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No dia dezessete de setembro de dois mil e dezessete às dezessete horas e quarenta e três                 

minutos, no gramado, sob presidência de Lucas Bernardes e havendo quórum de 39 pessoas,              

o Centro Acadêmico da Linguagem (CAL) declara aberta a assembleia. A mesa explicou             

como funciona uma assembleia. I APROVAÇÃO DA ATA – em apreciação a ata é              

aprovada por unanimidade. II INFORMES – 2.1 Foi informado pelo Movimento por uma             

Universidade Popular (MUP) que na quinta-feira, 19, às 18h haverá um evento de             

apresentação do Movimento, no Instituto de Economia (IE). 2.2 Também foi informado que o              

Congresso dos Estudantes da Unicamp (CEU) vai acontecer do dia 14 a 19 de outubro, com                

seis mesas, e com discussão das teses que guiarão a atuação do Movimento Estudantil (ME)               

da Unicamp nos próximos anos. O congresso é importante para armar politicamente os             

estudantes e para participar basta entrar em contato com o Centro Acadêmico (CA) de cada               

unidade. Também foi informado que as teses são um conjunto de ideias e propostas para a                

universidade e para o ME. Representantes da tese “Unicamp sem medo, o futuro não demora”               

distribuíram um panfleto com os detalhes da proposta. O lançamento da tese será nesta              

quinta-feira, 19, às 17h30, no vão da Biblioteca Central 2.3 Também foi informado que os               

eventos do CAL da semana serão a Mesa de Saúde Mental, amanhã (18), às 18h, e segunda                 

(23), às 12h. Haverá também o evento de apresentação dos Grupos de Estudos, às 14h, na                

CL06. 2.4 As Quartas Culturais estão acontecendo após a reinauguração do Centro Cultural, e              

na semana que vem, dia 25, haverá a exibição e debate sobre o filme “Últimas Conversas” de                 

Eduardo Coutinho, às 17h. Também haverá no IEL no dia 25 uma mesa sobre Feminismo               

Classista, às 19h. III PAUTAS – 3.1 Paralisação do dia 20: A pauta foi aberta com a fala de                   



que nessa sexta, dia 20, acontecerá a Greve Global pelo Clima, e haverá um ato em                

Campinas, às 16h, no Largo do Rosário. A Unicamp está se mobilizando, e a última               

assembleia geral, que uniu a pós e a graduação, tirou isso como encaminhamento. Na última               

semana também aconteceu uma plenária com os movimentos sociais, movimentos estudantis           

e de trabalhadores. Foi requisitado o debate sobre como se mobilizar no IEL, se iremos aderir                

à paralisação ou não e se iremos nos unir às manifestações. Diz-se também que os tempos                

estão obscuros e o projeto neoliberal está avançando, e, apesar de toda a mobilização, o               

governo não voltou atrás no desmonte das instituições. É preciso pensar a postura para a               

manifestação, pois serão vários dias de atos, junto com o dia 02/10, ato da União Nacional                

dos Estudantes. A mobilização deve ser constante e é importante não apenas a unidade contra               

o governo, mas a unidade no que defendemos, uma universidade pública, socialmente            

referenciada, e que não proteja apenas o capital privado, mas o capital social também. Foi               

falado como proposta de encaminhamento paralisar no dia 20 e compor o ato no centro da                

cidade. Foi proposto fazer passagens em sala através do instituto e enviar um texto nas listas                

de e-mails e no facebook com informes. 3.2 Legitimidade do CAL: A Pauta foi aberta com                 

a fala de que no estatuto do CA está escrito os deveres gestão do CAL, assim como os dos                   

estudantes. Foi falado também os objetivos das assembleias de avaliar questões, como, no             

caso, a gestão. A problemática é que muito estudantes do Instituto não se sentem              

representados pela gestão, mesmo com esta fazendo tudo o que consta no estatuto. Foi dito               

que o CAL como conhecemos hoje, como entidade reconhecida pela Unicamp, foi um             

processo que começou em 2016. Mesmo o estatuto feito antes, ele foi votado e aceito naquele                

ano. O que traz indignação na pessoa que fala, assim como em outras, é que a gestão não                  

representa os estudantes. Ela fez diversas coisas boas, como eventos contínuos, mas existem             

momento em que a gestão não tem transparência, como em questões de afastamento.             

Anteriormente, o CAL comunicava as pessoas e passava as informações necessárias, o que             

essa gestão não faz. O Instituto em si é muito novo e vem de uma classe social média, com                   



exceção dos alunos do noturno, que vem majoritariamente de uma classe mais baixa e nem               

sempre são contemplados. Também foi dito que a pessoa falando entrou no CAL para              

conseguir fazer movimentos não só políticos, mas também de convivência. Ela fez parte das              

gestões de 2017 e 2018, e saiu por conta de questões políticas e ideológicas divergentes. Ela                

disse também que a questão da representatividade tem a ver também com transparência.             

