
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 quatro de julho de dois mil e vinte, às dezesseis horas e cinco minutos, na plataforma                  

digital Google Meets, reuniram-se 53 estudantes do Instituto de Estudos da Linguagem.            

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

apreciação, a pauta “aprovações e reprovações no EEaD” é aprovada por unanimidade. II             

APROVAÇÃO DA ATA – em apreciação a ata é aprovada por unanimidade. III             

INFORMES – 3.1 Uma integrante do CAL informou que na última Reunião foi             

encaminhado o envio de um email para o CEL sobre as disciplinas para ingressantes e sobre                

os Testes de Proficiência. Ainda não responderam por conta do momento atípico, mas assim              

que houver resposta, o CAL divulgará. 3.2 Outra integrante do CAL informou sobre a              

abertura dos Editais PIBID, Aluno-Artista, Residência Pedagógica e do edital para o processo             

seletivo para mestrado e doutorado de Linguística Aplicada. O CAL divulgou em suas             

páginas os editais do PIBID e do processo seletivo para mestrado e doutorado de Linguística               

Aplicada, mas todos os outros também podem ser encontrados através dos emails            

institucionais que recebemos. Muitas informações relevantes são compartilhadas por lá e é            

importante sempre estarmos atentos. 3.3 Outra integrante do CAL informou que o Centro              

Cultural está organizando um Concurso Literário, o edital está na página do Centro Cultural,              

na página do CAL e foi enviado por email. Quaisquer dúvidas podem ser perguntadas aos               

integrantes do CAL. 3.4 Questão de ordem: é feito um pedido para que todos              

permaneçam na reunião com os emails institucionais como orientado no evento. IV            

PAUTAS – 4.1 Um integrante do CAL abriu a Pauta comentando sobre a Reunião de               

Congregação. Na reunião, não entrou em pauta o critério de avaliação dos alunos, foi              

decidido que haveria uma ampla consulta aos estudantes antes de qualquer deliberação. A             

Assembleia foi chamada para discutir esta questão, o estudante pediu para que os alunos              



presentes comentassem sobre esta questão, como os professores estão lidando com o assunto.             

Diz que o CAL e os RDs da Congregação acreditam que seja melhor para os alunos que haja                  

uma avaliação por conceito, a Assembleia foi convocada justamente para verificar tal ponto e              

deliberar alguns pontos de ação. Os RDs da Congregação elaboraram uma carta, que o              

estudante acredita ser importante divulgar amplamente, leu-a para os estudantes presentes.           

Pediu que houvesse o debate sobre os pontos presentes na carta, que os alunos relatassem               

suas experiências. Uma estudante participante do CAL esclareceu que o argumento sobre a              

“Liberdade de Cátedra”, que foi utilizado por professores do IEL em espaços deliberativos             

como a Congregação, não é afetada pela aprovação por conceito, é um registro burocrático da               

DAC. Os professores ainda podem dar notas numéricas, a reivindicação é que seja enviada              

por “conceito” ao site da DAC. Outra integrante do CAL se inscreveu para explicar o que é o                  

CR: um cálculo para avaliar o rendimento do aluno na graduação e serve muito para               

conseguir bolsas, intercâmbios e matrículas em disciplinas. Ambas as estudantes reiteraram           

como não dar a nota por “conceito” pode afetar desigualmente o cálculo de CR de estudantes                

com difícil acesso à Internet. Após isso, mostrou como identificar o CR e esclareceu que o                

CAL está aberto para perguntas e outros esclarecimentos. Uma estudante comentou sobre sua             

experiência com o Estágio. Argumentou que a avaliação por conceito ajudaria na enorme             

carga atípica deste semestre, o conceito permitiria que o prosseguimento no estágio se dê              

normalmente. Uma aluna relatou sua experiência com os estágios do SAE durante a             

pandemia e explicou alguns termos da aprovação por conceito. Uma estudante RD da             

Congregação explicou quais as diferença entre os “conceitos”: o F seria aquele que dá              

abertura para que o aluno possa ser avaliado posteriormente. Comentou que há a complicação              

de a Diretoria/Reitoria não ser clara sobre este assunto. Reiterou que o objetivo do “conceito”               

seria nivelar a desigualdade de alunos que não tem o mesmo acesso às disciplinas EEaD.               

