
ATA DA REUNIÃO ABERTA DA CHAPA DO CENTRO ACADÊMICO DA 

LINGUAGEM DA UNICAMP DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM 

(IEL), NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

No dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte às dezessete horas e trinta minutos, na                   

plataforma Google Meets, reuniram-se 24 estudantes do Instituto de Estudos da Linguagem.            

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 Assembleia Geral dos              

estudantes sobre a pauta das Bolsas SAE ocorrerá na quinta-feira (24/09), às 17h45. 3.2              

Sábado, dia 26/09, às 18h, acontecerá a mesa em comemoração ao Centenário de Clarice              

Lispector. A live será transmitida pelo Youtube e o CAL vai divulgar o link no dia do evento.                  

3.3 Amanhã (23/09), às 19h, acontecerá o evento da Aula Magna, organizada pelos             

professores do IEL para a Calourada. IV PAUTAS – 4.1 Representação discente no IEL              

Integrante do CAL explica que os representantes discentes (RDs) na Congregação           

representam os estudantes nesse espaço, que é o órgão de deliberação superior do instituto.              

RDs dos Departamentos, participam das reuniões de departamento de seus cursos e, por meio              

delas, podem levar as demandas estudantis. Como exemplo, a estudante fala dos RDs do DTL               

e sua conquista do certificado de Editoração. RDs de vida acadêmica atuam no CEDAE, na               

biblioteca, publicações, pesquisa, extensão e informática. Fala das conquistas e manutenções           

pelos representantes. Explica que os RDs mantêm-se em contato com coletivos, entidades e             

outras representações estudantis. Informa que as inscrições para RD da Congregação           

começaram na segunda-feira, dia 21/09 e vão terminar na sexta, dia 28/09, com eleições entre               

os dias 6/10 e 8/10. Um membro da gestão do CAL fala que o propósito da reunião, para                  

além de mostrar os processos de inscrição de RDs, é incentivar os estudantes a se               

candidatarem. Queremos chamar e incentivar, principalmente, os ingressantes a se          

inscreverem. Diz que a Congregação - instância máxima de deliberação do IEL, composto             

por estudantes, professores e funcionários - não é um espaço paritário. Nela, são debatidas e               

encaminhadas decisões para o instituto e, assim, são tiradas políticas que nos impactam             



diretamente. Os RDs representam as demandas estudantis nesse espaço. Uma RD do            

Departamento de Linguística conta sobre sua experiência. Diz que, nas reuniões, discutem-se            

diversas pautas estudantis, em conjunto com as demandas do Departamento de Linguística.            

Há questões relativas aos docentes, mas muitas outras diretamente relacionadas aos discentes,            

como as pautas dos estudantes indígenas. Diz que ser RD é uma forma de levar a perspectiva                 

dos estudantes para essas reuniões, além de possibilitar o melhor entendimento da estrutura             

delas. É muito importante que os estudantes se empoderem desses assuntos. Faz um chamado              

aos ingressantes para construirmos um ambiente mais democrático. Reafirma a participação           

da representação discente nas discussões das políticas e foi assim que muitas pautas foram              

conquistadas. Ocupar a representação discente é uma forma de construir um movimento            

estudantil no IEL. Menciona a discussão existente sobre a possibilidade de se construir a              

APG (Associação de Pós Graduandos) do IEL. Uma integrante do CAL diz que as reuniões               

da Congregação ocorrem a cada mês, de quinta-feira à tarde, e também ocorrem as reuniões               

de Departamento em uma outra regularidade. RD do Departamento de Linguística Aplicada            

fala sobre a importância de trazer discussões para os espaços. Ele e outro RD atuam no DLA                 

mesmo sem suplente e dividem as tarefas. Diz que é importante conversar sobre a questão               

dos prazos e períodos de mandato. Explica que as candidaturas costumam ocorrer no fim do               

primeiro semestre e, normalmente, no período em que estamos, novos RDs já teriam             

assumido o cargo. No entanto, em conversas entre os atuais RDs, foram pensadas diferentes              

possibilidades de cronogramas que garantissem a atuação da representação discente do IEL            

durante o presente semestre, que se estendesse o mandato dos RDs atuais até janeiro.              

Integrante do CAL explica processo de inscrição e eleição para representação discente da             

Congregação, que ocorrerá este mês e é organizado pela Direção do IEL. A inscrição de RDs                

de Departamentos, Vida Acadêmica e Comissões é organizada pelo CAL e os resultados são              

passados para a Direção. Outra integrante do CAL fala sobre os prazos de inscrições e tempo                

de mandato. Explica que, normalmente, o processo de inscrições para RDs ocorre no primeiro              

semestre e os RDs assumem a nova posição a partir do segundo semestre, mas que neste ano                 

não foi possível realizar esse processo antes. Em conversa com os RDs, o CAL pensou na                



possibilidade de que as inscrições ocorram agora e a posse, no início do ano que vem. Isso                 

facilitaria a organização do processo e poderia atribuir certa regularidade a ele a partir de               

agora. Uma estudante pergunta se é necessário ser RD do seu próprio curso ou se é possível                 

ser RD de outros cursos se não houver alguém para preencher a vaga. A integrante do CAL                 

explica que, dentro dos departamentos, estudantes de cada curso poderiam se inscrever para             