Quando ela renunciou, a sua carta de renúncia não foi divulgada, mas ela se abre para                

conversar sobre. Ela disse que a gestão foi reeleita, e ela carrega muitas coisas das gestões                

anteriores, e tudo que ela tem falado tem sido levado como denúncia ou afronta. Ela disse que                 

chamou a assembleia exatamente por isso, mas a divulgação não foi feita como ela gostaria,               

pois não foi feita panfletagem ou nada do tipo. Também foi dito por outra pessoa, que entrou                 

na Unicamp em 2015, que o argumento que a chapa do CAL desde 2016 fazia tudo e era                  

organizada não é verdade, pois a chapa Lima Barreto que foi responsável pela organização              

interna e externa do CAL, e pela a relação com o instituto e a direção. Ele diz que acha                   

estranho a chapa não representar os estudantes do IEL, pois há muito ingressantes se              

interessando em participar do CA. Houve um momento excepcional dentro da chapa, mas             

mesmo assim conseguiram desenvolver diversas atividades, eventos e assembleias. O CAL           

também está ajudando a organizar o CEU, trazendo nomes para as mesas de debates, diversos               

processos que são feitos para representar os estudantes. Outra pessoa disse que fez parte da               

gestão até um certo ponto do ano, e gostaria de falar que a fala anterior não diz objetivamente                  

o que a penúltima falou, a estrutura é completamente diferente por conta de diversos motivos,               

como, por exemplo, a gestão de 2016, que não foi eleita mas, em seis pessoas, tocava as                 

tarefas possíveis. Muitas pessoas não tem uma experiência de ME anterior, e é difícil              

aprender as coisas “na marra”, sem orientação. É possível comparar, mas não é o certo. Sobre                

os eventos, alguns deles foram feitos por pessoas que não tinham relação com o CA, mas                

foram tomadas pelo CA e feitas por eles. Uma pessoa veio responder a fala dizendo que a                 

chapa se modifica muito. A chapa do CAL ganhou mais coisas com relação a burocracias,               



mas na época em que esta pessoa era gestão, tiveram que correr atrás de questões               

burocráticas. Ele disse que foi atingido com algumas fofocas de Caixa 2, por exemplo. Ele               

disse que, neste caso, conversou com as pessoas sobre o que tinha acontecido e esclareceu. O                

questionamento dele é por que não há essa resposta da gestão atual. Outra pessoa queria               

ressaltar que no ano em que ela entrou, 2017, havia uma questão de representatividade dos               

cursos dentro da chapa, e essa questão não se coloca mais, justamente porque a chapa atual                

possui membros de todos os cursos. Outra pessoa disse que veio fazer um balanço sobre o                

que a chapa fez nos eventos, e foram 26 eventos acadêmicos e 11 não-acadêmicos, e a chapa                 

está trabalhando da melhor maneira possível para a idade dos membros. Outra pessoa disse              

que está em uma coordenadoria de burocracia, e explicou que ela lida com toda a estrutura                

jurídica, política e acadêmica do IEL. Ela disse que atualmente está criando protocolos para              

cada coordenação, para as pessoas novas que entram não se sentirem perdidas, e aos poucos               

isto está sendo construído. A Coord. de Permanência é mais complicada pois é preciso lidar               

com instâncias jurídicas da Unicamp, e o processo está sendo de ler as deliberações de todas                

as comissões. A secretaria já recebeu algumas denúncias e passou para a direção, que se               

mostrou aberta para resolver essas coisas, e cada vez mais as tarefas estão sendo distribuídas.               

Uma pessoa voltou ao microfone para dizer que acha preocupante e vergonhoso apenas ficar              

sabendo das coordenadorias, a divisão e o funcionamento, apenas agora. Há muito ruído de              

comunicação, e mesmo que sempre houve, parece estar intensificado nesse momento.           

Inclusive as questões de protocolos tem que ser divulgadas para a comunidade, para que ela               

saiba como reagir quando o CAL conversar ou fizer alguma coisa. É preciso reconhecer que a                

gestão tem feito coisas bem legais, mas não estamos aqui para falar sobre os números, mas                

sobre a gestão ouvir o instituto. A assembleia existe para que as pessoas se sintam mais à                 

vontade para se comunicar com o CA, mesmo em um ambiente hostil. Outra pessoa voltou e                

disse que concordou com a última fala, mas as estruturas das coordenadorias começaram a              

funcionar muito recentemente, e essas estruturas parecem que vão conseguir dar frutos. No             



momento, nós vemos que as pessoas que entraram conseguindo fazer várias coisas. A questão              

dos protocolos não é apenas burocrática, mas para dar uma luz para as próximas gestões,               

quase como um direcionamento. Hoje a chapa está aqui para escutar as pessoas, sabendo que               

não foram acessíveis por muito tempo, mas hoje irão resolver as questões. Outra pessoa quis               

voltar ao microfone para dizer que o contato com os RDs não está sendo feito, pois houve                 

uma reunião com os RDs e o CAL não esteve presente. É muito difícil confiar na gestão que                  

compactuou com casos de racismo, machismo dentro da chapa, que a gestão não fez nada               

sobre. Ela disse também que as questões sobre as instâncias da Unicamp não foram feitas nos                

