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No dia cinco de junho de dois mil e dezoito às dezessete horas e quinze minutos, no gramado,                  
sob presidência de Lucas Bernardes e havendo quórum de 76 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 Instruções: Lucas explica como             
se dá o funcionamento da presente assembleia e como ela ocorrerá e debaterá as pautas. III.                
Informes 3.1 É dado o informe sobre o site do CAL ( http://www.cal.iel.unicamp.br ) e             
enfatizado que as informações estão todas lá e que esse é o nosso principal meio de                
divulgação agora; e nós enquanto interessados devemos buscar as informações que o Centro             
Acadêmico fornece e divulga. 3.2 Aula de Defesa Pessoal deveria ser nesta semana, porém a               
greve dos caminhoneiros fez com que fosse adiada. Muito provavelmente será em Agosto.             
3.3 Ontem (04/06) aconteceu a Assembleia Geral dos Estudantes da UNICAMP e foi             
deliberado: 3.3.1 paralisação quinta-feira (07/06 ) - dia de negociação entre CRUESP e            
Fórum das 6 com ato em SP. É possível se inscrever para ir ao ato, com ônibus                 
disponibilizado pelo DCE, no link bit.ly/AtoCRUESP , até amanhã (06/06); 3.3.2 paralisação           
terça, quarta e quinta da semana que vem (12, 13 e 14/06) com atividades nos Institutos                
sob o mote "Em apoio a greve dos funcionários, em defesa da universidade pública, gratuita               
e de qualidade. Por mais permanência e contratações. Contra o assédio, as punições e as               
novas regras de jubilamento!" ; 3.3.3 Assembleia Geral dos Estudantes da UNICAMP na            
quinta-feira 14/06, às 12h, com indicativo de greve; 3.3.4 moção de repúdio às mudanças              
das normas de jubilamento da CCG; 3.3.5 reunião da Comissão Contra o Assédio na              
terça-feira (12/06). Ressaltamos que a Comissão precisa de membros e deverá ser composta             
por estudantes, trabalhadoras e professoras e é exclusiva para mulheres. Ato com            
concentração no PB até a Reitoria . Mais informações:        
facebook.com/dceunicamp/photos/a.607604979332552.1073741856.134997079926680/1782
872438472461/?type=3 ; 3.3.5 moção de repúdio à atividade Ciclo de Debates dos           
Presidenciáveis que traria o Flávio Rocha. Mais informações sobre:         
nexojornal.com.br/expresso/2017/11/26/O-caso-trabalhista-que-fez-o-dono-da-Riachuelo-réu
-por-coação-e-injúria , facebook.com/dceunicamp/posts/1782283475198024 e    
tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/grupo-dono-da-riachuelo-tera-de-pagar-pen
sao-mensal-a-costureira-submetida-a-ritmo-excessivo-de-producao 3.4 Hoje (05/06) teve     
CONSU e lá falaram sobre a homologação de 1,5% de reajuste salarial para o STU. O                
CRUESP será nesta quinta-feira (07/06) às 15h30, em São Paulo e o DCE está organizando               
um ônibus para irmos para o ato. 3.5 ArraIEL - A Marina Russo está responsável pela                
organização do ArraIEL. Existe um grupo no Facebook. Passaremos, em assembleia, uma            
lista para as pessoas deixarem seus contatos caso queiram participar da comissão. 

