
ATA DA  16ª REUNIÃO DO COPEME 
 

 

Aos vinte e quatro dias  do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, 

às quatorze horas, na sala 21 do Bloco Reuni (ICHS), reuniu-se o Comitê 

Permanente de Moradia Estudantil, em sua 16ª reunião ordinária do ano de 

2016, convocada por sua presidente, Joseane Mendes Teixeira, com a 

finalidade de apresentar o panorama atual sobre as reformas das sete casas 

dos Conjunto I, em Mariana. 
 

Compareceram à reunião os seguintes discentes: Adna Lúcia Gomes do 

Nascimento, Representante titular das moradias federais de Mariana, 

Patrick Morenghi, representante suplente das Republicas Particulares de 

Mariana, Raphael Costa de Souza, representante titular das Repúblicas 

Federais de Ouro Preto, Lucas Bianchetti Drumond, representante titular 

das Republicas Particulares de Ouro Preto e Matheus Torezani, 

Representante suplente do DCE. Compareceram ainda os seguintes 

representantes da administração superior: Joseane Mendes Teixeira, 

representante titular da PRACE, Leandro Andrade Henriques representante 

titular da PRACE,  Greiciele Macedo Morais, representante titular da 

PROPLAD, Edmundo Dantas representante titular da PRECAM. 
 

Como ouvintes compareceram os seguintes discentes: Leonardo Machado 

Bernardes (República Sé), Marcos Aurélio de Matos (República Devassa), 

Jéssica Adriele Tomaz Pereira (República Devassa), Ruty Souza Alves 

(República Zona), Jéssica fagundes V. Barbosa (ARROP), João Vitor 

Alves Costa Marques Welerson (ARROP), Andrezza Aparecida de Jesus 

(República Taqueupa), Cezar Viegas de Lima (República Bu), Maria 

Helena Rodrigues (República Taqueupa), Thiago Corrêa (República 

Pocilga), Jocilene Sutil de Souza (República Rocinha), Breno Rafael 

Batista Silva (República Rocinha), Natália Medeiros Calsini (República 

Rocinha), Simeia dos santos Santana (República Zona), Fabrício Batista de 

O. Lima (República Rocinha), Weslley Wallace Rodrigues. 
 

Joseane inicia a reunião solicitando que todos assinem a ata da 15° reunião 

do COPEME e, posteriormente, esclarece a todos os presentes que a 

reunião deveria ter ocorrido em Mariana no dia 16/02, conforme definido 

no dia 22/01/16, entretanto, devido a incompatibilidade de horários do 

Prefeito do campus, Edmundo Dantas, que havia retornado de férias ela foi 

alterada para o dia de hoje. A presidente informou que os horários das 

reuniões estão disponibilizados na página da PRACE aba Estudantes > 

Moradia Estudantil > COPEME. Com data, horário, local e pauta das 

reuniões agendadas. 



 

     Considerando a carta que foi enviada ao CUNI anexa a Proposta do 

Regimento Interno dos Conjuntos I e II e que solicitava: 

§  “Adequação do Conjunto I de moradias de Mariana de 

forma a oferecer o mesmo mobiliário ofertado nas 

moradias do Conjunto II, bem como a reforma nos 

prédios”. 
 

O objetivo da reunião era apresentar o projeto de reforma das casas pelo 

prefeito do campus e a previsão para início das obras diante do orçamento 

da UFOP. A palavra então é passada ao Prefeito do Campus, Edmundo 

Dantas, que inicia a apresentação dos projetos das obras das sete casas, 

com orçamento previsto. Após a apresentação, Greiciele expõe a situação 

orçamentária da instituição, levando Edmundo a ser enfático que, diante de 

tal realidade, não será possível realizar a obra nos próximos meses. Diante 

de tal exposição, os ouvintes presentes se mostraram muito contrariados e 

insatisfeitos com a UFOP, já que, em outros tempos, quando a situação 

mais estabilizada, não houve investimentos nas casas o que colaborou para 

as mesmas estarem em situação degradante. A moradora Andreza foi uma 

das mais incomodadas com a situação, contando em detalhes a real situação 

das casas, pedindo medidas rápidas. Após a fala da Andreza, Ruth, 

moradora da republica Zona, foi categórica em afirmar que segue o novo 

regimento, porém, não obtém resposta do servidor responsável, Altemar, o 

que contribui para o mal estar dos moradores. Após comentar sobre o 

regimento, os dois moradores da Rocinha, Nathalia e Fabrício, disseram 

que não se sentiram representados na construção do novo Regimento. 

Cézar reafirmou que pode seguir o Regimento, desde que haja um 

compromisso da universidade com o Conjunto I. O representante Rafael 

Costa sugeriu que os moradores poderiam se mudar para o Conjunto II 

diante da situação precária que estavam vivendo. Tal fala fez com que o 

descontentamento dos alunos aflorasse. Como forma de dar sequência ao 

diálogo, Leandro Andrade expôs que existia uma representação discente do 

Conjunto I no Copeme, mas que além dela, as questões que foram 

apresentadas pelos representantes das casas nas reuniões que o NACE 

organizou  também contribuíram para a elaboração do documento. Leandro 

disse ainda que havia um interesse em criar um espaço de propostas e que 

uma delas seria a possibilidade de oferecer uma bolsa aos moradores para 

que desocupassem as casas durante a reforma. Alguns questionaram se as 

obras iriam começar, mesmo com a bolsa, ou se a moradia seria esquecida. 

Joseane sugeriu então a suspensão dos editais de ocupação do Conjunto I e 

desocupação de três casas, cujos moradores iriam para as 4 restantes para 

que a reforma fosse realizada em etapas, mas os estudantes argumentaram 

que as quatro casas ficariam muito cheias. Joseane expõe que aquele 



momento era importante para ouvir propostas que atendessem o grupo e 

que os estudantes deveriam sugerir alternativas, uma vez que as casas de 

fato precisam da reforma e que segundo apresentação do Edmundo, realizar 

a obra em mais de uma casa ao mesmo tempo diminui o chamado “Custo 

Brasil”. Em meio ao descontentamento, alguns moradores deixaram a 

reunião e os que permaneceram sugeriram: 1) Levar a situação da 

precariedade das condições das casas para o âmbito jurídico (Ministério 

Público); 2) Solicitar visita de profissionais técnicos para averiguar a 

situação das casas, diante do quadro precário atual e elaborar um relatório 

sobre situações de risco 3) Explicação jurídica sobre o entendimento do que 

é moradia para a instituição e 4)Garantir transporte aos discentes de 

Mariana que quiserem participar das reuniões do Copeme. 
 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, às dezoito 

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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