
 

ATA DA REUNIÃO DA CHAPA DO CENTRO ACADÊMICO DA LINGUAGEM 

DA UNICAMP DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM (IEL), NA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

No dia trinta de abril de dois mil e dezenove às doze horas e trinta e dois minutos, no                   

corredor da Pós-Graduação do IEL, reuniram-se os membros da chapa Lima Barreto.            

Havendo número legal, é declarada aberta a reunião. I APROVAÇÃO DE PAUTA – em              

apreciação, em votação, aprovada por unanimidade. II APROVAÇÃO DA ATA – em            

apreciação a ata é aprovada por unanimidade. III INFORMES – Os informes foram             

suprimidos para a melhor leitura da ata, pois não tinham relação com a discussão em pauta.                

IV PAUTAS - 4.1 Vida interna e organização - Pediu-se o adiantamento da pauta por parte                

da Coordenadoria de Comunicação, que levou um documento escrito por integrantes da            

chapa que propõe uma nova forma de organização e o afastamento da coordenadora geral. A               

carta de afastamento é lida. A coordenadora acha que isso não foi trazido de uma forma                

correta, que deveria ter sido falado para ela antes porque realmente a pegou de surpresa;               

justificou a problemática do ManuIEL, dizendo que só estava tentando ajudar e fazer as              

coisas que estavam atrasadas para que o prazo fosse cumprido; falou que a confusão que               

aconteceu com o agendamento da reunião com a Direção foi uma falta de comunicação,              

porque isso era uma tarefa dela e quando viu que foi passada para outra pessoa em uma                 

reunião que não estava presente, avisou o vice-coordenador para avisar essa pessoa que a              

tarefa já estava sendo tocada por ela. A comunicação alegou que, como tinha ficado              

responsável pela questão do ManuIEL, se programou para entregar tudo no prazo e imprimir              

quando necessário, já que ela mesma ia fazê-lo. Sendo assim, apontou que a coordenadora              

não deveria ter tomado a tarefa sem se comunicar com ela, só mandando mensagens no grupo                

da chapa e alterando coisas sem avisar, quando tinha se colocado como inábil de tocar tarefas                

do CAL porque estava viajando. A coordenadora aponta que a personalidade dela não deve              

ser colocada como algo que afeta a sua atuação na chapa, porque apesar de ela não manter                 

muito contato, ela toca as tarefas; coloca que há uma falta de autonomia das pessoas da                

chapa, que ela precisa ficar pegando na mão demais e isso não deveria ser tarefa dela como                 

Coordenadora Geral; não acha que a questão que ela não recebeu bem o feedback que pediu,                

não lidando bem com as críticas é justo, porque ela ouviu e estava trabalhando para melhorar                



e a postura dela naquele dia não quis dizer isso e reforça a questão de gênero que já tinha                   

falado na reunião do feedback, colocando que tem vários artigos e trabalhos acadêmicos que              

embasam essa questão. Outro membro defende que, independente do afastamento, a chapa            

deveria aderir à proposta de divisão da Coordenadoria Geral apresentada no documento, para             

não gerar uma personificação da chapa. A comunicação responde à fala da coordenadora             

dizendo que é sim a tarefa da Coordenadoria Geral pegar na mão das pessoas e delegar                

tarefas, para garantir o funcionamento orgânico da gestão; aponta também que a divisão da              

Coordenadoria Geral é necessária. A coordenadora diz que tem testado novas plataformas            

para ajudar na nossa organização e para a distribuição de tarefas, sugerindo o Google Tarefas               

como um teste para vermos se funciona bem com a gente; fala sobre a questão do Financeiro                 

apontada no documento como algo que nunca foi um problema, não é uma questão de gastar                

o dinheiro, mas precisa ter formas para manter o caixa, o dinheiro precisa entrar. Um membro                

propõe o aplicativo Slack como uma nova plataforma de comunicação da chapa, onde dá para               

criar salas das coordenadorias e todo mundo pode saber o que está acontecendo; aponta que o                

Financeiro e a Coordenadoria Geral têm que ser desassociados, porque são os dois cargos              

mais importantes da chapa e a segunda tem que acompanhar a primeira. Uma integrante              

comenta sobre a questão do feedback dizendo que o ex-vice-coordenador perguntou           

explicitamente sobre a coordenadora e acha que é por isso que acabou se tornando algo mais                

voltado para o pessoal, mas acha que não tem uma questão de gênero envolvida; aponta que o                 

problema da chapa é a comunicação e sugere que façamos reuniões para definir como              

proceder nas situações emergenciais e que todos estejam preparados para lidar com tudo.             

