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No dia dezoito de maio de dois mil e dezoito às dezesseis horas, na sala de coordenação de

graduação, quatro membros do Centro Acadêmico (CAL) se reúnem com os coordenadores de

curso do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). Também está presente a representante dis-

cente da Comissão Central de Graduação (CCG), a fim de que fosse posśıvel tirar dúvidas ou

esclarecer pontos referentes à CCG. I Aprovação da Ata - a ata é aprovada pelos coordena-

dores, membros do Centro Acadêmico e a representante discente da CCG. II Expediente. III

Pauta - 3.1 Lucas abre a reunião falando que a representante discente da CCG, a Aline, en-

trou em contato com o Centro Acadêmico para falar do que estava acontecendo na Subcomissão

Permanente de Legislação e Normas (SPLN); ele considerou importante, como parte do Centro

Acadêmico, entrar em contato com os coordenadores de curso e com a Direção para falar sobre

essa proposta que eventualmente vai ser votada na CCG. Monica pede mais informações sobre

a situação. Lauro pede para que Aline fale da situação da CCG. Aline fala que existe uma sub-

comissão permanente dentro da CCG e sobre as mudanças acontecendo nesse momento. Essa

subcomissão é responsável por revisar as normas já existentes e incluir novas, se necessário, que

eventualmente vão para votação para serem aprovadas ou não. Nesse ano surgiu uma proposta

de alteração no artigo 49 para expandir as possibilidades de jubilamento, ou seja, acrescentando

mais três situações em que seria pasśıvel de desligamento da universidade. Do Cancelamento de

Matŕıcula, consta nesta ata o artigo 49 do Regimento Geral de Graduação a fim de ciência e de

esclarecimento.

Art. 49.

´

E cancelada a matŕıcula 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 peŕıodo letivo regular cor-

respondente ao ano de ingresso;
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II quando o aluno ingressante por qualquer uma das formas previstas no artigo 8º, não obtiver

aprovação em nenhuma disciplina do Curŕıculo Pleno de seu curso/habilitação/ênfase em

andamento, em algum dos 2 (dois) primeiros peŕıodos letivos regulares;

III quando o aluno, tendo cursado o número de peŕıodos letivos regulares previsto na proposta

de cumprimento do Curŕıculo Pleno de seu curso, não tiver condições de conclúı-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 inte-

gralização do respectivo Curŕıculo Pleno, não considerados os trancamentos de matŕıcula;

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 matŕıcula no prazo previsto no Ca-

lendário Escolar;

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

nenhum trancamento;

IX quando a Unicamp tomar conhecimento de que o aluno está matriculado em outra insti-

tuição 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.

Aline continua ao falar das três novas circunstâncias que eles querem incluir no artigo e lê essas

três novos trechos que seriam inseridos no documento sobre o cancelamento de matŕıcula, que

constam a seguir:

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 mı́nimo 20% dos créditos matriculados, conside-

rando apenas as disciplinas do seu curŕıculo 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.
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Aline explica que isso não vai afetar os alunos da UNICAMP de forma igual, uma vez que

obviamente as Exatas vão ser mais afetadas. Julia argumenta que não considera inteligente

colocar em vigor uma medida desse ńıvel no mesmo ano (2019) em que a UNICAMP vai entrar

com as cotas raciais, ou seja, sem saber como a situação da universidade vai estar depois dessa

grande mudança e sem ter informações suficiente sobre os efeitos dessa medida de alterações

nas normas. Monica concorda que as medidas de alteração são ruins e pergunta quais são as

justificativas da CCG para essas posśıveis alterações. Aline concorda com Julia de que não há

dados sobre isso. Lauro afirma que mais de 90% dos recursos dos estudantes são aceitos. Lauro

diz que no começo das conversas sobre alterações nas normas, que eram conversas bem mais

severas, a razão por trás dessas alterações foi o dinheiro público. Aline comenta que não há atas

das reuniões da subcomissão. Monica comenta que o argumento da pró-reitoria no momento é

querer tornar o ensino da graduação melhor e mais eficaz; por outro lado, ao invés de instalar

programas eficazes para fazer com que os alunos que já estão na universidade permaneçam nesse

espaço, eles estão criando programas que tiram eles do curso. A Monica acredita que a reitoria

querer instalar programas de avaliação (mais processuais e mais eficazes) tem a ver com essas

questões de mudanças também. Ela enfatiza que as todas as medidas estão mais ou menos na

