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No dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove às dezessete horas e quarenta e sete                   

minutos, no gramado, sob presidência de Lucas Bernardes e havendo quórum de 44 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 Uma pessoa fez um pedido de desculpas              

por conta de, na assembleia passada, ter gritado com alguns presentes. Disse que queria              

deixar público o pedido de desculpas. 2.2 O FEIA está com a programação completa na               

página e nos eventos do Facebook, com eventos de oficinas, atividades em bares etc, e é                

totalmente gratuito; todos estão convidados. 2.3 Foi informado que os próximos eventos do             

são: amanhã (quarta, 25), às 17h haverá o debate sobre o filme “últimas conversas”, nas               

Quartas Culturais, e 19h haverá um evento de um coletivo feminista sobre o debate do livro                

“Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva”, de Silvia Federici, no             

Anfiteatro. Na quinta, haverá a reunião sobre a escolha dos delegados do Congresso dos              

Estudantes da Unicamp (CEU), às 14h. A noite, haverá o CALraokê, às 20h. Na quinta               

também haverá duas assembleias, da pós e da graduação, ambas às 17h30. Foi tirado no               

Conselho Universitário (Consu) a convocação de uma assembleia extraordinária para discutir           

questões de ciência e educação. Ela será no dia 15 de outubro, das 12h às 14h. 2.4 Ontem o                   

Ministério da Educação e Cultura (MEC) enviou um ofício para a secretaria de ensino,              

pedindo para que as escolas sejam um ambiente livre de ideologia, sem defesa             

político-partidária. O documento ainda não foi divulgado na imprensa, então é preciso dar             

conhecimento sobre. III PAUTAS – 3.1 Afastamento: A pauta foi aberta com a fala de que                



no dia 30 de abril, numa reunião ordinária do CAL, na pauta de vida interna, uma carta de                  

afastamento foi trazida e debatida, com sete votos favoráveis ao afastamento, dois contrários             

e uma abstenção. A primeira fala pontuou que considera o afastamento ilegítimo, e que a               

decisão final da ata de afastamento é constrangedora, e ela gostaria de propor a exclusão               

dessa ata ou o refazimento. Disse também que lidar com a ex-coordenadora no mesmo              

ambiente é complicado, mas isso não é pré-requisito para fazer um afastamento. Outra pessoa              

disse que gostaria de detalhar os fatos, agradecendo a presença das pessoas. Ela disse sobre a                

sua trajetória na graduação e na Chapa Lima Barreto. Disse que foi eleita como coordenadora               

geral para depois ser afastada no dia 30 de abril. Ela disse que as pessoas do Movimento                 

Estudantil (ME) sabem que não é fácil participar desse tipo de grupo, e acha importante               

considerar o desenvolvimento da chapa, pois isso pesa muito. Até as reuniões serem             

organizadas levou tempo, e ela não teve um histórico de participação política antes de fazer               

parte do Centro Acadêmico (CA). Disse que teve que aprender na marra junto a outras               

pessoas da chapa. Disse que a questão da saída dela não é comparável à saída de outra pessoa                  

da coordenadoria geral e de outros membros do CAL, e que nada disso foi divulgado para a                 

comunidade. Disse que algumas pessoas se preocupam com a exposição dela, assim como ela              

mesma. Ela se vê obrigada a falar coisas de sua vida pessoal, pois houve comentários sobre.                

