ATA DA 15ª REUNIÃO DO COPEME

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às
dez horas e vinte minutos, na sala de reuniões da PRACE , reuniu-se o
Comitê Permanente de Moradia Estudantil, em sua 15ª reunião ordinária do
ano de 2016, convocada por sua presidente, Joseane Mendes Teixeira, com
a finalidade de discutir a pauta “Novas moradias de Ouro Preto”.
Compareceram à reunião os seguintes discentes: Patrick Morenghi,
representante suplente das Republicas Particulares de Mariana, Raphael
Costa de Souza, representante titular das Repúblicas Federais de Ouro
Preto, Samuel Augusto Oliveira, representante suplente das Repúblicas
Federais de Ouro Preto, Mirella Almeida Orsi, representante suplente das
Repúblicas Particulares de Ouro Preto, Lucas Bianchetti Drumond,
representante titular das Republicas Particulares de Ouro Preto. Como
ouvintes compareceram: Renata Ambrósio de Carvalho, moradora da
república particular Volkana e Pedro Henrique da Silva Romão, morador
da república particular Cruz Vermelha. 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, Andréa Bertelli, representante suplente da Pró-reitoria de
Administração (PROAD) e Luis Claudio Gabriel, representante titular da
PROAD.
Joseane inicia a reunião solicitando que todos assinem a ata da 14° reunião
do COPEME e, posteriormente, apresenta o novo sistema de gestão de
Moradia da PRACE, que foi construído em parceria com o Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI/UFOP) e irá permitir o acompanhamento
de todas as modalidades de moradia da universidade através de um sistema
online. Foi mencionado também a não indicação dos novos representantes
da Associação de Pós Graduandos - APG. Retomando as pendências
relacionadas a ultima reunião do COPEME, foram levantadas as seguintes
questões: 1) Em relação a reformulação do trecho do Estatuto das
Republicas Federais de Ouro Preto que fala sobre a conservação e
manutenção das casas e da permissão para as festas, Joseane trouxe a
informação de que a redação atual é oriunda do processo MPE/MPF
nº05/2009 e que a UFOP ainda aguarda o resultado da última auditoria
realizada pela Controladoria Geral da União (CGU), em outubro de 2015,
foi sugerido que a alteração só seja realizada após este parecer, que pode
vir com outras recomendações. Houve a votação e todos os representantes
votaram por aguardar o parecer da CGU com as orientações, de forma a

reformular o documento com mais amparo jurídico. 2) Ainda sobre
assuntos de reuniões anteriores, a reforma do Conjunto I de Mariana foi
discutida. Visando uma discussão mais ampla e rica, chegou-se ao
entendimento de que deveria acontecer uma reunião em Mariana no início
de fevereiro, de forma a facilitar a participação dos mais interessados: os
discentes do Campus Mariana. Assim, decidiu-se por realizar tal reunião no
dia 16/02 em tal cidade com possibilidade de oferecer transporte aos
representantes que residem em Ouro Preto. O horário da reunião seria
definido com base na agenda do representante titular da Precam, Edmundo
Dantas, responsável em apresentar o fluxo das obras. 3) Houve a definição
de 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, decidiuse pelas seguintes datas: 24 de fevereiro (15h), 03 de março (10h) e 11 de
março (15h).
Após esse momento, Joseane inicia a apresentação da pauta da reunião com
o tema: ocupação das novas moradias de Ouro Preto. A presidente falou do
recebimento, no mês de dezembro de 2015, do Manifesto do Bixchaço Pela democratização das Repúblicas Federais de Ouro Preto e que tal
documento havia sido compartilhado por e-mail com o grupo do COPEME;
retomou a leitura da proposta entregue pela estudante Daniela Mara Reis da
Silveira durante o evento do Sou Mias Juventude que ocorreu no primeiro
semestre de 2015; falou da Ata assinada pelo ex-reitor Dirceu do
nascimento que prometia a algumas repúblicas particulares a prioridade de
ocupação de novas moradias institucionais, e do dossiê das Repúblicas
Particulares que constituem a ARROP que foi entregue a UFOP.
Mirella informou que não se sabe se a ata assinada pelo ex-reitor tem
validade jurídica. Diante dessa dúvida, o discente Patrick Morenghi
esclarece que deveria existir um prazo para que todas as demandas desse
tipo fossem protocoladas de forma a evitar prejuízo no processo de diálogo
e decisões tomadas futuramente nas reuniões do COPEME.
Paralelo a esta orientação, houve consenso do grupo em discutir a realidade
do público interessado na ocupação das casas a partir da estruturação de
uma pesquisa com todos os alunos da UFOP, buscando-se compreender
quais demandas de moradia existem atualmente. O foco seria discutir o
interesse e as demandas para ocupação das 8 casas que estão sendo
construídas (4 casas com 22 vagas e 4 casas com 18 vagas, totalizando
160). Assim, definiu-se coletivamente que todos deveriam contribuir
criando perguntas para a pesquisa, de forma a entender a real demanda dos
alunos. Na próxima reunião serão apresentadas as perguntas e elaborado

um questionário que será compartilhado com toda a comunidade discente
da UFOP.
No fim da reunião, alguns comunicados foram feitos. Greiciele falou sobre
o andamento do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e sua importância para a UFOP, convidando a todos os
presentes a enviar suas contribuições via o site www.pdi.ufop.br/, pois está
acontecendo a 1ª consulta pública. Greiciele reformou também a
importância da participação nos grupos de trabalho por eixo temático.
Joseane apresentou a programação da Semana da Diversidade, destacando
que foi uma criação dos alunos da UFOP e que muitos assuntos relevantes
seriam dialogados em tal espaço. A presidente apresentou ainda a Portaria
042/2016 e a Resolução CUNI 1.777/2015 que estabelecem que os assuntos
omissos na Portaria 387/2012 dos Apartamentos Estudantis e na CUNI
571/2002 - Regimento do Alojamento, serão orientados a partir do novo
regimento das moradias de Mariana - CUNI 1775/2015.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, às doze
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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