
ATA DA  12ª REUNIÃO DO COPEME 
 
 

 

Aos dezessete dias  do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze  

horas e  trinta minutos, na sala de reuniões da PRACE , reuniu-se o Comitê 

Permanente de Moradia Estudantil, em sua 12ª 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: Mariana 

Coelho de Toledo, representante titular do Diretório Acadêmico dos Estudantes, 

Mirella, representante suplente das Repúblicas Particulares 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, Andréa Bertelli, representante titular da Pró-

reitoria de Administração. Não houve representação dos discentes do campus de 

João Monlevade. 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) Leitura e assinatura 

de todas as Atas das reuniões anteriores pelos representantes presentes. 2) 

Leitura de todo o Regimento realizada pela presidente, grifando algumas partes 

que mereciam uma melhor reflexão pelo grupo (seria feita na reunião final sobre 

o documento). 3) Mirella sugeriu a possibilidade de ir pessoalmente à Mariana, 

na Republica Federal de Mariana, para saber se haveria interesse de algum 

aluno em participar do Copeme. Leandro foi contrário a sugestão por entender 

que, naquele momento, todas as tentativas foram feitas, respeitando as normas 

formais exigidas pelo estatuto do Copeme. Frisou ainda que, era necessário 

todos os discentes entenderem que propostas e decisões institucionais deveriam 

ser manifestadas em contextos formais e o Copeme era um desses espaços 

formais, apesar do caráter consultivo junto à Reitoria. Não houve nenhuma 

votação ou decisão por parte do grupo. Diante do esvaziamento das reuniões 

(não houve quórum na 9ª, 10ª, 11ª e 12ª) e do não comparecimento dos 

representantes, mesmo após confirmar presença, bem como da preocupação em 

responder ao pedido da Reitoria de finalizar o documento antes do início do 

semestre letivo para agilizar a ocupação das novas moradias, ficou acordado 

entre os presentes que os integrantes do COPEME seriam novamente 

convocados e informados de que na próxima reunião o documento seria 

finalizado, uma vez que o grupo já havia discutido todos os capítulos do 

regimento, restando apenas alguns pontos a serem esclarecidos e votados. Ficou 

agendada a próxima reunião para o dia 24 de setembro, às 14h, na sala de 

reuniões da PRACE.  Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a 



reunião, às dezesseis e trinta minutos, 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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