Disse que na noite seguinte do afastamento ela deletou seis documentos do Drive do CAL, e                

ela se desculpa por isso. Disse também que fez um relatório sobre o financeiro do CAL, e                 

decidiu divulgar isso ao invés de apenas mandar para a chapa. A devolução do caixa foi feita,                 

assim como será a dos documentos. Disse que queria adiantar que fez isso na reunião               

pós-afastamento, mas gostaria de reiterar que sabe que falhou em muito sentidos e que              

poderia ter feito um trabalho melhor, e acha importante colocar que se dedicou muito e levou                

o compromisso muito a sério, em todos os cargos. Disse que não tem vergonha de ter criado                 

um laço com o CAL, pois isso é uma forma de paixão, mas quando uma mulher tem essa                  

relação, a visão é diferente. Agradece as pessoas que tem a apoiado nos últimos meses, e                



espera que as pessoas da Chapa aceitem o pedido de desculpas dela, e quer ouvir a eles, está                  

aberta a críticas construtivas e ao diálogo, mas não está aberta ao desrespeito. Acha que seria                

interessante seguir uma ordem cronológica das coisas, então o debate poderia começar com o              

conteúdo da carta e ir até o afastamento do Conune. Outra pessoa veio se posicionar pela                

Chapa Lima Barreto, e é consenso na chapa aceitar o pedido de desculpas, e disse que veio                 

fazer a mesma coisa, se desculpar. Disse que foi muito contemplada em uma fala anterior, e                

sabe que o modo como a carta foi escrita, como foi levada em reunião não foram as melhores                  

formas, e a Chapa está aberta para discutir essa questão, e há a proposta que, se a                 

ex-coordenadora quiser, poderá voltar para a chapa. Mais uma pessoa veio e disse que fez               

parte do CA por muito tempo e estava na gestão com a ex-coordenadora e foi questionado                

muito sobre a competência dela, e por isso a carta foi feita do jeito que foi. No primeiro                  

semestre de 2017 assumiu que teve alguns problemas com a ex-coordenadora, mas que saiu              

por outras questões. Disse que ela tocou as questões da coordenadoria muito bem, e acha um                

problema falar que a ex-coordenadora não dará conta de cuidar de sua vida. Disse também               

que o pedido de desculpas da Chapa veio muito tarde, a autocrítica demorou, e que               

precisaram falar muito para tomarem essa decisão. Ela disse que se a ex-coordenadora for              

voltar, que não seja nessa gestão. Outra pessoa disse que concorda com a última fala, sobre a                 

autocrítica ter vindo tarde, pois o erro não foi a carta, a reunião, a carta de desligamento do                  

Conune, ou a questão da reunião de balanço do afastamento. Disse que nessa reunião poucas               

pessoas do CAL foram, e algumas chegaram atrasadas, e o pedido de desculpas podia ter sido                

colocado lá, e ela diz que sente vergonha. Disse que é uma postura desrespeitosa tanto com a                 

ex-coord. quanto com a comunidade do IEL. Disse também que a carta foi escrita por pessoas                

que se conhece, pois isso não foi divulgado. Disse que não consegue entender que foi               

deliberado em reunião que uma pessoa tenha tratamento psicológico. Disse que a época em              

que foi feito o afastamento era complicada, pois a carta foi levada em reunião quatro dias                

após o ChurrasCAL, na qual a ex-coordenadora, em pós-operatório, ficou sobrecarregada,           



assim como algumas outras pessoas. Ela coloca isso, pois na carta de afastamento é posto que                

a ex-coordenadora é uma pessoa inábil, e isso é questionável. Ela disse que quer uma               

explicação sobre o que pontuou. Outra pessoa voltou ao microfone e disse que adoraria ser               

julgada pela competência e não pela personalidade, que foi o que aconteceu. Disse que foi               

chamada de diversas coisas, inclusive na internet. Ao longo dos últimos meses, em momentos              

que tentava falar com as pessoas do CAL, ouviu várias vezes que a chapa estava mandando                

bem. Ela disse que na última assembleia a Chapa comentou que errou um pouco, o que é no                  

mínimo mentiroso. Na reunião de afastamento, não se sabia sobre as divisões em cargos, mas               

na reunião de balanço foi dito que isso foi feito. Ela disse que a chapa passou por mudanças                  

nos anos que esteve no CAL, e a divisão das coordenadorias mudou várias vezes. Isso nunca                

foi muito bem delimitado. Sobre isso ser exaustivo, ela disse que tem sido um desgaste               

