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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

ATA DA IV REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Aos dois do mês de julho do ano de Dois Mil e vinte e um, às nove horas da manhã, via Google Meet,
realizou-se a quarta reunião extraordinária do Comitê Permanente de Assistência Estudantil da Universidade
Federal de Ouro Preto, sob a Presidência de Priscila Sena Gonçalves e com o comparecimento dos membros:
Fábio Gomes de Assis Pires - Titular Repúblicas Federais, Letícia Pereira de Sousa - Titular Prograd, Camila
Silva Pereira Lara - Titular Prace, Rafhael Francis - Titular CONJUNTO I, Aguinaldo Antonio da Conceição Suplente ASSUFOP, Marcos Vinícius Rodrigues da Silva - Titular D.A ICEA, Erika Danielle Pereira dos Santos Suplente Campus Mariana, Mateus Henrique do Couto - Titular Conjunto II, Raissa Rodrigues Marques Suplente Vila Universitária, Jacqueline Kelly Almeida Cunha - Suplente PRACE, Priscila Sena Gonçalves Titular PRACE, Natália de Souza Lisbôa - Convidada - PRACE, Lígia Carvalho Reis - suplente Prace, Danielle
Lacerda Sales -Titular Apartamento, Carolina Helena Caldeira Silva - Suplente Prace, Gabriel Pereira Vieira Convidado Prace e como ausência justificada consta: Gilceia Freitas Magalhães Leal (PROEX). A reunião se
iniciou, apresentando os convidados da PRACE: Natália de Souza Lisboa e Gabriel Pereira Vieira e do comitê
de enfrentamento ao COVID: Dr. Allan Jefferson Cruz Calsavara. Mateus Henrique do Couto (Representante
Conjunto II) inicia indicando em sua fala as particularidades que faz com que uma das pautas do dia - Editais
de seleção e troca de vagas, sejam urgentes e necessárias em tempos de isolamento social. E Rafhael Francis
Freitas da Silva (Representante conjunto I- Mariana) indica em sua fala a realidade do Conjunto I - Mariana.
Gabriel Filipe Matos dos Santos (Morador Conjunto II) indica números alarmantes acerca das contas de sua
moradia e a relação com a realidade socioeconômica dos estudantes moradores, e Mateus Henrique do
Couto (Representante Conjunto II) retoma o espaço de fala para levantar a questão de emancipação política
dos estudantes moradores, para identificar as reais demandas de sua própria moradia para além das
decisões tomadas pela PRACE, e Natália de Souza Lisboa (PRACE) esclarece os principais pontos que são
colocados nas falas dos representantes das moradias. Mateus e Gabriel (Conjunto II) colocam as
necessidades para além do isolamento social que são urgentes. Leticia das Chagas Nicolau (Estudante
convidada) expõe a situação de aprovação ao edital de moradias de 2019 e questiona o porquê as mesmas
regras da PRACE não são aplicadas nas repúblicas federais localizadas em Ouro Preto e a Presidente Priscilla
Sena a convida para participar da reunião do Comitê que tratará discutirá sobre esta modalidade de moradia.