Outro integrante sugere que seja criado um caixa emergencial para que possamos utilizar             

nesses casos, pois o Financeiro tem funcionado muito mal, a chapa sente que tem que pedir                

permissão para a coordenadora para poder fazer qualquer coisa que envolva dinheiro. Outra             

pessoa lê as mensagens que foram trocadas no grupo quando um aluno da pós-graduação              

estava vindo de Salvador e precisava do auxílio para alimentação. Outra integrante concorda             

com separar a Coordenadoria Geral porque acredita que focalizou muito em uma pessoa e,              

para que isso não aconteça, todo mundo precisa saber fazer um pouco de tudo. Um membro                

aponta que conversou com uma ex-integrante no ChurrasCAL e que ela disse que pretende              

voltar a atuar na gestão. A coordenadora diz que esta não consegue vir nas reuniões por conta                 

do horário, mas que consegue resolver questões por fora disso; aponta que conversou com ela               

sobre a sua relação com a chapa e ela disse que vê muita diferença em como a chapa recebe o                    



ex-vice-coordenador; diz que a chapa está num momento difícil porque outro membro entrou             

há pouco tempo na Coordenadoria Geral e ainda está aprendendo e se acostumando com as               

coisas; aponta que não foi ensinada a como gerir e atuar na chapa e por isso cometeu erros                  

mas acredita que isso está sendo muito personificado nela e que o resto da gestão tem que                 

repensar na sua atuação também. Outra pessoa diz que precisamos pensar no fator humano da               

chapa, que todos tem que se sentir confortáveis em falar sobre seus problemas, para que tenha                

organicidade, e afirma que a conversa tem que ser o ápice de tudo; questiona se devemos                

resolver isso hoje ou deixar para frente e aponta que isso precisa ser resolvido urgentemente               

para que possamos atrair pessoas de fora e que devemos fazer uma orientação para quando as                

pessoas entrarem e que todos precisam trabalhar e se dedicar para que a nossa atuação               

melhore. Um integrante diz que todo mundo vacilou e procrastinou para fazer tarefas;             

acredita que, por não ter experiência em instâncias mais burocráticas, acabou levando o             

feedback para o lado mais pessoal; acredita que a relação da coordenadora com a chapa pode                

melhorar. Outra integrante diz que tem medo de comunicar, mas sabe que pode melhorar e               

que uma parte disso tem que vir da chapa. Outra participante da gestão diz que o ponto                 

central apresentado é que existe um desconforto geral que impede a comunicação em reunião              

e isso acontece devido à posição da Coordenadora Geral; aponta que sempre podemos             

melhorar, mas não podemos achar que só o nosso esforço para isso vai resolver o problema,                

porque a nossa comunicação como grupo muda na presença da coordenadora e isso impede              

que role uma comunicação efetiva e, apesar de todo mundo ter seu papel nisso, não dá para                 

negar que esse desconforto está presente em todos os momentos; diz que todas as propostas               

de organização e de melhorias são ótimas, mas que só isso não vai resolver a questão; o que                  

foi proposto no documento tem que ser votado e que, a partir do resultado dessa votação, nós                 

vamos ver o que fazer. Um membro aponta que precisamos seguir a sugestão proposta              

anteriormente de todo mundo saber fazer um pouco de tudo, porque a coordenadora não vai               

estar no CAL para sempre e precisamos garantir que a chapa continue. Quem propôs afirma               

que isso vai ser feito, sem discussão. Outra integrante diz que precisamos deixar de ser               

dependentes da coordenadora e saber o que acontece na Coordenadoria Geral, porque isso             

nunca chega para as pessoas da chapa, já que muitas atividades e tarefas são feitas por ela                 

antes do resto da chapa saber que existia; precisamos aprender a se firmar sozinhos e não                

depender somente dela, porque ela é um ser humano e tem todas suas questões também;               

afirma que precisa descentralizar porque isso gera um sentimento de subalternidade e falta de              



independência; a gestão não é algo dela, é a chapa Lima Barreto e essa personificação acaba                

afetando a chapa exteriormente, que é algo que a gestão precisa melhorar; a chapa precisa de                

uma reformulação geral, o clima geral da reunião tá errado. Um dos membros se posiciona               

dizendo que acha que a forma que a carta foi trazida foi mal feita, mas não tem proposta de                   

uma maneira melhor. Respondem que foi isso que deu pra fazer. Outra pessoa diz que tem                

muita dificuldade de se expressar em qualquer ambiente, isso não é só uma questão do CAL;                

apoia a proposta anterior, porque ela gostaria muito de participar mais desse espaço e quer               

fazer isso da melhor maneira, mas sente que não conhece muito bem os procedimentos e               

como fazer as coisas; tem percebido que as pessoas acabam se colocando por ela, porque ela                

tem dificuldade em se colocar por si mesma e não gosta dessa situação, então está               

trabalhando nisso. Uma integrante diz que é necessário descentralizar e que é muito boa em               

