
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 02 de dezembro de dois mil e vinte e um às 18 horas, em Google Meet, reuniram-se

15 estudantes do IEL e os 2 membros da comissão eleitoral. 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 – não fizeram informes. IV PAUTAS – 4.1 APURAÇÃO

DA URNA DIGITAL: Maria Julia, da comissão eleitoral, abre a reunião compartilhando sua

tela com a interface do E-Voto, o sistema de voto online da Unicamp. Foram 83 votos em

geral: Sendo 79 votos para a Chapa Eneida de Moraes; 2 votos nulos; e 2 votos brancos. Não

batendo o quórum necessário para a validação, passa-se para a próxima pauta. 4.2

EMPOSSAMENTO DA CHAPA: Uma estudante falou sobre a importância política de

existir um Centro Acadêmico ativo no IEL, o que foi completado por um membro da chapa

Eneida de Moraes, que defendeu que o CAL é muito importante para o IEL pois é ele quem

guia e ajuda a formar os estudantes para o movimento estudantil. Um membro da comissão

eleitoral complementou a discussão lembrando que em anos anteriores, o IEL já ficou sem

um Centro Acadêmico, o que foi muito ruim, pois não ocorreu sequer a recepção dos

ingressantes e nem nenhuma grande mobilização favorável aos estudantes. V

ENCAMINHAMENTOS – 5.1 Por unanimidade de todos os presentes, foi aprovado o

empossamento da Chapa Eneida de Moraes para a gestão de 2022 do Centro Acadêmico do

IEL.

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

e 30 minutos e eu, Heitor Derisso, lavro a presente ata que será submetida à aprovação dos

membros da Gestão do Centro Acadêmico.