O Dr. Allan Jefferson Cruz Calsavara (Comitê de enfrentamento ao COVID-19) nos fornece questões técnicas
que são baseadas em dados epidemiológicos e que são utilizadas para definir e fixar as atividades que serão
realizadas presencialmente. Ressaltou que o Município de Mariana encontra-se na onda vermelha com
números ainda significativos de novos casos diários, e que sobre a retomada dos editais acredita ser
totalmente inviável devido a mobilidade ser o maior causador de contaminação. Mateus Henrique do Couto
(Representante Conjunto II) deixa claro que a saúde não é ausência de doença e sim o bem estar
biopsicossocial completo do sujeito, entendendo que o acesso à humanidade e dignidade dentro de suas
moradias é primordial. Rafhael Francis - Titular Conjunto I explicita que é necessário inserir uma placa no
conjunto I afirmando que as moradias são de propriedade da UFOP, para proporcionar maior segurança e
respeito do próprio território, e que a Reitoria deve assumir alguns gastos que os estudantes não podem
custear como troca de eletrodomésticos em situação precária. Após o exposto, é compartilhado com o
comitê as quatorze contribuições da comunidade acadêmica ao comitê sobre as seguintes pautas da reunião:
Continuidade dos editais de seleção e troca de vagas; Abertura para visitantes nas moradias estudantis; E a
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comunidade acadêmica expõe a partir do cotidiano vivenciado no conjunto II de Mariana, sobre o incômodo
quanto a postura de alguns servidores que são alocadas para fazerem a segurança do local relatando
acontecimentos de intenso constrangimento e coerção, e alega que as visitas estão ocorrendo nas outras
moradias estudantis que são pertencentes a UFOP, entendendo que há possibilidade de haver organização
sistematizada e humanizada para receberem visitas de modo ordenado, a partir dos parâmetros de
biossegurança fixados pela Universidade em consonância com os fixados no Ministério da Saúde. E quanto a
pauta: Continuidade dos editais de seleção e troca de vagas, os estudantes colocam pontos pertinentes,
como a hipossuficiencia financeira dos estudantes em manter as moradias estudantis com um número de
estudantes/moradores reduzidos, considerando também o número de pessoas que podem estar tendo a
necessidade de acessar a moradia, e que devido a impossibilidade de acesso diante dos meios legais não há
como, pela ausência da abertura de novos editais. .Mateus Henrique do Couto (Representante Conjunto II)
coloca algumas situações que ocorreram com o tratamento inadequado de um dos porteiros que se coloca
de forma grosseira em seu trato com os moradores, e Gabriel endossa essa questão e questiona sobre quais
as decisões que serão tomadas a partir das contribuições do formulário e ao que os moradores
apresentaram. Natalia Lisboa (PRACE) esclarece sobre as pontuações dos estudantes de acordo com o ponto
de vista da PRACE e sobre as limitações da Pró-Reitoria referida. Mateus questionou sobre o pedido de
abertura de Processo Administrativo Disciplinar no final de 2019 e ainda não foi aberto. Natália informou que
os trabalhos do Grupad retornaram e já estariam encaminhando, endossando também a noção de que os
processos administrativos são para além da PRACE. Como sugestão ao Comitê Permanente de Assistência
Estudantil, pode- se pensar em construir uma regulamentação de visita com a responsabilização do morador,
entendendo a realidade pandêmica ao qual estamos vivendo e a importância de se preservar ao máximo em
isolamento social para evitar a elevação do número de contágios. Mas, quanto ao edital de troca de vagas a
pró-reitora coloca que não há condições concretas de realizar/abrir o edital neste momento. Rafhael Francis Titular Conjunto I retoma a questão das necessidades que o conjunto I tem em adquirir o mínimo de
eletrodoméstico possível para a continuidade e formas de manutenção das residências. Priscila perguntou ao
Dr Allan sobre a possibilidade de criação de um protocolo rígido para recebimento de visitantes e ele disse
que na onda vermelha não vê possibilidades, mas na onda amarela, pode-se discutir novamente no Comitê
COVID. E como encaminhamento, ficou decidido que as moradias por critério socioeconômico convoque a
Assembléia Geral de moradores e construa um protocolo para recebimento de visita e submeta à votação em
todas as casas, encaminhando posteriormente para a PRACE. Nada mais havendo a tratar, a Senhora
Presidente deu por encerrada a reunião, às onze horas e vinte um minutos, da qual, para constar, eu, Erika
Danielle Pereira dos Santos, lavrei a presente Ata, que, aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente
Priscila Sena Gonçalves, eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Sena Goncalves, ASSISTENTE SOCIAL, em 25/08/2021,
às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Erika danielle pereira dos santos, Usuário Externo, em
25/08/2021, às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
, informando o código verificador 0212599 e o código CRC 9C0803F5.
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