Comentou sobre a situação dos ingressantes, que ainda não tem o cálculo do CR e que,                

portanto, terão o CR zerado e que isso poderá afetá-los posteriormente. Uma estudante disse              



que na CCPG e na CPG houve o esclarecimento dos diferentes tipos de notas por conceito,                

esse assunto vai seguir para a CEPE. Considerando que o conceito F pode ser avaliado até o                 

final da graduação, o Departamento de Linguística acredita que isto afetará os alunos da              

Linguística, assim como os docentes que ficarão com uma carga excessiva de trabalho. Disse              

que não conseguiu informações do DLA, o DTL não deliberou sobre, pois espera a resposta               

dos estudantes e de seus representações. Uma integrante do CAL esclareceu que a próxima              

reunião do DLA será em agosto, não sabe informar se será marcada uma extraordinária. Uma               

estudante esclareceu as siglas dos diferentes órgãos de deliberação da Unicamp. Também            

disse que a discussão sobre este assunto demorou muito por parte da Reitoria, que deixou a                

cargo dos Institutos escolher o que fazer quanto à avaliação. Mandou um informe no chat do                

Meet, que também publicou no grupo do IEL, sobre a reunião do Conselho de Graduação.               

Explicou o que é a Congregação e o que foi deliberado: que cada instância discutiria entre si                 

o que fazer. Outra estudante projetou um informe dos RDs sobre a CCG. Explicou que a                

Reitoria está avaliando sobre quando usar o cálculo do CR para os ingressantes, questões              

PAD, etc. Explicou sobre as instâncias deliberativas da Unicamp, achou estranho o DTL e o               

DLA não ter realizado reuniões sobre esta questão. Falou sobre a exigência da DAC de que                

os departamentos discutissem entre si, para que haja uniformidade dentro dos cursos.            

Explicou que não tem como fazer os docentes seguirem uma deliberação ou outra, visto que o                

sistema da DAC só permite que conste um tipo de aprovação por disciplina (ou seja, não é                 

possível que parte da turma seja avaliada por nota e outra parte por conceito). Os docentes                

decidiram que os professores indicarão que os alunos que não tiveram bom aproveitamento,             

tranquem as disciplinas. Um integrante do CAL explicou que no âmbito do instituto, as              

deliberações da Congregação estão acima das decisões de Departamento. Ainda há como            

voltar atrás das deliberações que já ocorreram. Disse que uma parte dos professores vai na               

contramão do que o CAL defende: que a contagem do CR pode prejudicar o desempenho de                

alunos sem acesso igualitário ao EEaD. Reiterou que deve haver uma mobilização em peso              



dos alunos, para que possamos reivindicar e efetuar que todas as avaliações sejam por              

“Conceito”. Falou que a avaliação por conceito seria uma maneira de não prejudicar             

posteriormente os alunos com acesso desigual à Internet, entre outros problemas que afetam o              

acesso ao EEaD. Uma integrante do CAL elogiou as falas, comentou que foram muito              

esclarecedoras e que é importante considerar a parcela dos estudantes ingressantes. Falou que             

é importante que os RDs dos Departamentos pressionem para uma posição neste sentido.             

Também comentou que o CAL realizará uma reunião com a Direção esta semana para sanar               

qualquer dúvida e apresentar nosso posicionamento, para posterior divulgamento no Instituto.           