enorme lidar com as pessoas da Chapa, e ela quer uma resposta sobre o que aconteceu com as                  

escolhas dos cargos de RDs, principalmente na questão dos RDs de Linguística. Ela disse que               

quer se aprofundar em algumas outras questões, e disse que é extremamente ofensivo             

comentarem com ela sobre a graduação dela, pois ela está muito bem. As pessoas comentam               

sobre dando sugestões, sendo que não tem nada a ver com isso. Mais uma pessoa disse que                 

essa discussão saiu do limite administrativo do IEL, e conhece a ex-coordenadora, e ele se               

sente no dever de vir falar sobre. Disse que acompanhou diversas coisas no ME, e que a carta                  

de afastamento foi a coisa mais horrível que ele leu, e ela tem diversos problemas. Ela não ser                  

assinada também é um problema. Ele disse que fica se perguntando se isso é protocolar.               

Disse que o CAL responde ao IEL, à Unicamp e à sociedade civil. Perseguir uma aluna e                 

achar que isso é meramente um erro é pouco, isso no mínimo é crime. Disse que não acha que                   

as pessoas devem julgar a capacidade de outras na graduação e conectarem isso com o               

Movimento. Ele disse que isso é um extremo absurdo, e disse que a gestão precisa passar por                 

uma re-formação. Questão de ordem: aumentar o tamanho das falas para cinco minutos.             

Aprovado por consenso. Outra pessoa disse que o papel dos vice-presidentes também nunca             



foi colocado, e discorda da fala anterior. Disse que foi um problema ser vice com a                

ex-coordenadora, houve algumas discussões sobre as tarefas e uma discussão política que não             

avançava, e houve impossibilidade de ter diálogo com ela, por isso se afastou. Disse que a                

última tarefa que teve foi a de coletar feedback das pessoas, pois ela gostaria de saber o que                  

as pessoas achavam. Disse que a chapa discutiu tudo isso por duas semanas, e havia um                

problema muito sério da distribuição de tarefas, pois não havia confiança interna. A questão              

política principal que ficou para ele é que a forma organizativa não estava funcionando, e               

havia muitas discordâncias com a ex-coordenadora, e elas foram se acirrando, sendo que as              

pessoas não encontravam um meio de levar isso em reunião para ser discutido amplamente,              

que culminou no afastamento. Além de não estar claro no estatuto o papel da coordenadoria               

geral, ficou acordado entre ele e a ex-coordenadora que seria a divisão de tarefas, a formação                

política, e ao levar esse debate, foi barrado, a ponto de afetar a saúde mental dele. Outra                 

pessoa disse que estava inicialmente na primeira composição da gestão, mas saiu por motivos              

de saúde, e queria pontuar coisas estranhas nessa história. Disse que na reunião de              

afastamento, com poucas pessoas da chapa, houveram momentos em que já dava a entender              

que a pauta não foi surpresa, mas a partir do momento em que isso não fica explícito, isso                  

está errado. Disse que também é errado jogar isso em cima de uma pessoa, depois de tempos                 

de discussão para criar a carta. Ela disse que acha cômico comentarem sobre a graduação e a                 

saúde mental, sendo que os esforços da Chapa estão concentrados nesse afastamento. Disse             

que a Chapa cresce apenas quando a ex-coordenadora está sozinha, e todos sabem que isso               

acontece. Disse que no momento final da assembleia ficou a aparência de que a Chapa fala as                 

coisas e depois manipula o que disse, para fazê-la parecer louca. Disse também que a chapa                

entrou na perseguição da ex-coordenadora, e isso ficou feio para a gestão. O que tornou tudo                

mais cômico foi a realização de uma mesa de saúde mental. Outra pessoa voltou ao               

microfone e disse que a fala passada dela foi um pouco mal interpretada, e teve muitas                

divergências políticas com a ex-coordenadora sim, e isso culminou na saída dela. Ela disse              



