
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CHAPA DO CENTRO ACADÊMICO 

DA LINGUAGEM 

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

No dia onze de setembro de dois mil e dezenove às doze horas e vinte e oito minutos, no                   

CAL, foi realizada a reunião de balanço do afastamento da ex-coordenadora geral do Centro              

Acadêmico de Linguagens (CAL). 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 – 3.1 Foi informado que ontem (terça, 11) aconteceram assembleias dos            

Correios no país por conta dos processos de precarização do serviço público. A ideia do               

governo é a privatização dos contratos desse serviço, e ontem também começou a greve              

nacional dos Correios, e acham que seria bom a divulgação e o apoio dos CAs. IV PAUTAS                 

– 4.1 Balanço do Afastamento: A pauta foi aberta com a fala de que em reunião ordinária no                  

dia 30 de abril foi proposta a questão, com um documento feito por algumas pessoas da                

gestão na época, sugerindo o afastamento e explicando o porquê. O afastamento foi aprovado              

e ficou decidido que, no começo de setembro, haveria uma reunião do balanço do              

afastamento. Disseram que já que a maioria das pessoas presentes na reunião não estava              

naquela reunião seria bom explicar os motivos. Foi explicado que na reunião do dia 30 de                

abril a gestão toda estava sabendo sobre a carta de sugestão do afastamento, sendo que esta                

reunião foi quatro dias após o ChurraCAL, evento puxado majoritariamente pela           

ex-coordenadora geral da chapa. Ela lê a carta. No ponto onde é comentada a questão               

relacionada ao cartório, disse que algumas pessoas da Chapa tinha informação e resolveram             

não compartilhar com o resto da Chapa. Continua lendo a carta. Disse que queria comentar               

sobre a votação do afastamento, pois houve um combinado anterior antes, então não haveria              

porquê fazê-la. Comentou também sobre a boa situação de sua graduação. Disse que as              



informações da carta chegam a ser ofensivas para ela, pois sua participação no Movimento              

Estudantil (ME) não atrapalhou sua graduação. Disse também que já possuía           

acompanhamento psicológico, então não caberia a gestão decidir o que é melhor para a saúde               

mental dela. Disse que acha curioso como em certos momentos a gestão se mostra muito               

preocupada com a saúde mental dos seus participantes e em outros não. Disse que é               

importante colocar que a saúde mental das outras pessoas não é como a dela. Disse que                

podemos comentar algumas coisas sobre o ChurrasCAL. Outra pessoa comentou a surpresa            

por terem poucas pessoas da Chapa na reunião, mas queria relembrar algumas coisas do              

ChurrasCAL que não foram pautadas no dia 30. Todos da chapa sabiam que a              

ex-coordenadora estava em período pós-operatório e que ela não poderia estar responsável            

pela festa, e foi comentado com a Chapa, e nada foi feito. Ela teve que pegar coisas da festa                   

para fazer, e outras pessoas também ajudaram em momentos em que não eram obrigadas.              

Comentou-se que o ChurrasCAL deste ano foi um sucesso, ninguém passou mal, a resposta              

do público foi ótima, e o CAL estava com uma ótima imagem. Disseram que houve um                

descaso por parte da gestão com a saúde das membras que estavam sobrecarregadas. Ela              

sentiu falta imensa de proatividade da gestão e do grupo da comissão. Disse também que o                

documento estava sendo feito antes e durante a realização do ChurrasCAL, o que não faz               

sentido, pois coloca em risco a saúde dela e o acontecimento da festa. Comentaram que não                

faz sentido o afastamento ser depois da festa. Questionaram porque o afastamento não havia              

sido feito antes, pois não faz sentido. A ex-coordenadora também disse que enquanto estava              

na gestão não houve um balanço sobre o papel dos vice-coordenadores, e mantém o              

pensamento de que isso é uma questão de gênero, pois ouviu em reunião algumas máximas               

clássicas de uma sociedade machista. Ela gostaria de lembrar que o afastamento parece algo              

partidário, e ela é independente no ME, e não faz sentido, por isso, afastarem-na do ME como                 