http://www.cal.iel.unicamp.br/
http://bit.ly/AtoCRUESP
https://www.facebook.com/dceunicamp/photos/a.607604979332552.1073741856.134997079926680/1782872438472461/?type=3
https://www.facebook.com/dceunicamp/photos/a.607604979332552.1073741856.134997079926680/1782872438472461/?type=3
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/26/O-caso-trabalhista-que-fez-o-dono-da-Riachuelo-r%C3%A9u-por-coa%C3%A7%C3%A3o-e-inj%C3%BAria
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/11/26/O-caso-trabalhista-que-fez-o-dono-da-Riachuelo-r%C3%A9u-por-coa%C3%A7%C3%A3o-e-inj%C3%BAria
https://www.facebook.com/dceunicamp/posts/1782283475198024
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/grupo-dono-da-riachuelo-tera-de-pagar-pensao-mensal-a-costureira-submetida-a-ritmo-excessivo-de-producao
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/grupo-dono-da-riachuelo-tera-de-pagar-pensao-mensal-a-costureira-submetida-a-ritmo-excessivo-de-producao


IV. PAUTA 4.1 Alteração do artigo 49 sobre Cancelamento de Matrícula: A RD da CCG               

faz a abertura de ponto. A Comissão Central de Graduação (CCG) é um órgão auxiliar do                

CONSU que conta com 9 representantes discentes eleitos e todos os coordenadores de             

curso (a composição completa pode ser verificada aqui:        

http://www.ccg.unicamp.br/index.php/a-ccg/composicao ) e possui uma série de      

subcomissões permanentes ou não. A SPLN (Subcomissão Permanente de Legislação e           

Normas) é responsável por revisar e elaborar normas internas que regulam as graduações.             

A subcomissão tem composição rotativa e não necessariamente deve contar membro da            

Pedagogia para discutir questões pedagógicas, além de que suas reuniões não têm ata.             

Atualmente vem sendo discutida nessa subcomissão a ampliação das possibilidades de           

desligamento da universidade , alterando o artigo 49 acrescentando mais três situações em            

que o aluno/a aluna seria passível de desligamento da Universidade. Já existe o Programa              

de Apoio ao Aluno (PAA), que se provou falho e, mesmo assim, a subcomissão quer               

modificar esta norma. Para fins de ciência e de esclarecimento, hoje, o artigo 49 do               

Regimento Geral de Graduação prevê as seguintes situações: 

Seção VII 
Do Cancelamento de Matrícula 

Art. 49.   É cancelada a matrícula nas seguintes circunstâncias: 

I - quando constatada a ausência injustificada do aluno ingressante por concurso vestibular             

em todas as aulas das 2 (duas) primeiras semanas do primeiro período letivo regular              

correspondente ao ano de ingresso; 

II - quando o aluno ingressante por qualquer uma das formas previstas no artigo 8º, não                

obtiver aprovação em nenhuma disciplina do Currículo Pleno de seu          

curso/habilitação/ênfase em andamento, em algum dos 2 (dois) primeiros períodos letivos           

regulares; 

III - quando o aluno, tendo cursado o número de períodos letivos regulares previsto na               

proposta de cumprimento do Currículo Pleno de seu curso, não tiver condições de concluí-lo              

no prazo máximo permitido, de acordo com projeções realizadas pela Diretoria Acadêmica            

(DAC); 

IV - quando o aluno não concluir seu curso de graduação no prazo máximo fixado para a                 

integralização do respectivo Currículo Pleno, não considerados os trancamentos de          

matrícula; 

V - quando o aluno solicitar o cancelamento por escrito; 

VI - quando o aluno não confirmar o trancamento automático referido no art. 34; 

VII - quando o aluno não efetuar, pela segunda vez, sua matrícula no prazo previsto no                

Calendário Escolar; 

VIII - quando o aluno for enquadrado em situação de trancamento, não tendo mais direito a                

nenhum trancamento; 
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IX - quando a Unicamp tomar conhecimento de que o aluno está matriculado em outra               

instituição pública de ensino superior; 

X - quando o aluno for condenado à pena de expulsão em processo disciplinar; 

XI - quando o aluno não atender ao disposto no §1º do art. 8º. 

