
ATA DA REUNIÃO DA CHAPA DO CENTRO ACADÊMICO DA LINGUAGEM 

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

No dia 30 de setembro de dois mil e dezenove às dezessete horas e quarenta e nove                 

minutos,no gramado, sob presidência de Vítor Luís do Prado Marmirolli e havendo quórum             

de 104 pessoas, o Centro Acadêmico da Linguagem (CAL) declara aberta a assembleia. A              

mesa explicou como funciona uma assembleia. 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              

haverá uma reunião, no dia 7 (segunda-feira), para tiragem de delegados para o Congresso              

dos Estudantes da Unicamp e que é possível entrar no evento do facebook, ou no site do                 

Congresso para saber mais. 3.2 Nos dias 2 e 3 de outubro haverá paralisação puxada pela                 

União Nacional dos Estudantes (UNE) e pelo Núcleo de Pós Graduação (NPG). Ocorreu uma              

assembleia para deliberar isso, entretanto a pessoa que deu o informe diz que não tem               

mobilização para a paralisação. Disse que acha importante que a chapa do Centro Acadêmico              

de Linguagens (CAL) divulgue e acompanhe essas atividades e que os atos sejam             

promovidos. 3.3 No dia 25 de outubro ocorrerá a Libertação e terá lote promocional por 22                

reais, a venda começa essa semana. 3.4 Foi lida a carta aberta publicada, no dia 28 de                 

setembro, pela página do Facebook ``Bloco da Periferia´´. A pessoa que leu pede que a               

comunidade pressione o CAL a assinar a carta 3.5 Foi complementado por outra pessoa ao               

informe anterior que nota não deixa claro que era uma denúncia de 3 partes. Ela disse que                 

uma delas envolve assuntos pessoais, outra parte fala sobre álcool no Centro Acadêmico, e a               

terceira fala sobre uso indevido de repasse estudantil e isso abre uma brecha para que os                

outros CAs sejam investigados. Questão de ordem: mudar a assembleia para o vão da              

livraria. 3.6 Um militante da União da Juventude Comunista (UJC) pediu que não seja              

colocado para o CAL assinar a nota, pois nela há imprecisões e falsificações. A UJC não                

 



implodiu as reuniões, ela se retirou por assédio moral e diz que na última reunião do                

Diretório Central dos Estudantes (DCE) foi pedido que um militante fosse retirado da             

reunião. A organização compreendeu que aquele não seria um espaço saudável para os             

militantes e o que era dito não era acatado. A denúncia foi retirada pouco tempo depois, pois                 

ele estava descentralizado. 3.7 A pessoa que leu a carta disse que foram feitas discussões em                 

várias assembleias e deram oportunidades para que a ujc falasse; diz que não é pauta, não é                 

pra ter discussão, foi pedido que isso fosse pedido ao centro acadêmico, o pedido que seria                

debatido. Questão de ordem: Foi perguntado se isso entraria com pauta e foi colocado que               

não. Questão de ordem: Inclusão de pauta sobre a paralisação dos dias 2 e 3 de outubro. Na                  

votação, isso foi aprovado por consenso. Foi aprovado por consenso que a pauta da              

paralisação fosse colocada para debate antes da pauta sobre dissolução da chapa. IV             

PAUTAS – 4.1Paralisação: 2 e 3 dias de paralisação,foi proposto não paralisar, pois não há               

mobilização, mas acompanhar as atividades. Ele disse que pelas assembleias da semana            

passada e pelo cru de hoje, não há mobilização para que haja paralisação e que os estudantes                 

componham as atividades. Por causa dessas situações, foi proposto que o ca divulgue as              

atividades para que os estudantes participem se quiserem. Foi pedido um esclarecimento se             

foi proposto que haja paralisação e, como resposta, a pessoa disse que não. Foi colocado que                

seria importante construir um calendário de atividades. Outra pessoa começou sua fala            

dizendo que concorda com a falta de mobilização, mas porque na outra paralisação não houve               

proposta de atividades. Propôs que haja paralisação e atividades internas. Quem abriu a pauta              

retirou sua proposta de não paralisar, propõe que seja feito um calendário interno que não               

bata com os horários do DCE e uma atividade antes do ato na quinta feira, pois houve                 

reclamação de não haver atividades no dia 20. A outra pessoa tornou a fazer fala e disse que o                   

problema do último ato foi a falta de divulgação de atividades gerais. Uma estudante propôs               

uma mesa sobre a cobrança de mensalidade na pós graduação lato sensu e disse que puxaria a                 

atividade sem o CAL na terça-feira ou quinta-feira de manhã. Uma pessoa perguntou sobre a               