um todo. Ela disse que a intenção da gestão não era espalhar isso para as pessoas, então ela                  

teve que fazer isso. Disse também que a formação da Chapa também foi alterada e nada foi                 



divulgado para a comunidade do IEL, de forma intencional. Gostaria de destacar que após a               

reunião uma das pessoas da gestão comentou com ela que a carta foi apenas uma fachada                

para o afastamento que seria colocado. Perguntaram quem havia dito isso. Respondeu que             

não apontaria nomes, pois assim queria saber quem também quem escreveu a carta de              

afastamento. Concordaram. Continuou dizendo que o desligamento do ME não faria sentido,            

como foi colocado na Comissão Eleitoral (CE). Disse que no ME diversas pessoas sofrem              

casos de machismo, racismo, e ninguém é de fato afastado. Disse que é problemático              

associarem a imagem dela como alguém “louca”, que os problemas que ela vê “estão na sua                

cabeça”, e quando tentou colocar em discussão o papel de gênero, foi ignorada. Disse ainda               

que a gestão ignorou tudo o que ela fez durante o tempo que esteve à frente da gestão, e é                    

muito fácil colocar todos os problemas em cima dela, como um “bode expiatório”. Disse que               

agora a impressão que se tem da gestão é que não há abertura para discordância, para a                 

pluralidade política e para debate. Reafirmaram a estranheza de outras pessoas da Chapa não              

estarem na reunião, pois elas precisam ver o outro lado da história, não só o da Chapa. Um                  

membro da gestão disse que vai tentar falar sobre todos os pontos que foram levantados.               

Sobre os ingressantes, disse que a responsabilidade deles na reunião é de responsabilidade             

deles, então não há como saber porque as pessoas não vieram. Perguntaram se foi divulgado a                

reunião para os membros da Chapa. A resposta foi positiva. Continuou dizendo sobre a              

questão da abertura do debate, disse que enquanto coordenador geral e vice-presidente, não             

teve abertura por parte da ex-coordenadora para um debate com ela, e ele foi censurado em                

questões de caráter nacional. Esse foi o motivo pelo qual ele desistiu de ser vice-presidente,               

pois toda vez que não encontravam acordo, eles acabavam se desentendendo. Disse que             

precisava conversar com ela sobre as questões da Chapa, e enxerga isso como tarefa política.               

Fizeram uma questão de ordem para que haja contagem de minutos para cada fala. Uma               

pessoa ficou responsável por fazer as inscrições. O membro da gestão continuou dizendo que              

rejeita a noção de não haver abertura de debate por esses motivos, e disse que o problema era                  



da Chapa no geral de contatar a presidente. Disse que, quando houve uma renúncia do cargo                

de coordenadora geral, havia uma carta de renúncia que também não foi divulgada, então não               

haveria para que divulgar o afastamento. Disseram que os casos não se justificam.             

Concordaram. O integrante da chapa finalizou dizendo que a questão do ChurrasCAL foi             

conversada com outro membro e ele disse que ia trabalhar na festa no lugar da               

ex-coordenadora, pois ela estava em pós-operatório, mas disse que ela insistiu muito em             

continuar trabalhando. Disseram que colocaram a mesma opção para a ex-coordenadora, o            

que não a impediu a pessoa de ir na festa e trabalhar. Perguntou novamente porque o                

afastamento não foi feito antes. Responderam que a gestão não sabia sobre o documento,              

escrito por duas pessoas. Perguntaram porque isso foi conivente com a gestão e porque todo               

mundo concordou. O integrante que falava disse que ele concordou com o afastamento no              

dia, não anteriormente. Comentaram que a ex-coordenadora havia conversado com ele sobre            

isso, e ele disse que ela não deveria ser afastada. Ela disse que não consegue entender como                 

as pessoas que trouxeram o documento não foram problematizadas. Disseram que a questão             

foi trazida na própria reunião, e a discussão foi feita no próprio dia. Outra pessoa disse que as                  

quem propôs a carta deveria estar na reunião para discutir sobre isso. Seria importante a               

Chapa discutir sobre essas questões de presença na reunião. A não presença das pessoas é               

uma falta de preparo e é ridículo, pois a gestão deveria lidar com isso de maneira séria.                 