 

A proposta é expandir as possibilidades de jubilamento inserindo outras três novas situações: 
XII - quando o aluno for reprovado por nota e/ou frequência em uma mesma disciplina por                
três vezes, sendo a nota inferior a 3. 
XIII - quando o aluno não for aprovado em no mínimo 20% dos créditos matriculados,               
considerando apenas as disciplinas do seu currículo pleno e a média dos dois últimos              
semestres. 
XIV - quando o aluno atingir 50% de reprovações em relação ao número de créditos do seu                 
curso. 
 
4.1.1 É proposto que nós tiremos um posicionamento sobre o cancelamento de matrícula e              
deliberemos algo que deverá ser levado para o coordenador representante do           
IEL/Humanidades na CCG. 4.1.2 É colocado que estas mudanças não vão afetar a nós do               
IEL, mas não por isso devemos deixar de pensar nos alunos de outras áreas, ainda mais que                 
temos 1 (um) coordenador que exercerá o voto na CCG. 4.1.3 A RD retoma que 2/3 da                 
UNICAMP tem algum tipo de reprova e, destes 2/3, mais de 10% tem chances de               
jubilamento. Ela também ressalta que embora o pessoal de Exatas seja o mais afetado, eles               
dificilmente se mobilizarão; então cabe a nós nos mobilizarmos e ajudar o próximo. 4.1.4              
Dúvida: Nos é perguntado o que será acrescido no artigo 49 e a RD respondeu. 4.1.5                
Proposta de consenso: assembleia tirar um posicionamento da presente assembleia e lançar            
nota sobre a decisão aqui tirada. Em regime de votação: 27 à favor; 1 contrários; 16                
abstenções 4.1.6 Proposta: Conversar com o coordenador representante do         
IEL/Humanidades e depois soltarmos a nota sem ser nominal. Em regime de votação: 30 à               
favor; 2 contrários; 12 abstenções. 4.1.7 Proposta: Conversar com o coordenador           
representante do IEL/Humanidades antes de soltarmos a nota sem ser nominal Em regime de              
votação: 38 à favor; 0 contrários e 6 abstenções. Por fim, é pedido para que o CAL liberasse                  
a ata da Reunião com os Coordenadores de curso sobre. 4.2. GREVE: Na abertura de ponto é                 
explicada a reivindicação do STU. 4.2.1 Dúvida: Foi perguntado o que está acontecendo             
exatamente. A mesa responde que, na Assembleia Geral dos Estudantes da UNICAMP foram             
deliberadas duas paralisações: no dia do CRUESP (sobre esta paralisação em específico é             
importante frisar que, no momento em que ocorreu a Assembleia Geral dos Estudantes da              
UNICAMP não era sabido quando haveria o CRUESP, de fato. Ficou sabido, porém, no dia               
seguinte; em tempo para a presente assembleia deliberar) e na 3ª, 4ª e 5ª-feira da semana que                 
vem sob o mesmo mote da paralisação geral dos alunos da UNICAMP: "Em apoio a greve                
dos funcionários, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Por mais             
permanência e contratações. Contra o assédio, as punições e as novas regras de jubilamento!".              
4.2.2 É dito que parece que há uma certa concordância de aderir aos trabalhadores. Foi               