mesma direção, mas que essa direção não é ver métodos eficazes para ajudar a situação dos

alunos e contribuir para que eles terminem os cursos. Daniela Birman, coordenadora do curso

de Estudos Literários, chega por volta de dez minutos após o ińıcio da reunião. Lucas concorda

com Julia sobre o ponto das cotas raciais e complementa isso ao afirmar que, ao priorizar esses

estudantes de uma certa faixa socioeconômica que vão entrar na UNICAMP, é preciso também

tomar outras medidas que favorecem sua permanência nesse espaço, e isso está diretamente

ligado às discussões sobre o Restaurante Universitário, a Moradia da UNICAMP e etc. Ele

comenta que o Centro Acadêmico conversou sobre isso na reunião dessa mesma semana, con-

siderando uma medida improdutiva por parte da CCG, e que isso foi levado como informe na

assembleia que ocorreu à noite nessa mesma terça-feira. Na assembleia, as estudantes do IEL se

posicionaram contra essa medida. Lucas argumenta mais no ponto das cotas raciais e afirma que

as medidas de alteração das normas não se encaixam no tipo de coisa que o IEL apoiaria. Julia

aponta que há um motivo para 90% dos recursos serem aprovados e que isso está relacionado

aos rankings das universidades (em um domı́nio internacional); dessa forma, não compensa para

uma universidade jubilar estudantes assim, e sim permitir que o número de formandos continue

aumentando. Lauro diz que a alteração das normas aumenta o número de possibilidades de

jubilamento, mas não necessariamente o número de cancelamentos de matŕıcula. Aline entra

3



no ponto de que há professores muito ŕıgidos e incoerentes - que isso é até um consenso dentro

da SPLN -, e que a UNICAMP não está lidando com esses problemas; uma vez que o corpo

docente de todos os institutos está diminuindo por conta das aposentadorias, um aluno teria

que pegar a mesma disciplina com o mesmo professor e manteria esse ciclo de professores que

são incoerentes nas suas avaliações e têm ı́ndices muito altos de reprovação nas suas disciplinas.

Monica pergunta qual é a posição dos Centros Acadêmicos que seriam os mais afetados. Aline

lista todos os Centros Acadêmicos com que já conversou sobre essa questão. Lauro redireciona

a pergunta para saber especificamente da área de Exatas. Aline responde que nenhum Centro

Acadêmico se posicionou a favor das alterações. Julia comenta que essa questão foi levada em

uma assembleia geral dos estudantes da UNICAMP. Aline afirma que os coordenadores querem

aprovar essas medidas e que isso ficou muito claro dentro da SPLN; eles argumentam que isso

vai favorecer a criação de uma cultura em que estudantes valorizam mais suas vagas dentro da

universidade. Aline também aponta que isso é um problema, já que não para justificar os jubi-

lamentos com falta de interesse ou valorização de vaga por parte dos alunos, porque também há

questões socioeconômicas e de saúde mental envolvidas. Aline afirma que antes de tentar resol-

ver essa realidade, eles demonstram uma preocupação em jubilar. Lucas fala sobre permanência

estudantil. Julia coloca que é extremamente problemático isso que está acontecendo porque eles

não questionam as razões por trás 80% de uma turma estar reprovando uma mesma disciplina;

simplesmente não passam pela possibilidade de que o professor está fazendo uma avaliação in-

coerente com o que foi passado como matéria ao longo do semestre e acabam assumindo que a

verdadeira razão é desinteresse e falta de valorização por parte dos estudantes. Julia retoma o

ponto da Aline sobre a CCG não mostrar nenhuma atitude em resolver essa realidade dos pro-

blemas dos professores e das disciplinas e acrescenta que a CCG está sendo incoerente também.