que gostaria que as pessoas interpretassem corretamente o que ela disse. Sobre a discordância              

política, é o ato mais puro da democracia, pois todos têm histórias diferentes, e quando isso                

aparece num centro acadêmico e é abafado, não é estabelecido o diálogo. É bom lembrar que                

a Chapa foi eleita enquanto independente. A tarefa centralizada acontece em trabalhos            

acadêmicos, e se pergunta porque isso não foi levado em reuniões anteriores, pois isso              

aconteceu com ela em 2017, mas isso aconteceu também em 2018, mas com os papéis               

trocados. Disse que foi chamada de diversas coisas, mas não ouviu tudo isso em reunião.               

Disse também que isso demonstra a imaturidade política da gestão, que tentou diálogos mas              

não levou isso para a comunidade. A política do segredo é muito esquisita. Ela disse que                

queria fazer um pedido de desculpas público para a ex-coordenadora, pois também errou             

atuando no IEL em relação a ela. Outra pessoa voltou ao microfone e disse que a Mesa não                  

colocou mal os problemas internos da chapa, que eram claramente organizativos, deixando de             

lado que as pessoas da chapa, algumas semanas antes, diziam que não queriam que a               

ex-coordenadora saísse. Ela disse que a situação de sobrecarga de tarefas é a mesma vista na                

festa, o pensamento de que se ninguém fizesse, a coordenadora geral faria isso de qualquer               

maneira. Disse que não faz sentido o problema ser pautado apenas em uma pessoa e não na                 

chapa toda. Outra pessoa disse que foi pedido diversas vezes para que ela ficasse no cargo,                

pois estava fazendo um ótimo trabalho. Sobre a discordância legítima, disse que está desde o               

afastamento pontuando coisas na materialidade dos fatos, e o que acontece fora desses             

espaços é apenas levado como algum tipo de drama, então fora desse espaço da assembleia               

nada é acatado, então não sabe se acata o pedido de desculpas da Chapa. Disse que falta                 

consistência nas falas da Chapa, e disse que espera um contraponto digno sobre o que               

aconteceu. Disse que a questão do financeiro é sempre ter dinheiro no caixa, então se iriam                

gastar, era preciso arrecadar também. Ela disse que sabe o trabalho que foi arrecadar esse               

dinheiro, então pontua que ele é importante e precisa ser feito. Sobre a pluralidade de ideias e                 

sobre a eleição independente, disse que sabia que as informações advinham de um grupo de               



juventude de uma organização política, e acha que isso deveria ter sido colocado claramente              

para os membros da chapa, e todos precisavam passar por um processo de formação teórica, e                

era nisso que ela discordava. Ela disse que as pessoas precisavam saber sobre isso. Disse               

também na questão das pautas que, assim como a questão do desligamento da Comissão              

Eleitoral (CE) do Conune, e isso poderia ter sido avisado antes. Disse que a questão da                

doença mental está por toda a universidade, e não podemos ser simplistas ao abordar isso. Ela                

entende que o Movimento que faz parte é uma necessidade, como é o caso de outras pessoas.                 

Disse sobre a deliberação de acompanhamento psicológico que já o estava fazendo a sete              

anos, então a Chapa não teve que indica-la. Disse que foi acusada de perseguir pessoas da                

chapa e recebeu uma ameaça de ser denunciada sobre assédio para a pró-reitoria. Outra              

pessoa disse que queria dizer que discorda da conotação dada antes sobre os cursos de               

formação, e acha que houve um erro muito sério, e disse que um espaço público jamais pode                 

deliberar sobre a vida das pessoas, e assim o CA também não tem. Perguntou sobre o que                 

aconteceria com a ata. Disse que é preciso formação teórica dentro da Chapa, pois há visões                

diferentes sobre os diversos casos, e é importante saber a linha ideológica para sabermos              

também o que falar em cada assunto. Outra pessoa disse que quando entrou na chapa não                