Uma aluna ingressante perguntou sobre o peso do CR no primeiro semestre, se isso afetaria               

os programas fora da universidade e o que os alunos podem fazer sobre isso. Também               

perguntou sobre as disciplinas realizadas com a Fono, se os alunos dependem da decisão do               

respectivo Instituto da Fono. Uma aluna explicou sobre o cálculo do CR, como ele se dá para                 

os ingressantes e como deixar de calculá-lo pode afetá-los. Outra estudante explicou            

novamente sobre o cálculo do CR no primeiro semestre e como as notas dadas são as                

primeiras notas, logo, seu CR não altera muito depois delas. Disse que discorda como a               

situação dos docentes foi colocada na carta dos RDs, que os docentes do DL estão em uma                 

situação difícil de perda de autonomia e falta de professores. Outra estudante disse que a               

questão do CR não é só sobre o cálculo de notas, mas comparação com outros alunos                

também. Pediu esclarecimento, pois a estudante só falou sobre as notas, mas não como isso               

poderia afetar os alunos que escolheram não contabilizar o CR. Uma estudante disse que o               

CR não mudaria, mas sim a colocação na turma. A estudante retornou dizendo que sua               

dúvida não foi respondida. Uma aluna respondeu explicando quando o CR é olhado             

individualmente e quando ele é comparado ao restante da turma. Disse que para que seja               

realmente igualitário, todo mundo deveria usar o “conceito”, para não permanecer uma            

desigualdade, também retornou à problemática do uso do “conceito” para os ingressantes.            

Uma estudante leu o esclarecimento de um outro aluno no chat sobre o CR, a estudante                



comentou que a “Orientação Geral” não é “Regra Geral”, então as discussões do DL foram               

neste sentido. Uma outra estudante pediu que a ordem de inscrição fosse colocada no chat               

para melhor orientar, disse que mesmo o que for deliberado aqui, pode não ser seguido por                

todos os docentes, departamentos e turmas. Como o máximo que pode ser deliberado é uma               

“Orientação Geral”, acredita que o “conceito” pode criar uma desigualdade entre as turmas             

que adotarem e as que não. Outra estudante acha que não há tempo para uma reunião com a                  

Direção, pois a movimentação é tardia. Acha que se tivesse ocorrido antes, teria como fazer               

melhores discussões. Propôs que os alunos discutam entre si, pressionem os Departamentos            

para realizarem reuniões extraordinárias antes da próxima reunião da congregação, além de            

discutir um posicionamento na presente Assembleia. Um estudante do CAL propôs que os             

RDs pressionem as Reuniões de Departamento para que ocorram o quanto antes, para que na               

Reunião de Congregação haja o posicionamento dos estudantes. Propôs que a assembleia            

delibere que nenhum estudante seja reprovado este semestre, mas esclareceu que a discussão             

sobre as avaliações precisam ser mais discutidas. Que o CAL tenha reuniões com a Direção e                

os Departamentos para sanar estas dúvidas. Uma estudante discordou como isto foi abordado             

entre os RDs, que há diferentes fatores que influenciam o cálculo do CR e que discorda como                 

foi exposta a questão da “Liberdade de Cátedra”, discorda como isto foi abordado na carta e                

do conceito “F”. Discorda como a questão foi tratada junto aos docentes, na elaboração do               

GT. Um estudante discorda que a contagem do CR defasa os estudantes, dado que no               

histórico da Unicamp constam as notas do vestibular (em comparação com as notas do resto               

da turma), e concorda que não haja reprovação dos alunos, mas sem usar o conceito “F”, que                 

poderia prejudicar os alunos posteriormente também. Pediu uma Questão de Ordem           

perguntando se uma Ata está sendo elaborada, o mesário esclareceu que sim, como foi              

informado no início da reunião. Uma estudante deu prosseguimento dizendo que esta questão             

do CR fez com que ela não assinasse a carta elaborada pelos RDs. Disse que a aprovação                 

automática iria prejudicar os docentes posteriormente e que assinaria caso os alunos            