 



divulgação da outra paralisação, pois ela não viu. Foram lidas as propostas que decorriam da               

assembleia da pós graduação: panfletagem no bandejão; mesa sobre corte de bolsas, disse que              

poderia juntar com a mesa proposta pela estudante; concentração na Unicamp para o ato;              

enterro simbólico das universidades públicas; ato com panfletagem. Foi proposto que a            

paralisação fosse votada e uma comissão organizativa e para divulgação fosse formada,            

porém essa proposta da comissão foi retirada. É pedido um esclarecimento se há alguém da               

gestão que poderia responder e uma membra da gestão disse que não foram divulgados os               

eventos da última paralisação. Uma pessoa disse que não acha prático tirar uma comissão,              

acha melhor aderir ao calendário geral. A proposta da comissão foi retirada.4.2 Dissolução             

da gestão: A pauta foi aberta com uma pessoa dizendo que havia sido proposta a dissolução                

da chapa do Centro Acadêmico e que as inscrições para próxima chapa começarão na              

próxima semana. Outra pessoa disse que o estatuto é guia, mas não pode ser a palavra final, a                  

assembleia é soberana, não um pedaço de papel. Na terceira fala, foi dito que a chapa faz um                  

uso seletivo do estatuto, pois o usa quando conveniente. Uma pessoa disse que, na última               

assembleia, havia a pauta que a gestão deveria dar esclarecimento sobre os protocolos e do               

financeiro, e pediu que isso fosse feito hoje. Um estudante disse que é contrário à dissolução                

da chapa, pois política é um processo de construção colaborativo, é importante integrar isso              

no instituto. Disse que, se há problemas com a chapa, pode ser exigido atividades e eventos                

acompanhados pela comunidade. Disse que métodos que apaguem isso não são colaborativos,            

que deverá ser feita fiscalização, é um processo muito longo e cansativo. Foi pedido um               

esclarecimento sobre quem é membro da gestão, pois a pessoa não sabe quem é membro da                

chapa e quem são os alunos ingressantes que atuam nela. Foi dito sobre o fato de responder                 

postagens no Facebook, ela disse que considera estranho que a gestão entre para divulgar              

coisas, mas não responda comentários em que são marcados, disse que não há esclarecimento              

sobre as questões que estão sendo colocadas. Ela discorda que a gestão não deva sair. Um                

membro da chapa disse que se inscreveu neste semestre, disse ser absurdo que tenha sido               

 



pontuado a inelegibilidade de pessoas da gestão. Afirmou que a chapa é bem estruturada,              

promove eventos e assembleias frequentes. Disse que há um grupo de pessoas que estão              

contra a chapa, e que elas estão convidadas a participarem da reunião. Esse membro              

apresentou que tem discordâncias de ações da chapa, do afastamento, mas que a chapa fez               

autocrítica que esse processo foi errado e disse que coloca essas questões em reuniões. É               

pedido um esclarecimento sobre os membros da gestão e que eles levantem a mão e se                

apresentem. Uma pessoa disse ser vergonhoso que o caso tenha chegado a uma assembleia,              

que as perguntas demoraram a ser resolvidas, não acha coerente que a chapa diga que acata as                 

críticas, pois não acredita que ela esteja aberta a diálogos. Afirmou que não se sente               

representada por uma chapa que delibera o acompanhamento psicológico e saída do            

Movimento Estudantil (ME) e defende a saída da chapa. Foi pedido um esclarecimento sobre              

quais questões não foram respondidas: pergunta sobre o encaminhamento de          

acompanhamento psicológico, as razões do afastamento, porque ele foi trazido de forma            

anônima. Disse que na reunião para discutir o afastamento não houve resposta. Uma pessoa              

disse que vê pessoas novas na assembleia, retomou as discussões da outra assembleia. Disse              

que as respostas dadas foram esquivas, que a comunidade trouxe em assembleia para essas              

questões. Explicou que propôs a dissolução da chapa, por causa dos casos ocorridos de              

machismo e racismo. Propôs a dissolução e que outro corpo, sem a participação de membros               

oficiais e colaboradores da chapa, assuma. Perguntou quando a nota sobre o afastamento será              

escrita e enviada. Uma pessoa da APG Central disse que mandou um email perguntando              

sobre a nota. Outra pessoa disse que não acha que é uma mera questão de transparência. O                 

que ocorre é que várias pessoas em que elas não votaram compõem a chapa e pediu para que                  

as pessoas que não estão oficialmente na chapa levantem a mão para que seja explícito quem                

atua nela. Disse ser estranho que pessoas não digam ou não queiram dizer que são da chapa.                 

Um membro da chapa explicou sobre os protocolos: disse que a chapa é dividida em               

coordenadorias e os protocolos servem para orientar a chapa internamente em suas ações             

 



como a forma de mandar email, e divulgação. Sobre não saber quem compõe a gestão: no site                 

são as pessoas eleitas, é comum que pessoas sejam chamadas para ajudar na organização e               

participarem da chapa. Uma pessoa perguntou se é problema essas pessoas participarem e foi              

respondido que não, mas a estruturação da chapa muda de forma que não seja divulgada.               