Disseram que sobre a questão do tempo do afastamento, antes da festa, é uma questão que                

existia muito antes dentro da Coordenadoria Geral, que a relação da presidente com os outros               

membros já havia sido colocada, então ele não acha que foi uma surpresa na reunião do dia                 

30 essa questão, a surpresa foi a proposta, a questão já havia sido colocada em duas reuniões                 

anteriores e em uma atividade de feedback. Ele disse que os problemas foram expostos antes.               

Disse que também discutiu sobre o financeiro, sobre questões de organização, e como a              

discussão se tornou uma briga, ele se afastou. Outra pessoa esclareceu que falar que a chapa                

toda ser previamente avisada foi algo que não aconteceu, e que a decisão não foi unânime,                



pois ela e a outra pessoa haviam votado contra o afastamento. Foi perguntado porque a               

reunião ordinária foi feita exclusivamente na terça nesta semana. Um membro respondeu que             

a mudança das datas da reunião mudaram na semana passada a um pedido dele, então não                

houve uma relação com a reunião de hoje. Um dos presentes disse que é um grande                

problema, na subjetividade dele, que ocorre na chapa e no ME como um todo é a questão da                  

distância entre personalidade e cargo, que gera diversas confusões; estas confusões não            

deveriam acontecer, como por exemplo a chapa sugerir questões de vida pessoal para algum              

de seus membros, ou como impedi-la de participar de algum movimento fora da chapa. Isso               

pode ser colocado inclusive como uma questão de perseguição. Essa proximidade deve ser             

pensada inclusive nas relações pessoais, pois não importa o assunto, a pessoalidade irá             

interferir de qualquer maneira. É difícil lidar com isso e talvez não seja a melhor forma,                

talvez fosse melhor tratar a conduta da ex-coordenadora como uma pessoa dentro da Chapa,              

não externamente. Um membro do ME deixou claro que a intenção dele de participar da               

reunião não era interferir na questão diretamente, mas porque ele foi chamado pela             

ex-coordenadora para acompanhar a discussão, pois ela estava um pouco receosa do que             

estava acontecendo. Disse que quando soube do afastamento achou realmente estranho, mas            

não vai comentar a relação da chapa, pois não sabe completamente. Mas disse que ele tem                

anos em movimentos políticos e que as reuniões e relações sempre podem gerar uma tensão.               

Ele disse que vê problema no que foi feito, de como a carta foi trazida, pois um momento                  

oportuno seria fazer isso dentro de uma reunião, em uma pauta de autocrítica. Ele disse ainda                

que não vê relação entre isso e a eleição da Comissão Eleitoral, quando membros do CAL                

pedirem que ela fosse afastada sem explicar exatamente o porquê, da mesma forma que foi               

feito com o cargo de Representante Discente (RD). Disse que é por isso que está aqui, pois                 

sabe o papel dos Centros Acadêmicos (CAs) e que não diz respeito a eles questões de vida                 

pessoal e acadêmica, ou de saúde mental. Disse que vê que isso pode refletir no ME como um                  

todo. Outro militante disse que queria dizer que o movimento político não é necessariamente              



hostil, é para ser um lugar agradável para o debate. Disse que compôs outro CA e que teve                  

problemas com as pessoas também, e que existem motivos para que um afastamento seja              

proposto, mas não vê também como isso pode ser colocado em outros espaços da vida da                

pessoa. Disse que a reunião de balanço do afastamento não está sendo uma reunião de               

afastamento, não está sendo discutido o que foi feito nesse período como um todo, e ele vê                 

isso como um problema, pois parece que as decisões serão arbitrárias e que a disputa pelo                

espaço político não está sendo feito. Outra presente disse que a questão da renúncia não é                

análoga a questão do afastamento, então não devem ser comparadas. Disse que vê problemas              

em as pessoas não estarem na reunião, pois parece que há um problema pessoal entre as                