RD dos departamentos cujas disciplinas compõem o seu currículo. Por outro lado, as vagas              

para RDs das comissões de graduação e pós-graduação são destinadas a estudantes dos             

respectivos cursos e programas. Acrescenta que, no caso de RDs que não conseguirem             

cumprir o mandato até o fim deste ano, pode-se entrar em contato com o CAL, para que a                  

entidade faça a mediação com a Direção e ajude a encontrar alguém para substituir. Uma               

estudante do IEL relata que, quando era mais nova, não conseguiu aproveitar muito a              

universidade. E diz que, agora, mais velha, tem algumas experiências para compartilhar e tem              

vontade de estar nesses espaços, quer ajudar. Fala do seu receio de não dar conta, mas de seu                  

grande interesse em participar do que puder. Integrante do CAL diz que as inscrições para a                

Congregação vão até sexta-feira (25/09) e que interessados podem conversar com o CAL e a               

gestão vai ajudar nesse processo. Aponta que a dinâmica do EAD dificulta as atividades do               

semestre e nos sobrecarrega, então iniciar o novo mandato da representação discente em             

janeiro é positivo nesse sentido também. Trazer novos representantes é muito importante para             

levarmos novas pautas. Integrante do CAL diz que a sua atuação como RD da Congregação               

foi tranquila e estar lá fez com que ela tivesse mais atenção ao que estava acontecendo na                 

Universidade. Diz que os RDs se comunicam por uma lista de e-mails. 4.2 Bolsas SAE               

Integrante do CAL explica o que está acontecendo com as bolsas SAE. Em agosto, em               

reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), foi pautado um documento que              

propunha a alteração da regulamentação do processo para conseguir as bolsas SAE; alteração             

essa que prejudicaria os estudantes. Essa proposta não foi aceita pelos RDs da CEPE e os                

estudantes se mobilizaram e se manifestaram para que essa pauta fosse adiada para setembro.              

Estudantes se organizaram em grupos de trabalho (GTs), sendo um desses GTs o responsável              

pela redação de uma contraproposta, para a superação da proposta apresentada pela reitoria.             



Formados os GTs (o CAL se inseriu em todos os GTs), entraram em contato com os docentes                 

representantes na CEPE, foram feitas assembleias gerais dos estudantes da Unicamp, foi feito             

um abaixo-assinado com mais de 3000 assinaturas e foi organizada uma manifestação na             

frente da reitoria. Em setembro, os estudantes chegaram bem preparados para a reunião da              

CEPE, por isso a reitoria adiou a pauta. A reitoria reformulou o grupo de trabalho, que agora                 

é composto, também, pelos RDs do CONSU. Os estudantes continuam a mobilização e estão              

seguindo com o convencimento dos professores votantes na Câmara. Diz que os estudantes             

que estão em Barão Geraldo podem ir nos atos, e quem não está pode acompanhar a página                 

Bolsistas SAE em Luta, ver os materiais e entender os pontos apresentados pelos GTs. Na               

quinta-feira (24/09), ocorrerá uma nova assembleia para discutir a nova proposta. Outra            

integrante da chapa diz que está acompanhando o GT de Pesquisa e dá alguns informes sobre                

o trabalho que está sendo feito por ele. Lembra que a postagem do CAL sobre as bolsas SAE                  

tem dados e análises do GT como referências, então esses dados podem ser encontrados lá.               

Dando continuidade às análises do GT, separaram os dados dos estudantes em grupos, pelas              

modalidades de ingresso, e estão analisando como cada um desses grupos seriam impactados             

pelas mudanças propostas no documento apresentado pela reitoria. Esses dados serão           

apresentados na Assembleia Geral, assim como explicados segundo essa nova análise.           

Comenta que uma das dúvidas levantadas sobre a nova proposta foi sobre o processo de               

bolsas SAE para os ingressantes. Integrante do CAL diz que RDs do IEL se mobilizaram               

sobre esse debate dentro do instituto, contatando professores e a direção e falando sobre o               

assunto na Congregação, por exemplo. Com isso, reforça a importância da representação            

discente e a relevância da atuação dos RDs para essa pauta. Fala da dúvida que surgiu se o                  

processo de inscrição para as bolsas SAE vai ser adiado. Perguntamos para os RDs que estão                

no GT da reitoria, que perguntaram para os funcionários do SAE, e o processo vai ocorrer                

normalmente. Por isso, é bom as pessoas interessadas ficarem atentas.  

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

horas e cinquenta e cinco minutos e eu, Júlia Cristina Zebini, lavro a presente ata que será                 

submetida à aprovação dos membros da Gestão do Centro Acadêmico. 



 