Julia argumenta que isso ainda é uma universidade e que deveria existir um interesse maior

em oferecer todos os recursos aqui para manter os estudantes nesse espaço e formá-las. Aline

comenta que a SPLN provavelmente ainda vai precisar de outra reunião para resolver o ponto

do que acontece com os alunos que tiverem seu recurso aprovado e voltarem para a universidade

após o jubilamento. Lauro questiona sobre a representação dos Centros Acadêmicos das Exatas

na CCG. Aline responde que depende do diálogo com os coordenadores. Monica pergunta se é

posśıvel se organizar e tentar marcar uma reunião com a pró-reitoria, antes da questão chegar

na CCG. Monica diz que agora que os estudantes tomaram conhecimento podem manifestar sua

posiçâo à pro-reitoria e sugere que o movimento estudantil se organize para suscitar um debate

maior por parte de toda a comunidade. Julia diz que quer levar um posicionamento do Lauro
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a respeito da alteração para a assembleia geral do IEL que vai ser marcada. Lauro responde

que vai votar a favor, uma vez que ele faz parte da comissão, que naquele âmbito votou a favor

das modificações e que não faria sentido se votasse contra no âmbito da CCG. Julia responde

que entende isso mas argumenta que ele também é um professor do IEL e que o instituto como

um todo se posiciona contra a medida. Lauro afirma que o voto ainda é dele. Julia segue argu-

mentando que dentro do âmbito onde os professores estão lidando com a reitoria, eles deveriam

estar ali representando os estudantes e seus interesses também. Lauro não concorda e afirma

que “professor não está representando aluno”. Julia então questiona qual é o ponto de organizar

o movimento estudantil, conversar com os professores e fazer qualquer coisa sendo que no final

das contas os professores vão fazer o que eles quiserem, mesmo se for uma medida extrema-

mente prejudicial aos estudantes. Lauro diz que não falou nada do que Julia havia acabado

de questionar. Ele retoma que apenas afirmou que não vota na CCG como representante de

aluno. Lucas afirma que é uma representação da área de Humanidades e Artes; pergunta se

esse é o posicionamento dessa área ou se isso não é levado em consideração. Monica esclarece

que há duas questões diferentes sendo discutidas: que o Lauro faz parte dessa comissão que no

momento está levando propostas para a CCG e que a posição do Lauro como coordenador não

é representar os estudantes. Julia argumenta que considera dif́ıcil separar tão bem e claramente

as respectivas funções de coordenador e de professor, de modo que a função de professor não

influencia de forma alguma em outros posicionamentos, ainda mais considerando a proximidade

com a realidade dos estudantes. Lauro questiona de onde Julia afirma que ele não está conside-

rando esses outros fatores. Julia responde que isso vem de ele afirmar que ele vai votar a favor

independentemente do posicionamento do IEL ou da área de Humanidades e Artes. Lauro diz

que é claro que ele vai votar a favor, uma vez que seria covardia fazer o contrário; ele diz que

argumentou durante as discussões sobre as normas e que elas foram aprovadas por unanimidade.

Aline nega essa última parte e diz que não foi por unanimidade. Lauro pergunta se ela chegou

a votar contra alguma coisa. Aline coloca que votou contra sim e que propôs a retirada do

último item, que ela se posiciona contra essa medida. Aline complementa falando que, como

representante discente, sempre deixou muito claro que se posiciona contra a medida de alteração

e esclarece ali na reunião de que, pessoalmente, não se importa de se indispor dentro da SPLN

para fazer com que essa medida não passe e pontua que é uma questão de prioridades também.

Lauro diz que ele não se importa de se indispor com ninguém, mas que ainda assim vai votar

a favor. Lauro pergunta de que jeito isso vai chegar lá; ele diz que as pessoas das Exatas vão

chegar com dados e com todas as informações, ele questiona se o argumento da permanência é
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bom e se todo argumento é bom de fato, e que tipo de argumento vai chegar na CCG. A Aline

esclarece que a argumentação deles por trás da necessidade dessa mudança é que os estudantes

precisam começar a valorizar suas vagas e melhor administração dos recursos públicos. Monica

diz que os dois argumentos são muito ruins. Monica comenta de dialogar com a Faculdade

de Educação. Aline coloca que seria interessante fazer um GT com as pessoas da Faculdade de

Educação, mas que isso foi ignorado na SPLN. Monica coloca que uma estratégia de mobilização

posśıvel é de que não há informação nem discussão nem esclarecimento suficientes, que todos os

setores precisam ser escutados e tentar, no mı́nimo, chutar mais para frente essa votação. Ela

também compara essa situação com a das cotas. Monica diz que ela, como coordenadora de

curso, demorou para ficar sabendo dessas informações porque só chegaria nela quando virasse

pauta para votação na CCG; e defende de que isso vire uma questão para a comunidade e a

universidade toda. Daniela comenta de levar como pauta na próxima assembleia geral dos estu-

dantes da UNICAMP. Lauro coloca que isso deveria se transformar em um GT. Julia argumenta

