
ATA DA 20ª REUNIÃO DO COPEME 
 
 

 

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis às quatorze 

horas, no Auditório do ICSA, reuniu-se o Comitê Permanente de Moradia 

Estudantil, em sua 20ª reunião ordinária do ano de 2016, convocada por sua 

presidente, Joseane Mendes Teixeira, com a finalidade de dialogar sobre a 

seguinte pauta: 1) Apresentação da parceria PRACE com o Centro de 

Mediação e Cidadania – CMC, do curso de Direito da UFOP 2) 

Apresentação do posicionamento enviado pelos integrantes do COPEME 

(anexo a esta ata) e discussão de propostas. 
 

Compareceram à reunião os seguintes discentes: Telma Jordânia Rodrigues 

Bezerra, Representante suplente das moradias federais de Mariana, Patrick 

Morenghi, representante suplente das Republicas Particulares de Mariana, 

Lucas Gabriel Pinto, representante titular das Repúblicas Federais de Ouro 

Preto, Lucas Drumond, representante suplente das Republicas Particulares 

de Ouro Preto e George Alberto Dias, representante suplente do 

Alojamento Estudantil, Luiz Fernando Gomes representante titular da 

APG, 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, Luís Cláudio Gabriel, representante titular da PROAD. A 

reunião foi acompanhada por cerca de 150 ouvintes. 

 

A presidente deu início à reunião informando que a lista de e-mails do 

COPEME foi atualizada e qualquer contato com o grupo pode ser enviado 

para copeme@prace.ufop.br que será automaticamente distribuído entre os 

representantes. Foi informada a aprovação da representação do Núcleo de 

Educação Inclusiva (NEI) na última reunião do CUNI e recebido o ofício 

da PROGRAD informando que as servidoras Adriene Santanna e 

Christiane Câmara Lopes Albuquerque Miranda foram indicadas para 

ocupar as representações de titular e suplente, respectivamente. Também 

foi informado que a solicitação do Conjunto II de Mariana quanto a 

representação no COPEME foi enviada para inclusão na pauta da próxima 

reunião do CUNI. Joseane mencionou ainda que a Carta Aberta ao 

COPEME, o ofício 004/2016 do Núcleo de Direitos Humanos / Núcleo de 

Estudos em Diversidade, gênero e Sociedade, bem como o Manifesto do 

Bixchaço foram recebidos por ela no dia 29/06/2016 e encaminhados a 

todos os membros do COPEME para apreciação do grupo. Os documentos 
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serão anexados a ata desta reunião. Por fim a presidente mencionou que o 

questionário de pesquisa a ser respondido pelos moradores do Conjunto I 

de Mariana ficaria disponível entre os dias 07 a 14 de julho para que os 

moradores pudessem se posicionar sobre a reforma do conjunto. 

 

Após os informes iniciais a presidente passou a palavra às discentes Isabela 

França Vasconcelos e Marina Magalhães que fizeram a apresentação sobre 

a parceria da PRACE com o centro de Mediação e Cidadania – CMC. As 

discentes transcorreram sobre o processo de mediação de conflitos e como 

a parceria ocorreria na prática. Posteriormente houve uma apresentação da 

Resolução do COPEME pelo representante Leandro, de forma a esclarecer 

os participantes ouvintes sobre a organização do Comitê. Encerradas as 

apresentações a presidente deu prosseguimento a reunião mencionando os 

questionamentos apresentados na reunião anterior pelo representante 

Patrick em relação a representatividade do DCE no Comitê. Joseane 

explicou que recebeu do DCE a ata da eleição da Chapa “Das Gerais” 

informando que o resultado homologado pela Portaria Comissão Eleitoral – 

DCE/UFOP nº001/2015 seria publicada em 26 de maio de 2015 e que a 

gestão seria de 36 semanas letivas. Dessa forma, a gestão do DCE 

terminaria na primeira semana de junho de 2016 (considerando os períodos 

de greve). A indicação dos nomes pelo DCE foi feita em 15 de maio de 

2016, sendo, portanto, legítima. A presidente passou então a palavra aos 

representantes para que falassem sobre os posicionamentos que haviam 

enviado por escrito, conforme acordado na reunião anterior. Foi dado a 

cada representante o tempo de fala de 5 minutos para que cada explicasse a 

sua proposta. Encerradas as falas a presidente pediu esclarecimentos sobre 

as propostas do NEI, se as vagas seriam exclusivas para pessoas com 

deficiência considerando ou não o critério socioeconômico, devido a 

dificuldade de encontrar moradias adaptadas na cidade de Ouro Preto. A 

representante Adriene explicou que esta discussão deve ser aprofundada, 

pois há opiniões diversas sobre o assunto e que deveria ser pauta de uma 

reunião específica do COPEME. A presidente perguntou ao representante 

da pós-graduação sobre a necessidade de uma casa exclusiva para o público 

da pós, devido à diferença de rotina entre os estudantes da pós e os da 

graduação e o representante afirmou que na proposta da APG eles solicitam 

duas casas mistas exclusivas para este público. Houve acordo do grupo de 

que todas as propostas sugeriam o critério socioeconômico, mas que a 

forma de implantação e organização dela decorrentes seriam temas para 

reuniões futuras.  A próxima reunião ficou agendada para o dia 19 de julho 

às 10:00 horas em local a ser definido. A presidente encerrou a reunião, às 

16:30 horas. Para constar, lavrou-se a presenta ata, que, aprovada, vai ser 

devidamente assinada pelos representantes presentes. 
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