sabia muito o que estava fazendo, e logo que esse ano começou houveram várias reuniões de                

autocrítica e vida interna, então houve a questão do feedback, não só da coordenadoria geral,               

mas também da pessoa da coordenadora, essa atividade ficou estranha porque não havia o              

pedido de feedback dos vices, pelo momento de transição. Disse que a questão da festa foi                

realmente tentar não sobrecarregar as pessoas. Disse que a chapa ainda é majoritariamente de              

independentes, e há o espaço para a discussão política. Outra pessoa disse que estava presente               

na reunião que foi proposto que a ex-coordenadora se afastasse do Conune. Ele se questiona               

sobre como uma unidade poderia desligar uma pessoa de todo o ME. Disse que isso não faz                 

sentido para um CA, até mesmo para uma assembleia. Disse que o aviso prévio foi feito                

muito em cima e não chegou ao CA dele, disse que o afastamento foi ilegítimo. Disse que o                  



estatuto do Congresso diz que eles podem indicar quem quiser, e o CA dele não tinha quem                 

indicar, então indicaram a ex-coordenadora. Disse que acha complicado não ter recebido esse             

aviso antes pois essa atitude questiona a legitimidade do CA dele. Disse também que as               

pessoas que estavam na reunião propuseram para que isso fosse levado para um CRU, mas a                

pauta foi retirada pelos membros do CAL. Quando ele questionou sobre, disse que o absurdo               

foi o CA dele indicar um estudante do IEL, e que a participação dela no ME estudantil                 

causaria um desconforto na gestão, e isso é um argumento ilegítimo, é um absurdo um CA                

achar que pode deliberar sobre o afastamento do ME. Outra pessoa disse que está na chapa                

desde 2018 e foi vice-coord. por um curto período e queria pontuar algumas coisas e dar                

algumas explicações. Disse que não apenas discordâncias políticas culminaram no          

afastamento, mas também uma questão estrutural, da organização da chapa. Ele disse que             

uma chapa que representa os estudantes têm que ter uma certa unidade, e a partir do momento                 

que essa unidade é afeta, há problemas nas resoluções das tarefas. Disse que foi afetado pelo                

afastamento também, e que votou a favor por essas questões. Disse que numa reunião com a                

ex-coordenadora decidiu como responder as críticas, mas no momento da reunião as coisas             

foram colocadas de outra maneira. Disse que na posição de liderança, as pessoas têm que               

acatar críticas sobre a relação com outras, não necessariamente tendo amizade, mas tendo             

uma boa relação. Sobre a questão dos RDs, disse que foi culpa dele a demora da tocar a                  

tarefa, pois estava com diversas tarefas, e foi adiando até outro alguém pegar e resolver a                

questão. Disse que precisavam ser feitas falas mais propositivas. Questão de ordem:            

perguntou-se sobre questões colocadas antes que não foram respondidas. Outra pessoa veio            

falar que, em relação à fala anterior, as questões discutidas na atividade de feedback, houve               

uma falta de comunicação entre o que foi pedido com o que aconteceu. Disse que, em relação                 

às finanças, nunca foi pedido uma inclusão de pauta sobre a ex-coordenadora exercer os dois               

cargos, e as pessoas foram concordando com isso acontecer. É diferente ter a sensação de não                

poder fazer algo e tentar fazer e não conseguir. Disse que não vê autocrítica nas pessoas da                 



chapa, e elas na verdade são um grupo de pessoas que continua se revalidando, mas o resto                 

não foi discutido. Disse que acha que há burocracias seletivas com o que vem do estatuto e da                  

fala de diversas pessoas. Tudo o que essas pessoas dizem é sempre levado como algo pessoal,                

e no geral o que as pessoas do IEL falam são sempre tratadas como frescura, e acha isso raso.                   