pessoas e a ex-coordenadora. Comentou do caso dela, quando fazia parte da chapa e              

discordava em diversas questões. Quando ela foi afastada, ambas conversaram e as questões             

forem resolvidas. A ex-coordenadora disse que teve um relacionamento com um dos            

membros da chapa e não gostaria de trazer as questões de âmbito pessoal para a reunião, mas                 

disse que é difícil fazer essa separação, assim como é difícil separar as questões da chapa das                 

questões pessoais. Ela pede desculpas a esse membro e as pessoas da Chapa, e disse que acha                 

que as questões dela não foram levantadas da mesma maneira. Ela reitera que acredita que               

para uma relação ser orgânica não necessariamente precisa ser uma relação amigável. Ela             

disse que deve ser feito um balanço do tempo que ficou afastada, como a questão dos RDs                 

que foi ridícula, pois tanto docentes quanto alunos não conseguiram se conformar com a              

demora do processo. Disseram que o processo todo foi de perseguição, e que as questões da                

chapa não foram divulgadas, pois as pessoas não sabem o que está acontecendo no instituto e                

na chapa, pois se soubessem a chapa ainda não estaria no poder. Disse que a centralidade da                 

chapa é usa em momentos em que isso é oportuno. Disse ainda que a fala de o ME não ser                    

carinhoso se contrapõem ao fato de que na carta constar termos como “abraçar”. Disse que os                

argumentos colocados na carta não são consistentes com que as pessoas dizem, o que deixa               

mais evidente a questão da perseguição. Disse que as outras pessoas da chapa também não               



vão saber o que está acontecendo, pois mesmo que haja a ata, ela não transmite as                

informações necessárias completamente. Disse também que ficará em cima da chapa para            

questões de transparência. Perguntou se não há nada burocrático com um procedimento que             

diz o que deve ser feito em um afastamento ou não. Um dos membros presentes disse que                 

concorda com falar sobre o balanço do afastamento, que é o propósito central da reunião.               

Disse que já havia dito antes que o momento em que surgiu a carta não foi repentino e não foi                    

o primeiro momento em que as questões foram colocadas, elas foram discutidas com ele e               

com outro vice-presidente, e o feedback foi feito em duas reuniões ordinárias. Ou seja, essa               

questão foi discutida por mais de um mês. Pediram o esclarecimento de um ponto, pois a                

questão que colocaram não foi da discussão, mas das ações a serem tomadas. Responderam              

que as ações que foram oferecidas para serem tomadas não foram levadas a sério, mesmo ele                

vendo os dois lados na relação com a chapa, o que acabou culminando no afastamento. Disse                

que concorda que não há realmente nada que o CAL possa fazer em outros espaços do ME,                 

mas que a questão chegou a um ponto em que não houve deliberação e que as pessoas não                  

conseguiam conviver com a ex-presidente e vice-versa. Uma integrante de outro CA disse             

que acompanhou a ex-coordenadora em todo o processo, inclusive quando houve a tentativa             

de barrá-la da CE do CONUNE, e inclusive apoiou ela nesta ocasião pois havia feito um                

ótimo trabalho na eleição do DCE. Ela disse que é muito difícil falar nesse espaço, por                

questões de saúde mental e minorias, e concorda com o teor machista do caso. Ela disse que                 

aparentemente não houve diálogo com a ex-coordenadora e seria bom para ela se afastar, e               

seria melhor ter dado um tempo para ela se afastar do que retirá-la da gestão como um todo.                  

Disse que esse é o tipo de opressão que tem que ser discutido no movimento estudantil.                

Disseram que não estamos discutindo questões que estão na carta, mas que a permeiam. A               

integrante de outro CA perguntou que, se o problema era o conflito, porque isso não foi                

colocado na carta, e isso devia ter sido conversado com ela. Disse que no momento há                

questões de saúde mental gerais afetando todo o país. Disse que é preciso estabelecer qual é o                 



problema, então é preciso fazer isso e mediar a conversa, para resolver um problema coletivo.               

