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No dia vinte de julho de dois mil e vinte às dezenove horas e dez minutos, na plataforma                  

digital Google Meet, reuniram-se 36 estudantes do Instituto de Estudos da Linguagem.            

Havendo número legal, é declarada aberta a 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 Um integrante do CAL               

informou que a Coordenação de Letras vai fazer uma reunião com os estudantes da graduação               

a respeito de dúvidas dos estudantes, explicar sobre os procedimentos de matrícula, etc. Será              

no dia 30/07, entre 17h30 e 19h30. 3.2 Uma integrante do CAL informou sobre o                

campeonato de Gartic organizado pelo CAL e que haverá divulgação a partir de amanhã              

(21/07). Ocorrerá na sexta-feira, dia 24/07, às 21h30. 3.3 Uma estudante informou que o              

Departamento de Teoria Literária (DTL) fará uma reunião com graduandos de Estudos            

Literários sobre CR, CRP, e outras dúvidas, no dia seguinte ao da Letras. A reunião será                

presidida pela professora Daniela Birman e pelo professor Alfredo Cesar. IV PAUTAS – 4.1              

Um integrante da gestão CAL abriu a Pauta explicando que a Assembleia foi chamada pois               

foi encaminhamento da assembleia anterior e para discutir o critério de avaliação dos alunos              

antes da Congregação, que será esta quinta (23/07), com a mesma pauta. O estudante falou               

que todos podem se sentir confortáveis para falar das suas experiências pessoais para deixar o               

debate mais amplo. Disse que a chapa acredita que é difícil deliberar um posicionamento              

único, tendo em vista as questões trazidas na assembleia anterior quanto à questão específica              

dos ingressantes. Disse que o Departamento de Linguística já tem a orientação de avaliar por               

nota numérica, enquanto outros departamentos pretendem deixar essa decisão ao cargo de            



cada docente. Falou que é importante pautar os princípios políticos dos estudantes na             

Congregação, pois o foco da discussão deve considerar questões de Permanência dos            

estudantes sem acesso viável ao EEaD. A mesa pediu para que os encaminhamentos sejam              

redigidos no chat do Google Meet, para facilitar o trabalho do redator da ata. Uma integrante                

da gestão CAL disse que, para além das questões técnicas sobre o CR, é preciso considerar a                 

questão da Permanência: muitos alunos não têm acesso à internet, a ambientes de estudos. A               

próprio aluna teve problemas com questões familiares, sem poder retornar a sua casa, internet              

de qualidade, questões psicológicas de ansiedade, etc. Deste modo, pede que os            

representantes discentes (RDs) da Congregação levem isso em consideração acima de tudo.            

Outra integrante da gestão do CAL disse que a desigualdade de acesso que existe no EEaD                

também permanece nas atividades presenciais, por conta de trabalho, tempo de estudo, acesso             

a ambientes de estudo, etc. A pandemia agrava esta situação, aprofunda a desigualdade já              

presente mesmo nas aulas presenciais. Uma aluna informou que as reuniões de Congregação             

e de Departamento antes da pandemia eram abertas para a participação de todos alunos.              

Como encaminhamento, pediu que o link das próximas reuniões seja divulgado pelos RDs de              

Congregação através do CAL, abrangendo outros alunos. Uma ingressante disse que foi            

contemplada pela fala de abertura de Pauta. Disse que mesmo antes da pandemia, tinha              

dificuldades em relação ao tempo hábil de estudo por conta de seus filhos pequenos.              

Perguntou como esta situação pode interferir na vida dos ingressantes. Uma estudante            

comentou sobre a discussão da assembleia anterior, em que foi deliberado o posicionamento             

de que nenhum aluno deve ser reprovado neste momento. Reiterou que os RDs levem todas               

essas vivências ao debate da Congregação de quinta-feira. Relatou o caso de uma amiga que é                

mãe e que não consegue acompanhar as aulas. Disse que ninguém deveria ser penalizado por               

não ter acesso ao EEaD. Uma estudante respondeu a dúvida da ingressante que pediu              

esclarecimento. Disse que as notas e histórico são importantes para matrículas de disciplinas,             

bolsas, intercâmbios, etc. Comentou que as reuniões de departamento são transmitidas por            



YouTube. Disse que os RDs podem ceder a fala a outros estudantes e que, como representam                

o corpo estudantil, levam as deliberações provindas de Assembleia. Um estudante membro da             

gestão do CAL disse que nem docentes, nem discentes têm compreensão total da atual              

situação, e acredita que a Congregação também será uma forma de esclarecer dúvidas. No              

entanto, disse ser importante que os RDs tenham um posicionamento político, evidenciando            

as dificuldades concretas. Comentar sobre os diversos tipos de problemas que os alunos             

tiveram por conta do EEaD. Uma estudante comentou que diferentes professores deram            

diferentes tipos de avaliações e perguntou como proceder tendo em vista esta situação. Um              

aluno disse achar interessante a questão de não reprovar nenhum estudante neste semestre,             

disse considerar o relato anterior, e que muitos alunos estão com problemas psicológicos,             

pedindo que os professores considerem isto ao realizar as avaliações. Um integrante da gestão              

do CAL disse que o final do semestre é complicado para alunos e professores, por conta da                 

sobrecarga ampliada nas aulas remotas. Falou dos problemas físicos - decorrentes de utilizar             

um computador o dia inteiro - e psicológicos - como ansiedade. E reiterou a importância de                

que os professores tenham consciência disso. Pediu como encaminhamento, considerando a           

fala do aluno anterior que a Congregação seja divulgada de forma ampla entre os estudantes,               

dando peso às reivindicações estudantis. Uma estudante da gestão do CAL esclareceu uma             

fala anterior sobre a reivindicação de que, mesmo que nem todas as atividades tenham sido               

enviadas e que consequentemente os alunos tenham tido notas baixas, não sejam reprovados             

considerando toda a situação exposta sobre a Permanência. Uma estudante pediu           

esclarecimento do CAL quanto a deliberação da assembleia anterior: realizar reuniões com a             