Outra pessoa disse que a forma como a mudança do programa ocorre é errada. Foi dito por                 

um membro da chapa que muitas pessoas não dizem que são da chapa por motivos de                

hostilização. Outra pessoa disse que existem diferenças nos programas da esquerda, apontou            

que não acredita que a chapa esteja funcionando bem. Falou que a relação com a coordenação                

não é tão boa. Citou a questão dos Representantes Discentes e rede apoio ao caso de racismo.                 

Disse que não é comprar briga com o CAL, mas que as críticas não são acatadas e perguntou                  

o que está sendo acatado. Sobre os posts do Facebook, uma membra da gestão disse que são                 

programados, não são pessoas que entram para postar. Além disso, não encara responder             

posts no Facebook produtivo, pois esse espaço não é deliberativo. Disse que assembleias,             

plenárias, eventos, reuniões são mais eficientes para isso. Disse que falhou na resposta aos              

e-mails e acrescentou que não há tempo hábil para adiantar as eleições, pois ela serão abertas                

na sexta. Afirmou que as medidas de transparência estão sendo acatadas e encaminhadas.             

Também acrescentou que a receptividade pode ser hostil ao se dizer membro da gestão e que                

a participação de ingressantes no CAL é importante, pois eles podem formar próximas chapas              

e outros estudantes vão se formar. Outra pessoa disse que existem várias questões erradas              

nessa chapa, e está sendo feito um documento que enumera esses pontos e será divulgado.               

Disse que a imagem vendida da gestão é diferente do que acontece, que é hostil participar das                 

reuniões e o diálogo não é estabelecido. Disse que isso não deveria ter que ser discutido em                 

um momento desses, e que o diálogo com os estudantes deveria acontecer mais             

frequentemente. Propõe que não sejam antecipadas as eleições, mas que seja feita uma             

comissão provisória que siga os procedimentos no ME. Disse que as ações estão sendo              

desviadas. Uma pessoa disse concordar que deve haver uma assembleia propositiva, que o             

 



adiantamento das eleições como proposta foi retirada, que uma gestão secundária seja            

colocada e que essa chapa atual não agirá até o fim da gestão. Disse que é importante que                  

ingressantes participem, que o medo de exposição é um problema do ME, não só do IEL. Ela                 

disse que foi perguntada se a coordenadora havia sido afastada e ela respondeu, afirmou que               

não deveria ser errado responder. Uma estudante disse achar que promover eventos, dialogar             

com a direção é o mínimo que a gestão deva fazer. Disse que medidas disciplinares podem                

ser tomadas quando as pessoas estão abertas pra isso e que não vê a gestão assim. Há duas                  

Assembleias, pediu que fossem esclarecidos os motivos para o afastamento da coordenadora            

e foi respondido que uma pessoa se sentiu afetada. Afirmou que autocrítica não é reparação,               

que deve ser para melhorar. Outra pessoa disse que no caso do racismo a chapa respondeu e                 

responde questões seletivas, que a inelegibilidade é trazida agora, mas, no caso da             

coordenadora, isso não foi tratado. Uma pessoa da gestão disse que concorda que a chapa tem                

que ter uma relação com a direção, eventos e assembleias frequentes. Disse que, quando              

chegou, isso não acontecia. Afirmou que pessoas novas no CAL iam aos eventos, se              

interessaram e começaram a colaborar com a chapa. Disse que fez a mesma coisa quando               

chegou, que dá pra ver as reuniões. Explicou que, nas reuniões após assembleias, foram              

discutidos os encaminhamentos e eles já estão em andamento, isso pode ser acompanhado nas              

reuniões. Um estudante perguntou se o repasse da reitoria continuaria com a dissolução da              

chapa e foi respondido que o repasse é para entidades estudantis, e que qualquer aluno no IEL                 

pode fazer um ofício. Ele voltou a dizer que ninguém falou nada sobre fazer comando               

provisório e uma pessoa responde que isso já foi falado. Foi dito que a proposta parece                

desorganizada. Um doutorando perguntou se estamos fazendo política, deliberando ações          

para o instituto, mas que, na verdade, estávamos discutindo coisas que não eram necessárias.              

Disse que na política, muitas coisas são veladas. No processo democrático, você faz uma              

eleição, faz uma chapa para concorrer e fazer oposição. Falou que seria colocada uma junta               

estudantil que duraria um mês, que as perguntas foram respondidas nas últimas assembleias.             