O conteúdo da carta não discute o problema real, e ela nunca tinha visto nada do tipo. A carta                   

é completamente subjetiva, e o tema tem que ser tratado objetivamente, dizendo quem e              

como o problema será resolvido. Aconteceu um caso de afastamento do CACH, no qual foi               

feita uma comissão avaliadora do caso, que o investigou e que deliberou sobre. Disseram que               

não parece que houve um encaminhamento adequado, pois não existe uma metodologia dada             

sobre como lidar com esses casos. A carta vai no sentido oposto de que foi colocado nela                 

própria. Disse que seria ótimo se fosse possível afastar as pessoas por questões de gosto, mas                

não é a maneira certa de se fazer isso. A ex-coordenadora disse que queria voltar para a                 

questão dela como mulher militante, dizendo que foi sempre uma pessoa extremamente            

comprometida com o ME, e não faz sentido se dizer de esquerda e não ser proativo. Disse                 

que o feedback da coordenadoria geral falou apenas da personalidade dela, não abordando a              

atuação dos vice-coordenadores. Disse que a foi dito a ela que pegasse na mão das pessoas, o                 

que vai contra o discurso de eliminar a sobrecarga, e ela ainda tinha que cuidar das questões                 

de coordenadoria geral e financeiro. Disse que o fato de nunca aceitar nada que os               

vice-coordenadores trouxeram é mentira, pois ela aceitou as questões de planilhas, eventos,            

discussões teóricas, e disse que aprendeu muito com o eles com a experiência que tinham. A                

afirmação de ignorância é falsa. Um dos membros do CAL disse que concorda na questão de                

que a situação iria piorar a saúde mental da ex-coordenadora, assim como piorou a de muitos                

outros membros da chapa. Sobre a questão da carta ser sobre a saúde mental dela, ele                

discorda sobre isso, pois há diversos pontos que são políticos. Ele lê alguns deles. Disse que                

isso é ponto de balanço para quem esteve na chapa. Disse que a relação dele com a chapa foi                   

positiva, mas no que diz respeito às tarefas da coord. geral, que não foi deliberado               

consensualmente o que é, mas neste aspecto ele nunca conseguiu passar nada. As questões de               

atuação da ex-coordenadora estão na carta também. Disseram que o membro falou que não              

houve consenso sobre o que a Cord. Geral faz, e isso é problemático. Não é possível ter um                  



cargo que não é bem estabelecido, pois isso só afeta as pessoas que estão nele. Disse que por                  

isso não é possível cobrar da ex-coordenadora sua atuação, pois não há definição sobre o que                

ela deveria fazer. Disse que é preciso partir para as deliberações, pois pelo visto o problema                

não pode ser resolvido pela instância do CA, mas por uma instância maior, e medidas               

precisam ser tomadas, sem haver um punitivismo geral como ocorreu. Disse que seria melhor              

ela ter pego menos tarefas ao invés de ser afastada. Disse também que a carta não é a única                   

coisa que foi escrita/dita, e não é a pior. Existem nas mensagens trocadas entre os envolvidos                

coisas muito piores, inclusive em teor criminal, e não vê uma proatividade da chapa para               

resolver essa questão. Um militante disse que houve um erro de método para tratar um               

problema de convivência. Explicou como um afastamento é feito, e disse que parece que o               

caso é uma expulsão, como se ela fosse retirada da chapa para depois não retornar, o que gera                  

problemas de saúde para as pessoas envolvidas. Disse também que quer ouvir das outras              

pessoas da gestão o que elas acharam sobre o período do afastamento. Disse que o balanço                

feito na carta não tem um papel político de como a as tarefas eram feitas, mas de como a                   

ex-coordenadora tratava pessoalmente as tarefas e as pessoas. Disse que quer ouvir a opinião              

das pessoas e que é preciso tirar encaminhamentos sobre. A ex-coordenadora reitera o que foi               

dito sobre as questões de ser culpabilizada sobre um cargo sem definição de atuação, e é                

preciso discutir também o papel do vice-coordenador. Disse que a aura de democracia que a               

gestão tem não compactua com a sua atuação. Ela pergunta retoricamente quando as pessoas              

de esquerda vão discutir questões de gênero e de divisão de tarefas. Ela disse que acha                

importante se atentar a realidade das coisas, não a subjetividade das pessoas. Ela disse que               

discutiu com diversas pessoas o papel dela, inclusive no financeiro, pois a pessoa nesse cargo               

não deve ser responsável, por exemplo, por todas as tarefas de arrecadação de dinheiro. Disse               

que tem muita admiração pelos membros da chapa de 2016, pois eles levantaram o caixa do                

