
No bojo das constantes melhorias na Moradia Estudantil em meados de junho o novo 
ponto de ônibus na Av. Santa Isabel foi concluído!!! 

 
 A Moradia Estudantil recebeu algumas melhorias e mudanças nos últimos meses:  

 
(1) na sua rede de água encanada e pavimentação das vias, com redução de vazamentos 
importantes com mudança significativa nas despesas caiu de 306,5 mil em outubro para 45,6 
mil no mês de novembro, e 37,9 mil no mês de dezembro, 19,8 mil em janeiro, 31,8 mil em 
fevereiro e nos meses de quarentena está entre: 37,6 mil em março, 35 mil em abril e em maio. 
 
(2) Foram trocadas todas as torneiras do banheiro de todas as unidades habitacionais por 
modelos automáticos temporizados, evitando o desperdício de água corrente por longos 
períodos, e a instalação de kits reparo para a caixa acoplada do sanitário com sistema “Dual 
Flux”, com acionamento de 3 e 6 litros, para resíduos líquidos ou sólidos respectivamente, 
garantindo o consumo adequado para cada caso. 
 
(3) os resultados a médio e longo prazo dessas benfeitorias precisam ser acompanhados, mas 
previsões iniciais da Administração estimam uma economia anual de cerca de 3 milhões de reais. 
Essas e outras medidas sinalizam a importância da atenção constante para com a infraestrutura 
dessa unidade fundamental para a política de permanência estudantil da UNICAMP. 

 
(4) benfeitorias realizadas também no pavimento das ruas internas da Moradia, bastante 
danificadas pela circulação de ônibus e caminhões de lixo. Para um melhor trânsito e transporte 
dos moradores, essa reforma só foi possível graças a mudança na circulação de veículos pesados 
no interior de suas dependências e da atuação da equipe de Conservação e Manutenção 
conjuntamente com a da Prefeitura do Campus da Unicamp, responsáveis pelas obras, 
necessárias para o bom tráfego interno. 

 
(5) mudança do ponto de ônibus para a Av. Santa Isabel, OBRA CONCLUÍDA em 08/junho/2020, 
e a instalação de um portão eletrônico na Portaria 1 permite a mudança do tráfego interno de 
modo que a PARTIR DE 23 de junho (terça-feira) o tráfego de veículos na Moradia será de 
ENTRADA PELA PORTARIA 1 E SAÍDA PELA PORTARIA 3. 
Ficando a PORTARIA 2 para acesso exclusivo de pedestres e acesso ao ponto de ônibus. 

 
(6) em atenção aos cuidados sanitários com os residentes, mudanças foram realizadas no 
descarte de resíduos domésticos da Moradia, em parceria com a Divisão de Meio Ambiente da 
Prefeitura do Campus. Estamos realizando identificação de pontos de acúmulo de inservíveis, 
resíduos e materiais recicláveis nos espaços coletivos de modo ESTABELECER PONTOS 
ESTRATÉGICOS que poderão ser mantidos e DEVERÃO SER HIGIENIZADOS PELA COMUNIDADE 
INTERNA e A LIBERAÇÃO DE TODOS OS DEMAIS COM VISTAS a facilitar a LIMPEZA SEMANAL 
NECESSÁRIA. 

 
(7) os ecopontos em alvenaria localizados próximo à Portaria 03, devidamente identificados para 
Papel, Plástico, Vidro e Metal, continuam desativados e serão utilizados, SE NECESSÁRIO, para a 
guarda dos resíduos de pessoas que venham a realizar a quarentena devido à COVID-19, na 
Moradia. Os quais demandam a colaboração para o descarte adequado e recolha pela Prefeitura 
de Campinas, conforme está orientado no guia encaminhado em 1º/junho/2020 
(https://www.sae.unicamp.br/portal/images/MORADIA_UNICAMP_Guia_convivio_seguro.pdf
?fbclid=IwAR0GRS6QyPdLEBAZgPfO851-qoxmY7mb1zU_z39QOzW1yH_MUDAuS1-4VNo). 
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(8) os equipamentos de alto desempenho para lavagem de roupas que estarão a serviço dos 
beneficiários do PME estão em processo de instalação e no dia 22/junho/2020, teremos a 
interrupção da energia elétrica de 9-15h para adequação da rede elétrica no Centro de Vivência 
4, etapa necessária a este processo de instalação. 