que não faz sentido afirmar que os coordenadores não estão considerando os estudantes quando

propõem essas alterações porque eles estão pensando neles sim, tanto que conseguem até sugerir

que os estudantes não se importam com suas vagas, então questiona como não conseguem pen-

sar nos estudantes de outros jeitos. Lauro diz que eles estão pensando mais para frente, para

limitar o número de recursos e cancelar as matŕıculas novamente quando o aluno volta, ou seja,

depois que o recurso foi aceito - já que os estudantes não conseguem fazer um segundo recurso e

voltar de novo. Aline coloca que é inadmisśıvel trabalhar com poĺıticas públicas sem ter dados

e sem ter atas. Monica pergunta se isso já vai ser colocado na próxima CCG, na quinta-feira

seguinte, dia 24 de maio. Monica fala que o número de recursos vai subir muito. Daniela tem

que ir embora e sai da reunião às dezesseis horas e trinta e oito minutos. Lauro diz que há

uma pressão que nunca vai ser comentada na comissão que é a de que quem decida no final das

contas é a DAC. Hoje em dia tudo chega nas coordenações e ele acha que a ideia é que não

chegue nas coordenações, que se resolva dentro da DAC mesmo. Lucas coloca que existe uma

dificuldade de os alunos levarem o que acham da proposta e de fato serem ouvidos como deveria

acontecer. Lauro concorda com a Monica e com a Aline de que o argumento mais interessante é

o de prinćıpio, ao invés de discutir os itens; questionar que não há um GT, por exemplo. Aline

coloca que não há um limite no regimento interno da UNICAMP de até onde um aluno pode ser

punido, como há nas leis fora do âmbito universitário; ela afirma que muitos professores vão se

utilizar disso para punir alunos se tiver outra greve e que vai ser apenas caótico. Lauro garante

que se a discussão for na direção de prinćıpios, ele se dispõe a discutir sobre isso e votar a favor;
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mas afirma novamente que não faz sentido ele votar contra se esse não for o caso. Monica diz

que a congregação do IEL está tranquila e que não vê seus colegas se posicionando a favor dessa

medida de alteração nas normas. Monica acrescenta que tudo que ela vem escutando da CCG

nos últimos anos é, na visão deles, uma melhora na graduação. Ela enfatiza novamente que essas

medidas não podem ser discutidas como uma coisa normativa, mas sim de prinćıpios, porque

está dentro de um contexto maior que é a graduação; mostrar que é uma incoerência no âmbito

da graduação, para no mı́nimo discutir isso juntamente com as outras questões da graduação,

porque não se melhora a graduação assim pela via juŕıdica, por meio de normas.

IV Encaminhamentos - 4.1 O Centro Acadêmico vai ter uma reunião com o Flávio, diretor do

IEL, logo em seguida para informar do que foi discutido nessa reunião com os coordenadores de

curso do IEL e combinar de levar para a próxima reunião da Congregação como pauta, para tirar

um posicionamento da Congregação. 4.2 O Centro Acadêmico vai marcar mais uma assembleia

geral e levar a CCG como pauta. 4.3 Marcar uma reunião com os coordenadores dos cursos de

Humanas para discutir uma estratégia. 4.4 Monica vai repassar as informações nas reuniões de

departamento como informes e os outros professores, Daniela e Lauro, vão fazer o mesmo em

seus departamentos.

Como registro de ciência e aprovação do documento, todos os participantes da reunião assinam a

ata abaixo. Finda as discussões e nada mais havendo a tratar, demos por encerrada a reunião com

os coordenadores de curso de Letras, Lingúıstica e Estudos Literários às 17h00. Eu, Julia Bahia

Adams, Vice-presidente do CAL, lavrei a presente ata, a qual deverá ser submetida à aprovação

pela Gestão do Centro Acadêmico e pelos três coordenadores de curso do IEL/UNICAMP.
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Lauro José Siqueira Baldini

Coordenador do Curso de Letras

Monica Graciela Zoppi Fontana

Coordenadora do Curso de Lingúıstica

Daniela Birman

Coordenadora do Curso de Estudos Literários

Vitória Bonuccelli Heringer Lisboa

Presidente do CAL

Julia Bahia Adams

Vice-presidente do CAL

Lucas Bernardes de Almeida

Representante externo do CAL
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Gabriel Zupiroli de Almeida

Representante externo do CAL

Aline Damasceno Brancacci

Representante Discente na CCG
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