Disse que é trabalho de uma unidade política formar a comunidade, e é preciso saber o que a                  

Chapa considera um crítica construtiva, o que realmente vale. Disse que se é verdade que               

nada foi legitimado, isso vale para os dois lados. Disse que nos momentos em que fosse                

afastada não houve uma assembleia para colocar as outras pessoas no caso. Disse que é               

extremamente grave o fato de uma mulher ser afastada, mas homens que fazem coisas piores               

não serem de fato afastados do ME. Disse também que as pessoas alimentarem a ideia de que                 

ela é uma pessoa negativa, é um esteriótipo grave, e quando tentou pautar questões de gênero                

na chapa, foi respondido que ela estava tirando isso da cabeça, algumas máximas do              

machismo que ela ouviu. Sobre a questão do Conune, ela explicou toda a situação para o                

CABS, e acha um absurdo o CAL ter reclamado do CABS não falar com eles sobre indicar a                  

ex-coordenadora, e acha um desrespeito enorme por parte da Chapa de como isso foi levado.               

Sobre os RDs, ela se inscreveu um dia após a abertura das inscrições e, após duas semanas,                 

foi respondido que outras pessoas já tinham se inscrito, e que teriam que fazer eleições.               

Também foi falado a outra pessoa que se inscreveu que outras pessoas já estavam inscritas, e                

houve uma troca de e-mails intensa sobre o assunto, e no momento que ela pediu para ver as                  

inscrições dessas pessoas, ela foi negada. Disse que acha estranho que uma pessoa de Letras               

fosse indicada para o Departamento de Linguística. Foi proposta uma eleição on-line pois             

aumentaria a adesão dos estudantes, e ela trouxe dados dizendo que isso não era verdade, e                

disse que as pessoas sabem a importância de ter uma urna no Instituto. Ela também disse que                 

depois dos e-mails, alguém respondeu que os membros do CAL já haviam se inscrito              

diretamente na tabela. Ela disse que isso é estranho, disse que os professores ficaram              

incomodados com o fato de não ter RDs nas reuniões, e houve um tempo e um desgaste com                  



a questão para no final as pessoas não estarem inscritas. Disse que depois isso se resolveu,                

mas foi abafado pela Chapa. Disse que sempre há uma responsabilidade seletiva das coisas, e               

disse que quando a Chapa tem uma conquista grande, o mérito é de todos, mas quando algo                 

dá errado, ninguém assume o problema, ou seja, há uma responsabilidade seletiva. Disse que              

queria reiterar o ponto sobre misoginia e machismo e acha extremamente grave fazer uma              

denúncia na corregedoria, e acha extremamente grave e inadequado, pois foi de caráter             

extremamente pessoal. Disse que não é pouca coisa sugerir isso, e quem acompanhou o caso               

do CAEC sabe que isso é complicado. Disse que em relação a atitude da linha política da                 

chapa, se ela não acredita que as pessoas são capazes de mudar e se inserir no ME, que tipo                   

de compromisso que eles têm, se irão atingir a base ou só alguns, como o compromisso com                 

o ME. Ela gostaria que a chapa aceitasse mais essas questões. Ela reitera que estamos num                

momento em que precisamos nos unir, para termos um movimento de resistência, deixando             

as divergências de lado. Ela disse que a sua avaliação é que a Chapa segue uma psicologia de                  

massa, com um grupo de pessoas se revalidando, e parece que ou as pessoas concordam com                

a Chapa, ou não há espaço para a discordância. Ela disse que o lugar dela nessa situação tem                  

uma questão política, por conta do cargo que estava, e disse que foi culpada unicamente por                

algumas coisas que deram errado na Chapa. Disse que acha complicado a Chapa ocultar as               

medidas anti-democráticas para depois se autopromover, é incoerente se achar progressista           

mas depois passar pano para racismo, misoginia, e ela adoraria ver coisas concretas vindas da               

Chapa. Disse que na academia precisamos validar as teorias com argumentos. Ela disse que é               

preciso ter uma discussão sobre gênero, pois o caso que ela passou não foi o primeiro e nem                  

será o último, pois muitas outras mulheres passam por isso, e elas precisam ocupar esses               

espaços, e não ouvir que quando um problema acontece, o problema está na cabeça dela.               