tarefas burocráticas e em lidar com confrontos, mas considera que no momento seria             

complicado. Outro membro diz que as pessoas deveriam conseguir se apresentar e falar da              

pauta de desconforto e aponta que as pessoas que escreveram o documento não se sentiram a                

vontade para falar sobre seus desconfortos e propostas na reunião, e isso é um problema; fala                

que o problema maior sempre foi o de conseguir integrar as pessoas na chapa, colocar elas em                 

coordenadorias que se dão bem e formar as pessoas para saberem fazer de tudo; sabe que é                 

difícil estar a par de tudo e conseguir organizar a chapa como algo que dure a longo prazo,                  

mas não podemos esquecer que isso tem que continuar para além da gestão atual; aponta que                

é muito a favor da política de afastamento, que isso precisa existir em todas as organizações                

políticas, sendo um tempo de afastamento do movimento estudantil no geral e que, durante              

esse afastamento, a pessoa deve trabalhar as questões que foram levantadas e o que foi               

proposto, com um prazo e um balanço final dessas tarefas; acha que esse afastamento é um                

bom teste para quando a coordenadora for embora de verdade, porque precisa rolar um              

sentimento na chapa que conseguimos fazer as coisas sem ela e ela precisa entender isso               

também, mas a chapa precisa conseguir redistribuir as tarefas e saber lidar com essa ausência;               

comenta sobre o grupo nep 13 de maio que é um grupo de orientação para educadores                

populares e quer ver se eles poderiam organizar um curso para o CAL; diz que questões                

específicas do documento estão se referindo a questões mais gerais e não da pra deixar essas                

coisas passando só por conta do desconforto em falar. A coordenadora não vê sentido em               

aprendermos as coisas com o afastamento dela, já que ela sabe dos procedimentos e poderia               

simplesmente ensinar isso para a gente. Em resposta, dizem que a presença da coordenadora              



faria com que o sentimento de que no final das contas ela tocaria as tarefas permanecesse, não                 

resolvendo nenhum dos problemas. Outra pessoa diz que a coordenadora tem uma relação             

quase maternal com o CAL e que se ela não for afastada, esse vínculo não vai ser quebrado e                   

nada vai mudar. Aponta-se que a coordenadora vai ajudar o CAL com o afastamento. Outra               

pessoa diz que tem pessoas extremamente capazes que podem tocar as tarefas e fazer as               

coisas funcionarem. A coordenadora não entende porque insistimos em aprender os           

procedimentos na marra sendo que ela pode nos ensinar mais rápido e não quer ser afastada                

porque gosta muito de atuar no CAL e está vendo todas as coisas e planejamentos que ela fez                  

indo para o lixo. Respondem que esses planejamentos e coisas podem e devem ser usados               

pela chapa, com ou sem ela, porque isso foi feito para melhorar a chapa. Outra integrante diz                 

que todas essas questões poderiam ter sido resolvidas até agora e não foram e o fato de que                  

chegou a esse ponto nos mostra que precisamos fazer isso agora e dessa forma; aponta que                

não é uma questão de remediar, é ou melhorar ou acabar, é uma preparação para nos                

tornarmos autônomos. A coordenadora diz que precisa mudar a nossa postura, senão não             

vamos conseguir. Outra pessoa diz que só vai ser possível mudar a nossa postura com o                

afastamento. Ela responde dizendo que tirar o CAL dela é como tirar sua pesquisa, porque ela                

se dedicou muito tempo e esforço pra isso. Aponta-se que a coordenadora tem que entender               

que é melhor pro CAL agora que ela se afaste. V REGIME DE VOTAÇÃO - 5.1 Adotar a                  

nova forma de organização, com as propostas de novas Coordenadorias: 10 a favor, 1              

abstenção. Aprovado. 5.2 Afastamento da Coordenadora Geral Julia Bahia Adams: 8 a favor;             

2 contra; 1 abstenção. Aprovado. 5.3 Manter o prazo proposto no documento do afastamento              

durar até outubro: 4 a favor; 5 contra; 1 abstenção. Recusado. 5.4 Colocar o novo prazo para                 

o afastamento durar até setembro: 10 a favor; 1 abstenção. Aprovado. VI            

ENCAMINHAMENTOS - 6.1 Fazer oficinas de procedimentos do CAL para que todos            

saibam fazer de tudo. 6.2 Será trabalhada a dinâmica de gestão humana que aprendeu no               

COTUCA. 6.3 A coordenadora deve ter acompanhamento psicológico durante esse          

afastamento e usá-lo para cuidar da finalização da sua graduação e da preparação da              

Pós-Graduação no exterior.  

Finda as discussões e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze                

horas e fica lavrada a presente ata que será submetida à aprovação dos membros da Gestão do                 

Centro Acadêmico. 