pedido uma reflexão do que está acontecendo, de fato, porque estamos num período delicado              
de fim de semestre e como estudantes, que tipo de estudos e educação estamos levando. O                
corpo estudantil está fazendo uma pressão contrária ao movimento do STU ao vir para as               
aulas e abrir as salas. 4.2.3 A greve permite que a gente veja muito bem como se dá o                   
funcionamento do Instituto e quando os professores não tão interessados, é como se nada              
mudasse; assim, enfraquece a demanda dos trabalhadores. 4.2.4 É dito que é importante, sim,              
que os estudantes tirem um posicionamento. 4.2.5 Dúvida: é questionado quando será a             
Assembleia da ADUnicamp. É respondido que acontecerá amanhã (06/06). 4.2.6 Proposta de            
encaminhamento : criação de um comando de mobilização. Em regime de votação sobre            
aderir paralisação CRUESP: 65 à favor, 1 contrário, 12 abstenções. 4.2.7 Em regime de              
votação sobre aderir paralisação da semana que vem conforme tirado em Assembleia Geral             
dos Estudantes da UNICAMP e sobre a criação do comando de mobilização com atividades              
propositivas. 4.2.8 Neste momento, o regime de votação foi quebrado para que houvesse             
discussão. 4.2.9 Foi dito que na semana que vem, a paralisação teria atividades – que,               
inclusive a presente assembleia deve propor e compor – e que na quinta-feira culminaria o               
movimento com a Assembleia Geral dos Estudantes da UNICAMP. 4.2.10 Há uma            
discordância na mobilização para esta paralisação e é dito que é muito mais fácil fazer               
assembléia semana que vem, somente, depois da assembleia geral. 4.2.11 É dito que esta              
assembléia da semana que vem muito provavelmente vai ser esvaziada. 4.2.12 É colocado             
que, por ter sido votado por Assembleia Geral, há uma legitimação para que seja decidido               
aqui. 4.2.13 Aponta-se que não adianta fazer assembleia se não sabemos o que está              
acontecendo. Então, é questionado se a paralisação garante que a informação chegue. Se está              
havendo falta de participação é porque as pessoas não estão conversando e trocando             
informações. 4.2.14 Foi relembrado que na terça-feira que vem (12) terá um ato na frente da                
reitoria para respondê-la sobre o que foi dito após o ato Chega de Assédio, do dia 24/5, no                  
que concerne as questões de assédio e segurança. Sendo assim, a Assembleia precisa pensar              
se é mais fácil paralisar 1 (um) ou 3 (três) dias. 4.2.15 É ainda reforçado que na terça-feira                  
tem ato e que na quinta-feira tem Assembleia Geral dos Estudantes da UNICAMP. 4.2.16              
Proposta de encaminhamento: que o IEL não paralise durante os três dias, mas somente em               
um porque o Instituto vai esvaziar completamente. O dia, em si, será decidido em votação               
posterior: 24 à favor; 6 abstenções. 4.2.17 Proposta de encaminhamento: que o IEL             
paralise durante os três dias, com atividade externa na 3ª e na 5ª e que a 4ª seja atividade                   
interna, que o comando vai decidir. 26 votos à favor, 4 abstenções 4.2.18 Proposta de               
encaminhamento: Assembleia do IEL pra semana que vem 4ª às 19h. É consenso desta              
assembleia que haverá Assembleia dos Estudantes do IEL na quarta-feira (13), às 19h 4.3              
Segurança no IEL: É feita a abertura de ponto dizendo que a segurança no campus já foi                 
algo discutido em Assembleia Geral dos Estudantes do IEL no dia 24/04 e que, nela, foi                
tirado um grupo de WhatsApp; mas, desde então não teve movimentação. Não tem mais a               
manutenção do quadro trabalhista do IEL para as melhorias nas instalações; o que houve              
foram muitas aposentadorias e a Manutenção somente atende emergências. 4.3.1 É dito que o              
Conselho de Vivência no Campus fez uma reunião aberta no IA e que ninguém do IEL                
apareceu. 4.3.2 Proposta: chamar o Conselho de Vivência no Campus para virem no IEL.              



4.3.3 Foi lembrado que o CAL recebeu uma carta (postada no evento da assembleia:              
facebook.com/events/1021117148053272/permalink/1021128918052095/ ) e que a gestão não      
está alheia à estas questões, mas que precisa que o conjunto de estudantes como um todo                
proponha algo também. É consenso desta assembleia chamar o Conselho de Vivência no             
Campus para virem no IEL e fazerem a mesma atividade feita no IA. 

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, 05 de maio de 2018. 

  

_______________________________________ 

VITÓRIA BONUCCELLI HERINGER LISBOA 

COORDENADORA GERAL DO CAL 
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