CAL no momento que estiveram à frente da gestão. Novamente se desculpa e diz que as                

falhas dela foram o melhor que ela poderia ter feito naquele momento. Acha que faltou               



durante esse processo maturidade política. Um dos membros do CAL disse que as questões              

de coordenadoria geral foram colocadas por ele após a saída da outra coordenadora, pois com               

ela não havia debate, pois ela estava no cargo a muito tempo. Disse que então achou que                 

haveria espaço para essa discussão, assim como a discussão de abordagens com as pessoas,              

como lidar com as tarefas e etc, e resolver esses problemas eram tarefa da coordenadoria               

geral, e foi isso que ele tinha falado para a ex-coordenadora. Disse ainda que ia atrás das                 

pessoas para que as tarefas fossem feitas, pois havia um desânimo por conta de inimizades               

dentro da própria chapa, e esse é o trabalho atualmente destinado a ele. A ex-coordenadora               

perguntou se essa não era a atuação dela, e se eles não haviam mudado a organização da                 

chapa. Responderam que não é essa a questão, mas as oposições dentro da Chapa não               

geravam nas pessoas uma vontade de trabalhar. Disse que a questão do afastamento era fazer               

com que a Chapa fosse mais ativa, que as tarefas não fossem centradas na coordenadoria               

geral, mas nas outras pessoas também. O que aconteceu no período do afastamento. Outra              

integrante do CAL se desculpou pelo atraso e disse que concorda que mais pessoas tem que                

falar. Disse que não quer discutir questões pessoais, e que nunca disse que a ex-coordenadora               

não tinha contribuído com a Chapa. Disse que o principal motivo do afastamento, mesmo que               

não feito da melhor maneira possível, era que os cargos estavam acumulados nela, e as outras                

pessoas não sentiam-se à vontade para realizar as tarefas. Disse também que sabe que não               

definiu-se exatamente o que ela precisava fazer, mas que a questão não era pegar na mão das                 

pessoas, mas conversar com elas sobre o que elas gostam de fazer e como gostam de atuar.                 

Outra integrante disse que quer falar a experiência pessoal dela com o CAL. Ela entrou no                

segundo semestre de 2018, e não puxava muitas tarefas, mas que agora, nos últimos meses,               

tem feito bastante coisa nas divisões das coordenadorias, e que a chapa está num bom               

caminho para integrar as pessoas. Ela disse que antes ela não sabia muito bem o que estava                 

fazendo, mas agora percebeu que gosta da área de comunicação e que está tocando essas               

tarefas com outras pessoas. Um dos presentes disse que pelo o que ele entendeu o problema                



não era a ex-coordenadora, mas a falta de organização interna da chapa. Não é um motivo                

para o afastamento o acúmulo de cargos, mas seria melhor dividir as tarefas. A organização               

não deveria ser uma pessoa fazendo várias coisas enquanto outras não fazem nada. Ele disse               

que a chapa tem que admitir para si mesma e publicamente que erraram na questão do                

afastamento. Disse também que não precisa necessariamente haver uma questão de amizade            

com as pessoas, e em um movimento político o convívio com pessoas diferentes é comum.               

Disse que não acha que o jeito certo de lidar com essas pessoas sejam deixando elas de lado.                  