 
(9) sobre a Internet, da rede EduRoam, os equipamentos instalados na Moradia (em parceria 
com a CCUEC e a SVC) permitem acesso direto na Administração, nas Portarias e em vários 
espaços coletivos. Contudo persistem zonas desertas de sinal e tal situação demandou 
investimentos e parcerias com entrega de “chips” de internet para os estudantes que 
demandaram para manutenção das atividades de Ensino Remoto Emergencial. 

 
(10) em parceria com a Diretoria de Logística e Infraestrutura de Ensino - DLIE, foi realizada a 
aquisição e instalação de três novos computadores nas Portarias da Moradia, garantindo acesso 
a Internet e aos equipamentos necessários para a boa atividade dos serviços de Portaria e 
Vigilância, além da aquisição de equipamentos de telefonia, via VoIP, para a comunicação 
institucional dos funcionários desses setores com a Administração. Também na Administração 
foi adquirido um microcomputador instalado na sala de reuniões para as atividades da 
Coordenação, administração e secretariado, além de novos equipamentos VoIP para abranger 
todos os funcionários técnicos ali lotados. Essas aquisições aprimoram a efetividade das 
atividades de operação e gestão da Moradia, em prol do bem estar dos moradores, visitantes e 
funcionários. Os telefones para comunicação são: 
Administração da Moradia: 3521-8140 / 3521-8141 / 3521-8142;  
Portaria 01: 3521-8107;  Portaria 02: 3521-8169; e  Portaria 03: 3521-8176. 

 
(11) no dia 07/04/2020 foram adquiridos produtos de limpeza organizados em Kits para 
distribuir a todas as casas da Moradia como medida sanitária de apoio ao combate a infecção 
por coronavírus. Cada Kit contém Sabonete Líquido 5L, Água Sanitária 5L, Desinfetante 5L, Sacos 
de Lixo 10un, Sabão em Pedra 5un, Detergente 1 frasco, Multiuso 1 frasco. Foram adquiridos 
produtos suficientes para atender todas as casas/estúdios, e estão sendo distribuídos desde 
então. Atualmente (18/06/2020) foram entregues 186 Kits. 

 
(12) no dia 16/04/2020 começou a distribuição materiais de apoio acadêmico, especificamente, 
Tablets e chips com plano de dados para uso da Internet. A sua distribuição acontece sob 
demanda expressa à PRG e/ou ao Voluntariado, que libera a sua retirada na Moradia. 
Atualmente (18/06/2020) foram entregues 96 Tablets e 94 chips. 

 
(13) no dia 29/05/2020, foi realizada coleta de material biológico dos moradores  e funcionários 
da Moradia para testagem de COVID-19, em parceria com estudantes voluntários da Moradia e 
estudantes voluntários e professores da área da saúde e equipe de trabalhadores do CECOM. 
Não se confirmou nenhum caso entre os Moradores, mas foram encontrados e isolados três 
casos em 02 trabalhadores terceirizados e 01 servidor da Unicamp, que respeitaram o período 
de isolamento e já foram liberados, sem complicações. 

 
A gestão das atividades de conservação, Administração, Coordenação, Acesso e 

segurança oferece desafios complexos, colocados em operação com atenção e responsabilidade 
na definição de prioridades, mas com a responsabilidade de considerar e buscar suprir as 
necessidades com recursos limitados, modulando a nossa atuação para a melhoria das 
condições de permanência estudantil para os moradores e para a Universidade. Nesse processo 
contamos com a parceria imprescindível de todos os envolvidos. 

 
Coordenação e Administração da Moradia Estudantil 