Disse que não acata machismo na universidade nem em lugar algum, e ela não estava de                

acordo desde sempre, e não acha um absurdo falar isso. Disse que olhamos muito para a                

militância independente como pouco organizadas, e isso está relacionado com a desvalidação            



do que é dito por ela ou outras pessoas. Ela acha isso muito grave, pois não há um diálogo                   

sendo estabelecido, não há como as pessoas se sentirem confortáveis com isso, não há como               

elas se posicionarem sem abertura. Ela leu um trecho de Sabrina Fernandes. Ela disse que               

reitera o que falou e que ela não tem que ser amiga das pessoas da chapa ou do ME para                    

querer tocar as tarefas e fazer as coisas. Disse que a chapa terá que conviver com ela nos                  

espaços do ME. Disse que não sabe como as coisas serão encaminhadas, e não tem vergonha                

de falar que gostava muito de fazer as coisas do CAL, e ela tem uma relação muito próxima                  

com as coisas do CAL. Disse que queria que as pessoas da chapa deveriam estabelecer uma                

linha de pensamento e acatar as coisas enquanto grupo, parando de usar as burocracias              

quando convém. Questão de ordem: as pautas serem levadas para uma próxima assembleia.             

A mesa disse que concorda com o texto lido, e que atua em espaços em que discorda das                  

pessoas, disse que as discordâncias que tem com as pessoas terá que ser resolvido. Disse que                

não foi exigido da ex-coordenadora que ela fosse amiga das pessoas, e disse que as               

discordâncias foram colocadas dentro da coordenadoria geral, e que essa discordância estava            

colocada com a vice-coordenadoria, e isso levou a questão para a Chapa, que culminou no               

afastamento. Disse que a sua relação com a coordenadoria também foi levada a questões              

pessoais, e que as questões políticas não foram colocadas e debatidas, e por isso ele foi                

afastado. Questão de ordem: houve uma questão de ordem sobre a exposição do             

relacionamento entre as pessoas da chapa. Houve uma discussão com sobre o assunto, com              

muitas pessoas falando ao mesmo tempo. A fala foi interrompida e encerrada. Outra pessoa              

disse que a fala da mesa ignorou as perguntas feitas. Disse que participar do ME envolve                

diversas questões, e é impossível afastá-la do ME como um todo. Uma pessoa comentou que               

a chapa comenta sobre questões de saúde física e psicológica, mas ignora a da              

ex-coordenadora de forma sistemática. Outra pessoa veio para responder às questões           

colocadas anteriormente. Disse que é uma coisa muito complicada a carta, mas as pessoas              

deveriam ter em mente que questão foi votada, e o anonimato das pessoas deve ser permitido.                



Disse que as resposta que a Chapa dá não estão sendo suficientes. Uma pessoa comentou               

sobre as denúncias de assédio, e foi esclarecido que o assunto é sério e a instituição tem que                  

ficar sabendo sobre isso, e todas as pessoas podem denunciar. Disse também que há várias               

pessoas que podem falar sobre isso. Outra pessoa disse que quanto a eleição do Conune, foi                

discutido em reunião e votado, e isso foi levado ao CABS, a questão do afastamento. A                

pessoa do CABS pediu esclarecimento sobre a questão das mensagens, e disse que sabia              

sobre, mas em um momento ele parou de ser respondido. Ele disse que o contato foi feito de                  

pessoa para pessoa, mas não de entidade para entidade. A pessoa com a fala disse que a chapa                  

havia conversado sobre as eleições, e votou sobre fazer a carta. Disse que no entremeio do                

afastamento até o Conune várias coisas aconteceram, inclusive a questão de apagar os             

documentos. Houve um pedido de esclarecimento sobre a questão do caixa, sobre o fato da               

