
ATA DA 14ª REUNIÃO DO COPEME 
 

 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e vinte 

minutos, na sala de reuniões da PRACE, reuniu-se o Comitê Permanente de Moradia 

Estudantil, em sua 14ª reunião ordinária do ano de 2015, convocada por sua presidente, 

Joseane Mendes Teixeira, com a finalidade de apreciar encaminhamentos relativos a reunião 

do CUNI e ao Ofício nº089/2015 CAE/PRACE/UFOP que diz sobre a manutenção das 

Repúblicas Federais de Ouro Preto. 
 

Compareceram à reunião os seguintes discentes: Mariana Coelho de Toledo, representante 

titular do Diretório Acadêmico dos Estudantes; Adna Lucia Gomes do Nascimento, 

representante titular das Repúblicas Federais de Mariana; Simeia dos Santos Santana, 

ouvinte e representante discente no CUNI,  Samuel Augusto Oliveira, representante suplente 

das Repúblicas Federais de Ouro Preto, Lucas Bezerra Motta Câmara, representante titular 

das Republicas Particulares de Mariana, bem como os seguintes representantes da 

administração superior: Joseane Mendes Teixeira, representante titular da PRACE, Leandro 

Andrade Henriques representante titular da PRACE,  Aldo César Andrade D´Angelo, 

representante suplente da PRECAM, Greiciele Macedo Morais, representante titular da 

PROPLAD, Andréa Bertelli, representante titular da Pró-reitoria de Administração.  
 

Joseane inicia a reunião fazendo a leitura da carta enviada ao CUNI como anexo a proposta 

do novo Regimento de Moradia. Disse que será feita uma solicitação à reitoria e ao CUNI 

sobre os encaminhamentos em relação aos tópicos da carta. Greiciele solicita apresentação 

do tópico relativo às atribuições da PROPLAD, após Joseane reafirmar que houve aprovação 

do novo Regimento de Moradia de Mariana.  

Após esse momento, Joseane inicia a apresentação da pauta da reunião com dois temas 

principais: 1) Oficio da Prace sobre obras em Republicas Federais de Ouro Preto e 

2)Cronograma do COPEME. 
 

O primeiro tópico diz respeito a solicitações de moradores de algumas Republicas Federais 

de Ouro Preto no que diz respeito a colaboração da UFOP para ajuda e custeio de reparos e 

manutenções em tais residências. Colocado como pauta para votação, houve unanimidade 

entre os representantes do COPEME de que não haveria possibilidade da universidade 

atender tal demanda, tendo em vista que já existe um acordo que diz que as festas realizadas 

por tais moradores tem como objetivo justamente atender tais necessidades. E, a partir da 

leitura do Estatuto das Republicas Federais de Ouro Preto, percebeu-se, na reunião, que seria 

necessária uma adequação do texto de tal documento já que o trecho do documento daria 

margem para compreensão errônea por parte dos moradores. Dessa forma, o grupo sugeriu 

que fosse feita uma proposta junto ao CUNI de uma melhor especificação do documento, a 

partir de futura reformulação textual. 
 

O segundo tópico diz respeito ao Cronograma do COPEME, tido como um encaminhamento 

sugerido na reunião do CUNI. Diante da ambiguidade do encaminhamento, percebida 

através de compreensões distintas entre os próprios representantes do COPEME, decidiu-se 

por: 1)Encaminhar para Administração, via COPEME, todo o projeto de reforma do 

Conjunto I como forma de adequar tal conjunto as diretrizes do novo Regimento de Moradia. 



Assim, o representante da PRECAM, Aldo César, enviará ao email do COPEME tal relatório 

para que este seja reencaminhado ao reitor. 
 

2)Criar um cronograma de reuniões (datas e horários) do COPEME, de forma a atender as 

pautas futuras, sendo a principal delas a discussão de quais serão os critérios para Ocupação 

das novas casas de Ouro Preto. Assim, decidiu-se pelas seguintes datas: 22 de janeiro (às 

10h); 25 de janeiro (15h), 16 e 24 de fevereiro, 03 e 11 de março. 
 

No fim da reunião houve sugestão, por parte da Greiciele da criação de uma página do 

COPEME. 
 

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 ser 

devidamente assinada pelos representantes presentes. 
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