do COPEME. Os membros
presentes foram enfáticos em dizer o quanto era importante que a participação
do representante ou suplente das Repúblicas Federais de Mariana já que as
decisões ali tomadas teriam impacto direto no cotidiano dos alunos daquele
campus. Leandro destacou o quanto o Lucas, enquanto discente de Mariana, era
importante como uma liderança junto aos alunos de Mariana. 2) Reflexão sobre
liberação ou não de alunos que já tinham concluído uma graduação, em poder se
inscrever no Edital para preenchimento de vagas nas Moradias. Em meio a
várias dúvidas e questionamentos, Raphael sugeriu que poderiam se inscrever,
porém, não seriam participantes prioritários. Tal sugestão levaria a não exclusão
do discente já graduado, porém, dando prioridade àqueles que estariam
iniciando seu primeiro curso de graduação. 3) Andrea questionou sobre a
possibilidade de famílias residirem nas Moradias. Joseane expõs que, dentro do
modelo pensado para aquelas moradias, não haveria essa possibilidade. Assim, a
demanda seria levada à reitoria, na tentativa de liberar recursos (bolsas) para os
discentes que tivessem filhos e se encaixassem no modelo de família, conforme
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já havia sido discutido em reuniões anteriores. 4)Diante da presença da Andrea,
representante da Proad, foram lidos os tópicos relativos ao papel de tal setor
junto às Moradias de Mariana, com suas respectivos deveres e obrigações.
Andrea sinalizou que a maior parte das demandas seriam cumpridas, porém,
algumas levaria para sua chefia, na tentativa de obter respostas mais objetivas.
Ficou agendado uma próxima reunião para o dia 17 de setembro, às 14h, na sala
de reuniões da PRACE. Mais uma vez, não houve nenhuma votação ou decisão
por parte do grupo devido ao fato de não haver quórum na reunião. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, às onze horas e quinze
minutos, agradecendo a presença de todos. Para constar, lavrou-se a presente
ata, que, aprovada, vai ser devidamente assinada pelos representantes presentes.
Andréa Bertelli
Joseane Mendes Teixeira
Leandro Andrade Henriques
Lucas Bezerra Motta Câmara
Mariana Coelho de Toledo
Raphael Costa de Souza
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