 



Disse para que as pessoas façam uma chapa e concorram. Uma estudante perguntou como a               

chapa, caso ela se mantenha vai responder a todas essas acusações. Perguntou como serão              

deliberadas as próximas pessoas que comporiam essa comissão. Disse que a participação dos             

ingressantes é importante, que é complicado que as assembleias ocorram em tempos muito             

diminutos, que o que está sendo discutido não é picuinha, já que tem muitas pessoas               

participando. Apontou que falta divulgação das reuniões abertas. Outra pessoa disse que é             

mentira dizer que a chapa acoberta casos de machismo e racismo, pois foi formada uma               

comissão com pessoas que não compõem o CA e não teve nada efeito efetivo, a gestão soltou                 

uma nota, afastou a pessoa acusada. Disse que discorda do processo de afastamento da              

coordenadora, mas apontou que a dissolução da chapa não é prevista em estatuto, a              

assembleia não é soberana, apenas a estatutária. Foi pedido um esclarecimento se a pessoa da               

gestão foi afastada ou se afastou e foi respondido que ela pediu o afastamento e a gestão                 

acatou. Outra pessoa disse que a carta de afastamento não foi escrita do nada, foi algo                

combinado. Ela disse que a chapa não fez autocrítica, disse que não acataram que foi racismo,                

que foi machismo e que a chapa desvia as respostas. Disse que as pessoas não se inscreveram,                 

diz que não é picuinha discutir machismo e racismo. Perguntou quando a chapa vai acatar as                

críticas, o que é válido ou não, e disse que as respostas são esquivas. Disse que foi tirada que                   

teria uma formação teórica sobre racismo e perguntou se ela ocorre. Reiterou as perguntas              

sobre acatar críticas. Uma estudante volta a perguntar se as perguntas serão respondidos antes              

da votação, quem são as pessoas que tocariam essa nova chapa. Perguntou o que precisa               

ocorrer para que uma chapa seja dissolvida, se é só por descontentamento. Questionou se não               

precisa de um procedimento. Foi respondido que pode ser chamada uma assembleia para isso.              

Outra pessoa falou que isso ocorre no ME, mesmo que isso seja a primeira vez no IEL.                 

Contou que passou por uma situação parecida em outra universidade. Uma pessoa voltou a              

falar dos motivos para uma chapa ser dissolvida. Foi feita um esclarecimento que essa              

comissão seria até o final do ano junto com a proposta de dissolução da gestão e um corpo                  

 



discente que não seja o CAL e seus participantes assuma. Foi perguntado se a gestão acata                

que o processo de afastamento foi machista e foi respondido que a gestão fez autocrítica disso                

e que não acata. A chapa defendeu o que faria se continuasse: conversar sobre as               

deliberações, dar procedência aos encaminhamentos, fazer e encaminhar as propostas. Disse           

que a comunidade seria ouvida. Foi defendida a proposta da comissão provisória: é uma              

ferramenta usado no ME em momentos de transição, seria composta pelos discentes do IEL,              

sem hierarquia e sem fixação de funções, qualquer um que quisesse poderia participar.             

Seriam feitas reuniões semanais e quem participar da reunião faz parte da comissão de GT.               

Seriam feitas plenárias quinzenais para aprovar o que foi resolvido em reuniões. Também             

seriam levadas para pautas de assembleias e discutidos o que os GTs acataram. A comissão se                

faz revisão do estatuto, resgate histórico de como são feitas as informações. Ela é feita por                

todos que quisessem participar, e a cada reunião se revisa o que foi feito. É dado exemplos de                  

distribuição de tarefas. A pessoa que propôs a implementação do corpo discente sem             

participação das pessoas da gestão e seus colaboradores retira sua proposta e propõe que o               

CAL assine a carta publicada na página de Facebook do Bloco da Periferia. 4.3 V.               

ENCAMINHAMENTOS – 5.1 Aderir a paralisação dos dias 2 e 3 e seguir o calendário               

geral, com sua devida divulgação pelo CAL. Aprovada por contraste. 5.2 Mesa sobre a              

cobrança de mensalidade na pós graduação lato sensu na quinta-feira de manhã. Aprovada             

por contraste. 5.3 A chapa Lima Barreto não será dissolvida. Aprovada com 15 votos              

favoráveis, 22 contrários à dissolução e 8 abstenções. 5.4 Assinatura da carta publicada na              

página de Facebook do Bloco da Periferia. Aprovada por contraste. 5.5 Medidas             

disciplinares para acompanhar a chapa: atividades sobre machismo, racismo, psicofobia com           

participação obrigatória da gestão. Isso com responsabilização dos membros, fiscalizado pela           

comunidade antes do fim do ano. Aprovada por contraste. 

 



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

horas e vinte oito minutos e eu, Júlia Cristina Zebini, lavro a presente ata que será submetida                 

à aprovação dos membros da Gestão do Centro Acadêmico. 

 

 



 

 



 

 