pessoa ter sido pedida para acessar o caixa. A pessoa com a fala explicou que não havia uma                  

forma de acessar a ex-coordenadora, pois a briga com a gestão já havia acontecido. A chapa                

cometeu um erro ao falar com outras pessoas, e todas as questões sobre o afastamento foram                

trazidas para reuniões e discutidas amplamente em pautas de autocrítica. Diversas questões            

são levantadas pelas pessoas no público. A pessoa com a fala disse que a assembleia não está                 

sendo mais uma assembleia, mas um roda de conversa. Haverá outra assembleia e poderá ser               

mais a mesma coisa. Disse que a Chapa chegou em um ponto que era reativa, pois as coisas                  

foram acontecendo e a Chapa não soube como lidar com tudo isso publicamente. Questão de               

ordem: partir para os encaminhamentos. Foi feita uma fala de que a chapa fez coisas erradas                

e está aqui para ouvir, não para justificar, a chapa está fazendo os encaminhamentos da última                

assembleia. Também foi dito que a chapa precisa de tempo para realizar os             

encaminhamentos. Uma pessoa diz que não entende sobre a questão psicológica ser            

deliberada em reunião, mas estar na ata. Disse que não há nada que justifique esse tipo de                 

coisa, e a discussão não está sendo boa. Foi proposto que deve haver uma retratação pública                

da chapa, que passe pela ex-coordenadora e um grupo de pessoas interessadas nisso. Disse              



que é impossível não percebermos que devíamos ter falado com a ex-coordenadora antes, não              

há como levar a sério. Disse que a gestão não tinha espaço para falar, e agora que tem espaço                   

não dão respostas satisfatórias. Foi respondido a outras questões que não tentou-se tirar o              

mérito da ex-coordenadora de carregar tarefas com excelência, e isso é um fato. Isso foi uma                

questão discutida no próprio afastamento, só que apesar de tudo isso, era preciso ser feito. Foi                

esclarecido as questões dos RDs, sobre a inscrição dos membros do CAL ter sido feita em                

ata. Uma das pessoas veio esclarecer que se inscreveu para ser RD, mas por questões               

psicológicas, ele não conseguiu dar uma resposta a tempo. Foi reiterada a proposta da carta de                

ressarcimento. Foi proposto que o caso seja pautado em uma reunião do Conselho de              

Representante de Unidades (CRU). Também foi proposto uma retratação para o DCE, e que              

haja uma dissolução imediata da gestão e que as eleições sejam adiantadas. Foi falado que               

discorda da proposta anterior sobre adiantar as eleições, com exemplos do caso Temer, então              

deveríamos manter a chapa. Foi dito que na assembleia passada várias coisas foram faladas              

sobre a representatividade do CAL, e para que não fiquemos sem CA, as eleições tem que ser                 

adiantadas. Outra pessoa disse que na assembleia foi dito palavras sobre transparência, mas             

não sobre representatividade. Foi comentado que as pessoas não estão sendo respondidas no             

Facebook. V. ENCAMINHAMENTOS – 5.1 Haverá uma retratação pública da Chapa (o            

texto passará pela ex-coordenadora e um grupo de pessoas) destinada diretamente a            

ex-coordenadora, ao Instituto e ao DCE. Aprovada por contraste. 5.2 A questão do             

afastamento será levada a uma reunião do CRU. Aprovada por contraste. 5.3 Ficou             

marcada uma nova assembleia para a próxima segunda-feira, 30, às 17h30, para discutir a              

dissolução da Chapa. Aprovada por contraste. 5.4 Ficou marcada uma plenária para discutir             

o Estatuto do CAL, na quarta-feira, 09, às 17:30. Aprovada por contraste.   



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

horas e cinquenta e quatro minutos e eu, Vítor Luís do Prado Marmirolli, lavro a presente ata                 

que será submetida à aprovação dos membros da Gestão do Centro Acadêmico. 