Um membro da chapa disse que discorda sobre a situação estar julgando os estilos das               

pessoas, dizendo que ele não é amigável com as pessoas, que cobra nas questões de tarefas, e                 

é difícil de se conviver com ele. Ele ficou responsável pela divisão de tarefas, e tem                

conseguido fazê-la, mas que precisa conviver com as pessoas, o que não gosta. Ele acha que o                 

que impedia o desenvolvimento da chapa não foi só uma questão organizativa, por conta do               

que ele disse antes sobre os feedback da coordenadoria geral, e também porque várias pessoas               

não se viam incentivadas a participar da gestão. Disse que as atitudes pontuais é o que                

inviabilizavam as pessoas de participar da chapa, pois a desorganização própria deve ser uma              

coisa a ser tratada pessoa a pessoa, e é uma coisa que ele tem tentado fazer desde sempre. A                   

ex-coordenadora disse que o que ele falou sobre a falta de comprometimento dele não foi               

exatamente dessa maneira. Disse que as tarefas não ficaram acumuladas nela por conta de que               

elas não foram divididas, mas porque as pessoas deveriam aprender algumas coisas na marra,              

e agora essas pessoas podem passar esses conhecimentos para a pessoas da próxima chapa.              

Ela disse que falou em reunião sobre a divisão de tarefas e não havia como ela saber o que as                    

pessoas queriam fazer porque elas não conversavam. Disse que também que cabe ao             

comprometimento das pessoas, porque o pensamento era de que, no limite, ela iria fazer as               

tarefas se ninguém fizesse. Ela disse que concorda com o problema não ser a presença dela na                 

Chapa, mas a organização interna que não foi colocada. As mudanças da chapa demandam              

tempo e é preciso dar esse tempo para elas acontecerem. Uma das integrantes do CAL disse                



que discorda do nessa mesma questão, pois acha que a ex-coordenadora sempre fazia tudo e               

não havia espaço para as pessoas intervirem, e ela tinha medo de que, quando esta saísse, a                 

chapa morresse. Disse também que estar no ME e discutir com pessoas é complicado, então               

não é preciso que todos sejam amigos, mas, na questão da organização das nossas reuniões,               

demandou tempo para que elas fossem regradas, mas quando elas foram ninguém se             

pronunciava, pois não havia espaço. Disse que a questão da carta não abordava questões              

pessoais. Foi dito que todas as questões se aplicam à ex-coordenadora, ao seu comportamento              

e não só como ela estava no cargo. Disse que as pessoas perderam a noção de que são a                   

gestão, não o CAL, e disse que dez pessoas não podem decidir coisas que deveriam ser                

decididas pela comunidade. Disse também que, no momento, não haveria motivo para a             

expulsão. Disse que a gestão vem perdendo o aspecto de CAL, tanto na representação dos               

alunos como na relação dos órgãos do IEL. Ele não vê motivo para que uma pessoa que foi                  

eleita seja retirada em uma votação com as pessoas da gestão. Um dos membros disse que na                 

questão da organização interna de horizontalidade e verticalidade, a segunda foi instaurada            

quando as ex-coordenadoras estavam no cargo, e ao ver dele o papel da coordenadoria geral é                

de delegar tarefas, e não de pegar a tarefa das pessoas, pois não há um desenvolvimento dos                 

membros nisso. Uma militante se apresentou e disse que acha que para as pessoas fora da                

situação, colocar as situações de forma abstrata dificulta a análise do que de fato aconteceu,               

então acha que precisa colocar a materialidade das coisas na discussão, pois há nessas              

questões e na carta questões muito subjetivas, e elas não podem ser discutidas nem julgadas.               

Quando as coisas têm materialidade, é possível resolver. Ela disse que parece que há dois               

casos, um antes e outro depois da coordenadora. Ela disse que a questão não é essa, mas a                  

discussão sobre qual era o papel da coordenadoria geral, não sobre a coordenadora. Disse que               

