
ATA DA ASSEMBLEIA ESTUDANTIL (19/01/2021) 

INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM (IEL)  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

No dia 19 de janeiro de dois mil e vinte e um às 17 horas e 30 minutos, em reunião online no                      

Google Meets, reuniram-se 43 estudantes do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL).            

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. O Hemocentro da              

Unicamp está com estoque de sangue muito baixo, foi sugerido que o CAL divulgue os               

chamados para doação de sangue compartilhados pelas redes sociais do hemocentro. 3.2.            

Convite de um estudante para os presentes a acompanharem as redes sociais da sua página de                

ensino de línguas chamada “doch.deutsch”. 3.3. Os estágios da FE serão online e será              

priorizada a matrícula dos estudantes que vão se formar em 2021. 3.4. A matrícula para as                

disciplinas de graduação no primeiro semestre de 2021, pelo sistema da DAC, tem início em               

20 de janeiro. IV PAUTA: COMO PROCEDER COM O RESULTADO DA ELEIÇÃO            

ONLINE – 4.1 Um membro da Comissão Eleitoral (CE) da eleição online do CAL disse que                

está no IEL desde 2015 e, desde então, as eleições foram de chapa única, assim como na                 

eleição de 2020. Contou que participou da Chapa Pagu em 2020, mas não continuará nem no                

IEL nem no CAL, por isso fez parte da CE junto a outra estudante que não pode comparecer                  

nesta assembleia. Ele explicou que na semana eleitoral a CE divulgou as eleições online e               

realizou uma live de apresentação de chapa pelo YouTube, e que a plataforma de votação foi                

o sistema e-Voto da Unicamp, disse também que o quórum eleitoral não foi atingido e, por                

isso, a assembleia foi chamada. Explicou que o quórum é de 109 votos, correspondente a               

10% dos estudantes de graduação e pós no IEL, e que houve um total de 77 votos, sendo 76                   

para a chapa e um voto nulo. O estudante disse que esta assembleia vai decidir um                

posicionamento favorável ou não à posse da nova gestão do centro acadêmico, considerando             



o cenário excepcional de pandemia e desgaste dos estudantes com o prolongamento do ensino              

à distância. Disse, por fim, que na avaliação de curso ao final do primeiro semestre foram                

apresentados dados sobre a grande evasão em disciplinas e trancamento de semestre no ano              

de 2020. Uma membra da chapa Pagu 2020 defendeu a posse da chapa e a importância                

política de termos um centro acadêmico ativo para a representação dos interesses e demandas              

discentes, principalmente no atual cenário de crise na conjuntura política e problemas locais             

relacionados ao EAD. Ela contou como as eleições online foram realizadas em outros Centros              

Acadêmicos e que alguns não usaram o sistema e-Voto, disse que o Centro Acadêmico da               

Pedagogia usou o sistema e-Voto e teve 51% de participação, que o Centro Acadêmico do               

Instituto de Artes (IA) e o Centro Acadêmico de Ciências Humanas (IFCH) não realizaram              

eleições online e aprovaram a posse da nova chapa por assembleia. O membro da CE que                

abriu a pauta colocou sua opinião em defesa da posse da chapa. Ele explicou que o estatuto                 

do CAL prevê a realização de outra votação quando o quórum eleitoral não é atingido, mas                

considerando apenas um processo eleitoral presencial. Explicou, também, que o estatuto           

prevê que casos omissos e excepcionais devem ser solucionados em assembleia; disse que o              

atual contexto de pandemia, ensino à distância e a baixa participação nessas eleições online              

pode ser considerado um caso excepcional, portanto a posse da chapa em assembleia está de               

acordo com o estatuto. Ele disse que, para a defesa do empossamento da chapa, considera ser                

central não só a questão estatutária, mas também a importância política dessa decisão para o               

contexto crítico que estamos vivendo. Uma estudante contou sobre sua experiência quando            

participou da Chapa Lima Barreto no CAL em 2019 e como representante discente, com base               

nela reforçou a importância de termos um centro acadêmico bem estruturado e ativo,             

considerando também os problemas relacionados ao EAD e o momento político atual e             

reforçou as falas e encaminhamentos anteriores. Um estudante reforçou os encaminhamentos           

anteriores, disse que, mesmo muitas vezes não tendo muita visibilidade, o Centro Acadêmico             

desempenha tarefas políticas importantes para os estudantes do instituto. Outro estudante           



comentou que a assembleia é apenas uma etapa burocrática causada pela falta de quórum              

eleitoral e concordou com os encaminhamentos anteriores. Ele propôs que a assembleia            

prosseguisse para a votação, caso não houvesse pessoas contrárias ao empossamento da            

chapa. Outro estudante reforçou a fala anterior e pediu para prosseguir com a votação. Um               

estudante comentou que se os votos online fossem somados com os presentes na assembleia,              

isso atingiria o número de estudantes exigido no quórum. Uma estudante membra da gestão              

Pagu 2021 respondeu à última fala dizendo que muitos dos presentes na assembleia são as               

mesmas pessoas que votaram aparentemente e, como o voto é secreto, não dá para saber               

exatamente quem votou ou não. Ela reforçou a proposta de prosseguir com a votação.              

ENCAMINHAMENTOS – 5.1. Aprovar a posse da Chapa Pagu para a gestão do CAL em               

2021. Por unanimidade, os estudantes reunidos em assembleia deliberaram a posse da Chapa             

Pagu para a gestão do CAL em 2021. 

 

Finda as discussões e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a assembleia às 18                

horas e 15 minutos e eu, A.A., lavro a presente ata que será divulgada à comunidade do                 

instituto. 

 


