ATA DA 17ª REUNIÃO DO COPEME
No dia três do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze
minutos, na sala de reuniões da PRACE , reuniu-se o Comitê Permanente de Moradia
Estudantil, em sua 17ª 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 representantes discentes: Samuel Augusto
Oliveira, Lucas Bianchetti Drumond, Matheus Torezani e Lucas Bezzera.
Compareceram ainda os seguintes representantes da administração superior: Joseane
Mendes Teixeira, Leandro Andrade Henriques e Luís Claudio Gabriel. Como ouvintes
compareceram: Camila Freitas do Núcleo de Educação Inclusiva da UFOP -NEI,
Adriene Santanna (NEI), Christianne Miranda (NEI), Danielly Silva, Renata Ambrósio
e Amanda de Cassia.

Joseane inicia retomando a pauta da última reunião em Mariana, sobre as
problematizações oriundas da apresentação das reformas no Conjunto I. Várias questões
foram discutidas e como proposta, o discente Lucas Bezerra indicou a possibilidade de
realizarmos uma pesquisa com os moradores regulares do Conjunto I com o objetivo de
conhecer as propostas que cada morador tem, caso seja possível a reforma do conjunto.
Essa pesquisa estaria no portal Minha UFOP e com prazo de resposta até dia 16 de abril.
Todos os representantes presentes na reunião votaram favoravelmente. Após tal
discussão, iniciou-se a pauta sobre a ocupação das novas moradias de Ouro Preto. A
estudante Danielly Kethyn Silva retomou a discussão sobre a ata assinada pelo Reitor
Dirceu Nascimento em 1996 dizendo sobre promessas da administração superior sobre a
ocupação de novas moradias institucionais. Joseane informou que já havia discutido tal
documento com o assessor técnico da reitoria e o mesmo havia informado que não há
legitimidade na época, uma vez que se trata de uma reunião realizada na reitoria que foi
registrada em ata e não de uma decisão tomada pela instituição através dos seus
conselhos ou por portarias, resolução, etc. Joseane lembrou que em 24/03/2009 em
Ouro Preto e 26/03/2009 em Mariana o COPEME realizou audiências públicas para
apresentação de novo modelo de construção de moradia estudantil, com a finalidade de
subsidiar o COPEME quanto à forma, regulação e ocupação das novas moradias a
serem construídas. Joseane enfatizou que considerando os documentos apresentados, a
ata e o relatório das audiências, deveria ser feita uma nova consulta a todos os discentes
da Instituição, para que todos os interessados pudessem ser ouvidos e decidir pela
melhor forma de ocupação. O grupo decidiu pela elaboração de pesquisa junto a todos
aos estudantes da UFOP, que também estará no portal Minha UFOP. Os membros do
COPEME deverão trazer as propostas de perguntas a serem incluídas no questionário da
pesquisa. Os participantes do Núcleo de Educação Inclusiva – NEI/PROGRAD,
presentes na reunião como ouvintes fizeram várias sugestões sobre acessibilidade e
inclusão na área de Moradia. O NEI está se organizando para poder participar como
membro do COPEME, uma vez que há demandas referentes aos direitos das pessoas
com deficiência. Tal solicitação será encaminhada formalmente para que seja aprovada
pela reitoria da UFOP. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a reunião, às
dozes 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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