decidissem por isso em assembleia. Uma estudante disse que acha que esta Assembleia não              

seria o ideal para decidir esta questão agora, e gostaria de saber mais dos ingressantes, que                

serão os mais afetados. Que, no caso dos ingressantes, haja uma orientação diferente             

observando as particularidades que envolvem o cálculo do CR no primeiro semestre. Um             

estudante disse que a forma como esta questão foi abordada pode ter confundido os              

ingressantes, também falou sobre não sobrecarregar os alunos e professores. Um integrante            

do CAL esclareceu que a Assembleia demorou para ocorrer pois a Reunião de Congregação              

que pautou essa questão e pediu para que os alunos fossem consultados também demorou              

para ocorrer; disse que a Assembleia realmente não daria para deliberar um posicionamento             

dos alunos sobre essa questão, visto que houve questões levantadas sobre os critérios de              

avaliação e o cálculo do CR que ainda precisavam ser esclarecidas. Reiterou que o que               

poderia ser tirado na Congregação é uma “Orientação Geral”, mas não uma regra             

obrigatoriamente seguida por todos os professores. Propôs que a Assembleia deliberasse a            

defesa de que nenhum aluno fosse reprovado neste semestre. Uma estudante esclareceu que             

considerar conceito ou não depende muito do Instituto, citando o exemplo do uso do conceito               

F no IA, que é relacionado com disciplinas práticas. Explicou que o conceito “F” seria               

utilizado para que os alunos pudessem completar a disciplina posteriormente. Comentou           

sobre os problemas com o DL e como o conceito “F” seria prejudicial para as disciplinas do                 

departamento. Uma estudante disse que, caso o CAL estivesse em constante contato com os              

estudantes, poderiam ter pedido pautas com até uma semana de antecedência na Reunião de              

Congregação. Demonstrou frustração quanto à demora da realização da Assembleia e           

discorda que haja aprovação automática de todos os estudantes. Um estudante propôs a             

aprovação automática, com direito dos alunos de se “auto-reprovarem”, sem que a reprovação             

seja registrada ou contabilizada no histórico, e que mantenha-se a possibilidade de manter ou              

retirar as notas do CR. Além disso, acha que deveria se estabelecer, nos próximos semestres,               

uma política de “aceitação automática” de ouvintes, pois não há como alegar limitações             



físicas como falta de espaço. Outra pessoa disse que acredita que essa seja uma proposta               

similar à proposta de autoavaliação, mas garante que um possível aluno com pouco acesso à               

internet reprove por perder o prazo de entrada de notas. V ENCAMINHAMENTOS – 5.1              

Que os RDs do DLA e do DTL peçam aos Departamentos a realização de reuniões               

extraordinárias antes da próxima reunião da congregação (ainda em julho), tendo em vista a              

data da próxima Congregação e o fim do calendário escolar do 1º semestre. Aprovada por               

consenso. 5.4 Que haja aprovação automática dos estudantes, com a possibilidade manter ou             

omitir a nota/conceito de seu histórico. Aprovada por consenso. 5.5 Levar a discussão nas               

Coordenação de Curso de que haja aceitação automática dos ouvintes nas disciplinas nos             

próximos semestres. Aprovada por consenso. 5.6 CAL vai realizar uma reunião com a             

Direção e com as Coordenações dos cursos para discutir o cálculo do CR dos ingressantes,               

tendo em vista as particularidades que envolvem o cálculo do CR no primeiro semestre.              

Aprovada por consenso. 5.7 Que se realize uma nova assembleia logo após a realização das               

reuniões supracitadas, em data escolhida pela maioria dos estudantes, mediante ampla           

consulta e divulgação, não só nas redes sociais, mas também por meio das listas de emails                

institucionais. Aprovada por consenso. 

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

horas e cinco minutos e eu, S.M, lavro a presente ata que será submetida à aprovação dos                 

membros da Gestão do Centro Acadêmico. 

 


