
FONAPRACE 

Regional Sudeste 

 

Grupo de Trabalho: MORADIA ESTUDANTIL 

Data: 24/04/2014 

Local: Ouro Preto 

Participantes: Paulo Roberto (UFF), Beatriz (UFF), Joseane (UFOP), Aline (UFOP), 

José Sales (UFRRJ), Ericksson (UFRJ), Tatiana (IFFarroupilha/SVS) 

 

1. Necessidade de dar continuidade aos trabalhos dos GTs. 

Não há registro formal do GT das reuniões anteriores 

Necessidade de troca de idéias/experiências com os demais GTs de moradia 

 

2. Infraestrutura (manutenção) 

Algumas não possuem pessoal específico para a moradia. A UFRRJ possui. 

Rotinas de limpeza: necessidade de melhoria nas orientações e fiscalização  

Programas de redução de consumo de água e de energia elétrica. 

 

3. Atendimento saúde (física e mental) 

A UFRRJ tem um posto de saúde com uma ambulância. 

A orientação geral é procurar a rede do SUS 

 

Necessidade de implantação de um programa de saúde mental para todos os 

alunos da universidade, abrangendo os alunos da moradia. 

Nunca o atendimento de “consulta” dentro da moradia. 

Necessidade de orientação/prevenção dos alunos como um todo. 

 

4. Segurança 

A UFF está implantando sistema de acesso. A maioria das moradias possuem 

vigia e porteiro. 

Algumas possuem câmeras. 

Necessidade de implantação/reforço nas câmeras. 

 

5. Recursos humanos 

Necessidade de atuação de equipe técnica psicossocial com projetos/programas 

preventivos.  



 

6. Convivência 

Mediação de conflitos: necessidade de preparação/capacitação dos profissionais. 

Convocação dos pais sempre que possível e necessário. 

Atuação da equipe para a implantação de programas de melhoria de convivência 

 

7. Alimentação 

UFRJ prepara o café da manhã na moradia.  

UFF fornece gêneros de café da manhã e para o almoço e jantar para o final de 

semana. 

UFRRJ está contratando quentinhas para o período de greve. 

Necessidade de sistematização de uma política única. 

 

8. Projetos culturais e de esporte 

A UFF está desenvolvendo projeto de jogos de moradia. A UFOP está 

desenvolvendo projeto nas repúblicas com exposições em conjunto com o 

Estado. 

É importante o desenvolvimento destas atividades, se possível com o 

envolvimento com a área extensionista da universidade. 

 

9. Regulamentação 

Parecer da AGU a respeito dos direitos de moradia. (o detalhamento das 

perguntas será formalizado pela equipe de moradia e encaminhado a secretaria 

do FONAPRACE)  

Consulta formal a respeito do alcance das polícias na área federal, incluindo a 

moradia. 

Necessidade de fortalecimento dos estatutos e regimentos. 

Serão trocados os regulamentos entre os representantes. 

Cuidado com a formação de Conselhos que atrapalham a gestão.  

 

 

 

 

 

 



e-mails do grupo: 

joseane.prace@gmail.com 

tatiana.silveira@iffarroupilha.edu.br 

almendra@superest.ufrj.br 

sere@ufrrj.br 

paulo@proaes.uff.br 

bm_fortes@id.uff.br 

alinegomes@prace.ufop.br 
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