últimos semestres, a chapa também fez parte das fofocas do instituto, e é preciso pensar não                

só a quantidade, mas a qualidade dos eventos. Sobre as questões burocráticas, ela disse que a                

chapa sabe muito bem quem trouxe essas propostas. Outra pessoa que fez parte da chapa veio                

dizer que o fato da chapa atual fazer as burocracias feitas mais intensamente parece que anula                

o fato da chapa de 2016 ter feito bastante coisa também; assim como o fato da chapa fazer                  

várias coisas não anula o fato de que as pessoas não se sentem representadas. A proposta dela                 

é que deveria acontecer uma transparência para divulgar tudo que o CAL faz nos grupos do                

Facebook, assim como as críticas e posicionamentos das pessoas, assim como fazer um             

pouco de autocrítica dentro da própria chapa. Questão de ordem: foi feita uma questão sobre               

conversas paralelas. A mesa respondeu que esta não é uma questão de ordem, e não pode ser                 

considerada como. Foi dito por outra pessoa que se a questão é a falta de transparência, o                 

encaminhamento é divulgar qualquer saída, afastamento, eventos veementemente (de manhã,          

à tarde e à noite). Ela diz que não ficou sabendo da saída das últimas coordenadoras, mas                 

também não soube sobre a saída de outros membros. Disse que muitas outras pessoas              

entraram e saíram e não foram divulgadas. Disse que poderíamos divulgar um post com quem               

faz parte da gestão ou não. Na questão do diálogo, a questão dos eventos não foi puxada por                  

pessoas do CAL, mas o CAL fez, o que mostra que eles estão ouvindo os estudantes. Ela                 

disse que existem questões burocráticas que são muito bem feitas. Ela comenta sobre os              



eventos e sobre o estatuto, que foram divulgados de forma mais ou menos boa. Outra pessoa                

disse que sobre a questão dos RDs, outra pessoa ficou encarregada, mas o que aconteceu               

foram inúmeros problemas no preenchimento de vagas, houve falta de divulgação, mais            

pessoas num mesmo cargo e isso gerou diversos problemas. Quanto à coordenadoria de             

permanência, ela dá muito trabalho, e um dos casos com o qual eles estão trabalhando, no                

qual a pessoa vive a vida normalmente, a Direção conversou sobre a melhor abordagem, mas               

é difícil pois não há resposta das instâncias deliberativas da Unicamp. Outra pessoa vem ao               

microfone dizer que a rede de apoio Ubuntu não faz parte do CAL, mas assim foi dada a                  

explicação na assembleia, e há inconsistência. O problema dos RDs não foi o número              

excessivo de pessoas, mas que as pessoas do CAL estavam ocupando esses espaços, sendo              

que elas não haviam sido inscritas, e essa confusão toda demorou duas semanas. Sobre os               

eventos, foi colocado em assembleia quem iria puxar os eventos, mas o CAL puxou o evento                

mesmo assim. Ela disse também que a comparação das pessoas que saíram da chapa são               

completamente diferentes dado os cargos das pessoas. Ela disse que os protocolos parecem             

coisas de organização. Sobre os procedimentos, é estranho posicionar as pessoas como            

pessoas ou como chapa. Outra pessoa disse que concorda com a fala, e quer que as atas das                  

reuniões sejam divulgadas, e diz que os resultados apresentados pela gestão não são             

satisfatórios. Ele disse também que os protocolos são uma forma de padronização de ações e               

disse que deveriam ser discutidos em assembleia, e posteriormente divulgados, pois não            

adianta escrever algo burocrático que não representa o instituto. A ideia central da gestão é               

sempre de representar os estudantes. Outra pessoa disse que conversou com as pessoas da              

chapa sobre o evento do Future-se, e que achou muito chato ter convidado uma pessoa para a                 

mesa e, após, descobrir que a chapa havia convidado outra, e isso aconteceu duas vezes. Foi                

proposto que a divulgação do CAL seja nos e-mails, por panfletos e grupos de facebook.               