Direção e Departamentos. Disse achar importante que vários alunos possam participar da            

Congregação, mas esclareceu que já há gravações das reuniões, transmitidas pelo Youtube. O             

estudante da gestão do CAL esclareceu que a Direção demorou para responder, perguntando             

sobre o tema que abordaríamos na reunião e, logo em seguida, a Reunião de Congregação foi                

marcada. Deste modo, o debate ocorrerá na própria Reunião de Congregação de quinta-feira             



(23/07). Esclareceu que quando disse que queria que mais alunos participassem das reuniões,             

falou que acredita que compartilhar o link seria uma alternativa eficaz. Uma aluna disse que,               

além dos problemas decorrentes do isolamento, também há problemas por conta da pandemia             

em si, há alunos ficando doentes. Disse que acha importante que os professores abram um               

espaço de comunicação com os alunos, comentou sobre uma professora que foi compreensiva             

quando ela precisou trancar a disciplina. Retomou uma fala anterior, dizendo que é             

importante considerar esses problemas para realizar avaliações. Uma integrante da gestão do            

CAL concorda com a fala anterior e reitera a importância de se discutir, também, a questão                

dos adoecimentos durante a pandemia. Sobre a saúde mental, menciona carta aberta postada             

pelo CAL no início da pandemia. Uma estudante disse que não sabe até que ponto a                

Congregação será um espaço para tirar dúvidas, e sim um espaço para levar posicionamentos.              

Por esse motivo, propôs fazer uma reunião antecipadamente para discutir essas questões.            

Disse acreditar ser confuso essa concepção e pediu esclarecimento. O estudante que participa             

do CAL esclareceu que acredita que, realmente, a Congregação não é um espaço para tirar               

dúvidas. Mas que os Departamentos fizeram reuniões com a DAC para tirar as dúvidas.              

Reiterou que as questões políticas devem ser o foco dos RDs, problemas de conexão com a                

internet, ambientes para estudo, etc. Disse achar importante que os RDs elaborem um             

documento para ser divulgado nas listas de email com informes da Congregação. Uma aluna              

RD do DTL disse que o departamento não fará uma reunião decidindo sobre os métodos               

avaliativos, pois não há como delimitar uma orientação geral aos docentes, dando abertura             

para que eles tenham liberdade para tomar essa decisão. Uma aluna disse que achava              

importante ter discussões antes da Congregação, pois assim os RDs abrangem as opiniões do              

corpo estudantil. Disse também não acreditar que tenha como separar as questões            

burocráticas das políticas, visto que o CR e CRP afetam diretamente a vivência estudantil.              

Uma aluna disse que houve questões importantes que não foram comentadas nesta            

assembleia, mas foram abordadas na anterior. Disse que a atual assembleia apresenta pouco             



caráter deliberativo e acredita que isso seja problemático. Também acha importante que os             

Departamentos se reunissem antes da Congregação, questiona o porquê de o DTL e o DLA               

(Departamento de Linguística Aplicada) não terem feito isso. Falou que, independentemente           

do que for decidido na Congregação, os docentes terão liberdade para fazer o que quiserem               

quanto à questão avaliativa. Disse que o Departamento de Linguística (DL) foi compreensivo             

com o corpo estudantil e que se incomodava com a “vilanização” dos docentes. O integrante               

da gestão do CAL terminou seu esclarecimento dizendo que o CAL tentou realizar a reunião               

com a Direção, a qual demorou para marcá-la e, logo após o envio da resposta, marcou a                 

Congregação, impedindo uma conversa em tempo viável. Disse também achar muito           

equivocado fazer uma “vilanização” dos docentes, ainda mais porque todos estão em            

situações excepcionais e precisamos do apoio deles para resolver a questão da melhor             

maneira para o corpo estudantil. A RD do DTL esclareceu que não conseguiram levar a               

proposta de reunião, apenas discutir sobre o Edital da Pós, sendo que a única reunião de                

departamento que haverá será para esclarecimento de dúvidas. Também disse que muitos            

docentes ainda estão aprendendo a usar os meios digitais. V ENCAMINHAMENTOS – 5.1             

Que os RDs compartilhem o link de todas as congregações e reuniões de departamento na               

lista de e-mails, para que o CAL possa encaminhar o link para todo o instituto, fazendo                

divulgação ampla pelas redes sociais e, principalmente, por e-mail institucional (quando as            

reuniões são presenciais, todo estudante pode comparecer e acompanhar a discussão e fazer             

fala, sendo que o direito a voto se restringe aos RDs; precisamos de um meio para que isso                  

também seja garantido com as reuniões online). 5.2 Que os RDs reivindiquem que os alunos               

que acompanharam as aulas, mas não atingiram nota mínima não sejam reprovados neste             

semestre. 5.3 Compartilhar o link da reunião de Congregação para que os alunos também              

possam acompanhar no Google Meet. 5.4 RDs e CAL elaborarem um documento informativo             

sobre a Congregação, tirando as dúvidas que foram levantadas entre os estudantes. 



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

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

membros da Gestão do Centro Acadêmico. 


