ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COPEME

Ao vigésimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de
reuniões da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis - PRACE , reuniu-se o Comitê
Permanente de Moradia Estudantil, em sua 4ª reunião ordinária do ano de 2015, convocada por sua
presidente, Joseane Mendes Teixeira, com a finalidade de dar prosseguimento com a discussão
referente ao novo Regimento Das Moradias de Mariana. Compareceram a reunião os seguintes
discentes: Iara Marinho Reis, representante titular das Repúblicas Federais de Mariana, Lucas
Bezerra Motta Câmara, representante titular das Repúblicas Particulares de Mariana, Mirella
Almeida Orsi, representante suplente das Repúblicas Particulares de Ouro Preto, Mariana Coelho de
Toledo, representante titular do Diretório Acadêmico dos Estudantes, Raphael Costa de Souza,
representante titular das Repúblicas Federais de Ouro Preto, bem como os seguintes representantes
da administração superior: Joseane Mendes Teixeira, representante titular da PRACE, Leandro
Andrade Henriques representante titular da PRACE, Edmundo Dantas Gonçalves, representante
titular da Prefeitura do Campus, Andréa Bertelli, representante titular da Pró-reitoria de
Administração. Não houve presença de representantes dos discentes do campus de João Monlevade.
A partir de um arquétipo de estatuto feito com mescla entre os já existentes, para nossa reescrita
conjunta, foram discutidos na reunião os tópicos seguintes: 1) Direcionamento das vagas das novas
moradias: Em votação a opção de abranger apenas estudantes matriculados em cursos de campi de
Mariana contou com 3 votos; a opção de abranger a ambos, priorizando estudantes de Mariana,
escalonando por classificação de avaliação sócioeconômica, contou com 3 votos; e contou com 4
votos a opção de abranger a ambos, priorizando os estudantes de Mariana de A a D na avaliação
sócioeconômica, e caso ainda restem vagas, contemplando estudantes de campi de Ouro Preto de A
a D. 2) Foi lida uma carta proposta da discente Daniela Maia, deixada na mesa do Sou Mais
Juventude, cuja reflexão ficou para outro momento a fim de priorizar a construção do estatuto das
novas moradias. 3) Foi proposto que dos 8 imóveis, 4 serão de com divisão binária de gênero
(masculino/feminino) e 4 serão mistos, sendo os imóveis azuis, com adaptação física do térreo para
cadeirantes, respectivamente um para pessoas de gênero feminino e outro para pessoas de gênero
masculino. 4) Com relação a discussão sobre contemplar ou não famílias nas residências de
Mariana, ficou um indicativo de que sejam em casas mistas em relação a gênero e na área térrea,
visando contemplar a modificação mínima de estrutura física, e a diversidade de composição
familiar. Entretanto, não houve acordo em relação a este item, uma vez que as casas não foram
pensadas, a princípio, para este público específico. 5) Ficou pré estabelecido que estudantes de
graduação e pós graduação poderiam ocupar as novas moradias obedecendo a classificações
socioeconômicas. Ficaram agendadas a quinta e a sexta reunião do comitê, para o dia vinte e cinco
de maio às 15:00 na sala de reuniões da PRACE, e para o dia vinte e oito às 8:30 no mesmo local.
Havendo o tempo da reunião e do expediente dos funcionários se esgotado e ultrapassado, a
Presidente encerrou a reunião, às dezessete horas e quize minutos, 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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