é bom o fato da chapa ter conseguido se organizar depois. Disse também que as pessoas que                 

estão nos cargos de coordenação também erram, e quando os poderes são centralizados, é              

preciso que isso seja debatido. As questões de inimizades não podem afetar na estrutura e na                



dinâmica do CA. Para ela, a carta toda parece ser problemas de organização centrados na               

ex-coordenadora, e a gestão não é ela. A ex-coordenadora disse que concorda, e realmente é               

preciso trazer materialidade para o processo. Ela disse que ela não é incapaz de dialogar com                

as pessoas. Quando ele chegou na coordenadoria geral, não sabia exatamente como se             

organizar, e teve que aprender muita coisa para conseguir tocar as tarefas da chapa, e além                

disso precisava conversar com as outras pessoas. Comentou sobre a relação dela com a outra               

coordenadora, que, mesmo não sendo de amizade, funcionava. Disse que quando ambas            

sugeriam coisas em assembleia, eram ignoradas. Sugeriu-se que o debate seja feito em             

assembleia, não apenas em reunião, e deviam levar essas questões para o conhecimento geral.              

Disse que a ata deve ser disponibilizada, não necessariamente como uma publicação, mas             

para as pessoas terem conhecimento para a discussão na assembleia. Disse que seria             

interessante pensar algo nesse sentido. A ex-coordenadora perguntou se a chapa tinha tomado             

alguma decisão. Responderam que será deliberado novamente a participação dela. A           

ex-coordenadora disse que os documentos que ela apagou da nuvem da gestão serão             

devolvidos e que haverá um relatório detalhado do financeiro. Disse que as questões para a               

devolução do caixa foram colocadas por ela para preservar a sua segurança e a dos membros,                

baseada em uma consulta jurídica. Disse que a demora da devolução se deu por conta do                

debate sobre como o processo seria feito. Perguntaram sobre a proposta de pautar isso em               

assembleia. A mesma pessoa disse que concorda com a ex-coordenadora sobre o jeito em que               

ela está agindo, pois acha muito absurdo. Disse que o mínimo é isso ser explícito em                

assembleia. Ela disse que acha que é um absurdo falarem que as coisas que ela tocava estão                 

sendo feitas da mesma maneira por outro membro, então é preciso colocar isso numa questão               

de gênero. Disse que quer que isso seja levado para as outras pessoas da gestão, com os                 

membros sendo honestos consigo mesmos. Disseram que a chapa está tendo um momento             

para repensar a situação toda. Ela disse que a chapa precisa decidir em que momentos se                

posicionar enquanto gestão e enquanto pessoa. Nos momentos em que coisas erradas são             



feitas, é preciso que a gestão tome a responsabilidade por esses atos. Um membro do CAL                

comenta sobre a assembleia de terça (17), com as pautas. Disseram que talvez fosse melhor               

fazer uma assembleia com pauta única para essa questão, para que seja tratada com exaustão,               

pois enriquece o CA e as pessoas nele. A ex-coordenadora disse que o afastamento teve um                

balanço positivo pois ela pôde se envolver com outros âmbitos do ME, mas reitera que é                

preciso decidir psicofobia, questões de gênero dentro da chapa. Disse também que concorda             

com essa discussão ser levada na assembleia de terça. Perguntaram sobre como será feita a               

divulgação desta ata e de outros materiais para que as pessoas tomem conhecimento para a               

discussão. A ex-coordenadora disse que outras pessoas da chapa já haviam apagado coisas da              

chapa que não eram capazes de recuperar. Um presente disse que a divulgação das              

assembleias para ele sempre são nebulosas, por não ter redes sociais, mas que a gestão precisa                

divulgar em outros âmbitos os eventos, colando cartazes etc. A ex-coordenadora comentou            

sobre o site e disse que no começo ninguém acessava, e foi preciso tempo para que houvesse                 

um acesso diário constante. Ela disse que queria reiterar que acatou e pediu desculpas sobre               

suas atitudes, mas queria uma posição da chapa sobre os erros que cometeram no período do                

afastamento. E queria que fosse repensada as questões de clareza e transparência dentro da              

gestão. V. ENCAMINHAMENTOS – 5.1 A ata da assembleia, assim como a da reunião do               

dia 30 e a carta de afastamento serão divulgadas para que as pessoas tomem conhecimento e                

possam se preparar para o debate em assembleia. 

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

horas e cinquenta e cinco minutos, sendo lavrado a presente ata, que será submetida à               

aprovação dos envolvidos. 