Outra pessoa disse que a questão dos protocolos deixarem algo para as gestões futuras é um                

exagero. O que a chapa precisa é saber o escopo que tem, sobre o que ela pode ou não pode                    



deliberar, o que ela pode ou não pautar em assembleia. Ela disse que os protocolos não serão                 

obrigatórios para as próximas gestões. Ela questionou sobre a divulgação das coordenadorias.            

Responderam que isso será feito. Ela acha que o que tem acontecido é a questão de subversão                 

do que está sendo dito. O problema de representatividade não é ter símbolos na chapa, mas se                 

essas pessoas correspondem à realidade da maioria, se as pessoas sabem o que está              

acontecendo, é preciso divulgar tudo, inclusive o que está sendo feito. Propõe-se que todas as               

ações institucionais e burocráticas realizadas pelo CA sejam disponibilizadas publicamente,          

preferencialmente no site, e fazer uma aba no site de projetos em andamento. Foi pedido um                

esclarecimento sobre questões de quem abre e fecha o CAL. Foi explicado que toda a vez em                 

que o CAL é fechado, segue-se um procedimento de perguntar se os pertences são daquelas               

pessoas. A discussão segue no rumo do acontecimento do caso de racismo no começo do               

semestre vigente. Foi proposto rever como a divulgação está sendo feita, colocando cartazes             

sobre os eventos, passar em sala de aula para divulgação das atividades. Questão de Ordem:               

foi feita uma questão de ordem sobre o andamento da discussão, que pendia para a pauta de a                  

gestão fazer ou não reuniões fechadas, e foi proposto fazer outra assembleia para discutir              

isso. Questão de Ordem: É feita uma questão de ordem da Mesa sobre a quebra do teto da                  

pauta. Fizeram uma proposta de estender mais dez minutos a assembleia para dar início à               

discussão da próxima pauta. A Questão de Ordem foi aprovada por contraste. 3.3             

Afastamento: para dar início às discussões, uma pessoa vem à mesa e lê o artigo 17 do                 

estatuto do CAL; a carta de afastamento da ex-coordenadora geral; e o pedido de              

desligamento da Comissão Eleitoral do CONUNE, feita pelo CAL. Ela lê os documentos. A              

pessoa disse que gostaria de saber como o pedido de afastamento pode incluir também o ME                

como um todo. Ela diz que espera que as pessoas venham na próxima assembleia para               

discutir essa questão, pois ela é mais profunda que isso. As questões colocadas na carta, sobre                

saúde mental e a sua graduação, não competem ao Centro Acadêmico. Ela diz que a gestão                

não acata o que ela diz, e ela quer uma resposta, falando se a carta de afastamento foi feita de                    



maneira adequada, se o afastamento foi adequado. Ela reitera que não admite uma chapa de               

esquerda ter posturas muito antidemocráticas, e pede para que as pessoas compareçam na             

próxima assembleia. Diz que quer fazer um balanço produtivo, ainda mais no momento             

político que vivemos, em um Instituto de Humanas. IV. ENCAMINHAMENTOS – 4.1            

Posicionar o Instituto a favor da paralisação em apoio à Greve Mundial pelo Clima, que será                

realizada na sexta-feira, 20. Aprovado por contraste. 4.2 A gestão do CAL se responsabiliza              

a divulgar melhor o que acontece no Instituto, fora dele, bem como o que acontece dentro da                 

própria chapa eleita. Essa divulgação será feita através dos grupos no Facebook, lista de              

e-mails, página do Instagram, cartazes colados pelo Instituto e passagens em sala. A             

divulgação será realizada em todos os turnos (manhã, tarde e noite), com um período prévio,               

quando possível, de uma semana. Aprovado por contraste. 4.3 Será feito e compartilhado             

um formulário para que as pessoas possam fazer críticas, de forma anônima ou não, à gestão                

do CA. Aprovado por contraste. 4.4 Será fixado um post nos grupos de Facebook que               

detalha quem são e quais cargos ocupam as pessoas que fazem parte do CA, para               

conhecimento da comunidade. Aprovado por contraste. 4.5 As atas das reuniões ordinárias            

e extraordinárias serão divulgadas. Aprovado por contraste. 4.6 A gestão ficará responsável            

por divulgar todas as ações institucionais e burocráticas, disponibilizadas principalmente, mas           

não só, no site do CAL. Neste também constará uma aba sobre os projetos em andamento e                 

os futuros. Aprovado por contraste. 4.7 A pauta sobre o afastamento da ex-coordenadora             

geral ficará para a próxima assembleia, assim como as discussões sobre reuniões fechadas da              

gestão, a transparência financeira e os protocolos de atuação montados pela Chapa.            

Aprovado por contraste. 

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

horas e vinte e sete minutos e eu, Vítor Luís do Prado Marmirolli, lavro a presente ata que                  

será submetida à aprovação dos membros da Gestão do Centro Acadêmico          





 


