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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO DE
ESTUDOS DA LINGUAGEM (IEL), REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

No dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito às dezessete horas e trinta minutos,
no gramado, sob presidência de Júlia Adams e havendo quórum de trinta e uma pessoas,
o Centro Acadêmico da Linguagem declara aberta a assembleia. I Aprovação da Ata –
em apreciação, em votação, a ata é aprovada por unanimidade. Expediente. II Informes
2.1 É informado que ocorrerá Avaliação de Cursos Graduação - 08/05/2018 (terça-feira)
– conforme horário e local indicados no e-mail enviado pela Secretaria de Graduação. É
proposta uma reunião entre as pessoas de cada curso pra organizar o que falar antes da
Avaliação de fato.  2.2 A essa proposta respondem que o CAL vai fazer um formulário
Google Forms e reunir todas as questões, sugestões, críticas etc. e, assim, impedir que os
professores ataquem algum(a) aluno(a) pessoalmente. O formulário será enviado via e-
mail.  2.3 São  dadas  atualizações  sobre  a  nossa  Biblioteca  Antônio  Candido.  2.4  É
informado que  o  cadastramento  dos  armários  será  até  o  final  de  abril.  O  CAL irá
arrombar aqueles  cujo(a)  dono(a)  não  se  manifestar  a  tempo.  Deste  modo,  a
oportunidade irá para os ingressantes. Foram solicitados mais armários para a direção e
estamos  no  aguardo.  Faremos  um  levantamento  de  pessoas  que  precisam.  2.5 É
divulgada a Jornada de Literaturas e Estudos Africanos – de quarta-feira (25) a sexta
(29) no auditório e no mini-auditório do IEL.

III  Pautas:  3.1  Permanência  estudantil:  Na  abertura  de  ponto  é  feita  a
contextualização sobre o que está  acontecendo esse ano:  tiraram as  bolsas,  moradia,
aumento do bandejão, horários das creches e expansão das vagas, segurança no campus
e em Barão. 3.1.1  Questão  de  ordem:  o  quê esperamos da pauta? Ouvir dos alunos
sugestões, opiniões, demandas.  3.1.2 Proposta: grupo de caronas do povo do IEL no
Facebook ou WhatsApp para melhorar a questão de segurança. É feito o adendo de que
isso funcionava no ano passado, mas meio que terminou. Respondem que um grupo do
IEL pode ser menos disperso que um grupo que abarque toda Unicamp.  É sugerido
escolher também um ponto de encontro. 3.1.3 Proposta de roda de conversa/debate para
informar  sobre  a moradia,  sobre  as  bolsas  e  partilhar  experiências  para  mostrar  a
realidade  das  pessoas  que  precisam  desses  auxílios  para  frequentar  a  universidade.
Sugerem que esta roda de conversa seja com o Prof. Dr. Marcos Lopes sobre a questão
da moradia, porque ele é coordenador do programa de moradia estudantil. É mencionada
a questão da saúde mental e física, ao que respondem que o CAL planeja uma mesa
sobre  a  saúde  mental.  3.1.4 Propõem que  a  questão  da  moradia  esteja  no  próximo
ManuIEL. Comentam sobre fazer uma aula de defesa pessoal e o CAL acatou e vai
planejar isto. 3.1.5 Propõem que a gente leve uns vídeos e apresentações para as aulas de
4 horas para levar assuntos como permanência para as pessoas de um modo mais efetivo.
Respondem que o CAL quer fazer uma articulação com os professores. É dito que a
discussão  sobre  o  aumento  do  bandejão  é  uma  questão  que  está  apagada.  Como
abordamos? Contrapõem dizendo que precisamos focar na questão da falta das bolsas
SAE para todos os alunos que precisam, porque isso que faz a diferença. Respondem que



é possível articular as bolsas SAE com o aumento do bandejão e não podemos esquecer
as bolsas de Iniciação Científica, além de pressionar essa questão, pois tem reflexo na
questão de permanência. 3.1.6 Sugerem um levante dos alunos e propõem uma roda de
conversa  sobre  permanência  e  sobre  cotas  para  compartilhar  experiências  – tudo no
mesmo evento proposto anteriormente. Respondem que primeiro deveríamos abordar a
questão como um todo e depois pontuar cada questão. 3.1.7 Dúvida: o que o Prof. Dr.
Marcos  Lopes  quer  nesse  assunto  de  permanência?  É  esclarecido  seu  papel  de
coordenador do programa de moradia estudantil.  3.1.8 Proposta de encaminhamento:
primeiro  fazer  a  reunião  com  o  Prof.  Dr.  Marcos  Lopes  e  depois  decidir  como
abordaremos a questão da permanência no geral. Sobre essa proposta respondem que
seria melhor fazer uma roda de conversa entre os alunos primeiro e depois falar com o
Prof. Dr. Marcos Lopes. 3.1.9 Propõem que depois da roda de conversa chamemos uma
assembleia  para  tirar  a  posição  do  Instituto.  3.1.10  Proposta  de  encaminhamento:
conversar com o Prof. Dr. Marcos Lopes concomitantemente com a nossa roda. Sobre
isso observam que devemos levar mais coisas pra ele do que ele trazer pra gente. 3.1.11
Propõem trazer  alguém do GT pra roda de conversa e tirar  nosso posicionamento,  e
então levar para o Prof. Dr. Marcos Lopes. Sugerem conversar com os professores para
que os alunos possam participar  das atividades.  Complementam o comentário com a
sugestão  de  pedir  para  que  os  professores  não  cobrem  presença.  Sugerem  que
professores cancelem a aula.  3.1.12 Encaminhamento Final:  Olhar para incentivar os
grupos  no  WhatsApp/Facebook sobre  as  caronas  e/ou  sair  junto  do  IEL  (ponto  de
encontro).  Os  vídeos  e  conversar  dos  professores  nas  aulas.  Conversar  com  os
professores  sobre  as  listas  de  presença.  Na  roda  de  conversa  (antes  ou  depois  da
conversa com o Prof. Dr. Marcos Lopes) incluir alguém do GT da Moradia pra informar
sobre o que está acontecendo. É consenso desta assembleia que alguém do GT deve vir
para conversa. Em regime de votação vence a proposta de acionar o professor Prof. Dr.
Marcos Lopes depois ou antes desta roda de conversa, ao invés de ter o mesmo presente
na roda. O grupo das caronas vai ser criado e o link postado no grupo do Facebook. 3.2
Clube DCE: Na abertura de ponto é feita a apresentação do que é o clube DCE e como
ele  funciona;  história  do  que  aconteceu  até  agora.  Perguntas  dos  presentes:  o  quê
ganhamos com isso? O quê eles vão fazer com o dinheiro? Respondem que os contratos
não são abertos. Questionam por quê não concordamos com isso. Respondem que dentro
dos limites pode ser bom. Porém não sabemos para onde está indo esse dinheiro e estão
se valendo da imagem dos estudantes e da mobilização para promover o Clube. Como
eles  vão  sustentar  isso  quando  as  coisas  mudarem  (se  tiver  greve,  etc)?  Nenhum
esclarecimento sobre isso foi feito. É apresentado o problema de que puxaram isso nas
férias e só levaram para os Centros Acadêmicos como informe, passando por cima dos
CAs e dos estudantes. Questionam a legitimidade da gestão, que pode trazer ameaças à
educação pública – como falar contra o sistema sendo que ele está nos sustentando?
Segundo ele,  o Clube DCE vai  acabar  com o Movimento Estudantil.  3.2.1 Propõem
levar  a galera para Assembleia  em Limeira  (quarta-feira,  dia  02/05).  Sugerem que a
gente cobre transparência para se munir mais de argumentos para lutarmos contra isso.
Dizem que isto é abrir uma brecha para o setor privado entrar aqui na universidade e o
DCE continua fugindo de nos responder transparentemente.  Concordam que devemos
questionar essa imposição e correr atrás dos argumentos. É dito que o setor privado está
usando  do  nosso  movimento  para  o  próprio  benefício,  e  acrescentam  que  devemos



fortalecer os CAs para cobrar essas coisas do DCE e convocar uma Assembleia geral.
Propõem buscarmos o exemplo das outras universidades que implementaram isso, para
sabermos como está agora. Defendem que o espaço de mobilização do DCE sendo usado
para beneficiar eles e as empresas parceiras – isso acaba pautando as brigas que eles vão
assumir  e  as  que eles  vão  fugir.  3.2.3 Encaminhamento Final:  Puxar  uma reunião
aberta do DCE com o CAL. Foi reiterada a importância do pessoal do IEL colar na
Assembleia Geral.  Em regime de votação sobre o IEL ser contrário ao Clube DCE:
unanimidade. 3.3 Cigarro: Na abertura de ponto é explicado que essa é uma discussão
no IEL há muito tempo. Pessoas que vão no CAL somente para fumar  versus pessoas
que não vão porque existem essas pessoas que fumam. Há o argumento de que o CAL
fornece  um  espaço  para  a  galera  não  ser  exposta  por  fumar  maconha.  Precisamos
ponderar esconder dos guardinhas  versus espaço fechado que, por lei, não é permitido
fumar, somada às condições da estrutura do prédio. Nesta assembleia a referida pauta
não  foi  deliberativa  e  é  consenso da  mesma  o  indicativo  para  que,  na  próxima
assembleia,  seja  deliberativa.  Finda  as  discussões  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  a
presidente deu  por  encerrada  a  assembleia  às  18h59  e  eu,  Vitória Lisboa,
Coordenadora  Geral  do  CAL,  lavrei  a  presente  ata,  a  qual  deverá  ser  submetida à
aprovação pela Gestão do Centro Acadêmico do IEL/Unicamp.

Campinas, 24 de abril de 2018.
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