
ATA DA PLENÁRIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM (IEL), NA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

No dia 21 de Setembro de Dois Mil e Vinte e Dois às 18 horas e 15 minutos, no

corredor da Arcádia, reuniram-se os estudantes do Instituto de Linguagens. Havendo 20

pessoas participando dessa plenária, é declarada aberta a plenária. I APROVAÇÃO DE

PAUTA – em apreciação, em votação, aprovada por unanimidade. II APROVAÇÃO DA

ATA – em apreciação a ata é aprovada por unanimidade. III PAUTA – 3.1 A plenária é

aberta falando sobre o calendário do DCE, e os atos que estão previstos para ocorrer. Uma

estudante fala sobre a troca de empresas que prestam serviços ao Restaurante Universitário.

Sobre como a terceirização é um problema, ela precariza cada vez mais o trabalho, ameaça

constantemente a qualidade de vida e a estabilidade dos funcionários, que podem ser

demitidos a qualquer momento, por qualquer coisa. Com a recente troca da empresa

terceirizada do bandejão, a nova empresa demitiu 268 funcionários e quer a implementação

dos pontos eletrônicos, a perda do direito à creche da Unicamp, ao fretado, além do aumento

da carga de trabalho, a redução do vale refeição de 800 para 180 reais, o assédio moral, a

fiscalização do tempo de descanso dos funcionários, não fornecimento de EPIs, a perda de

direito ao RU para os funcionários da limpeza. Esses problemas não são próprios apenas da

empresa "Soluções", mas de tudo que vem com a terceirização: o processo de aumento dos

lucros em detrimento da qualidade de vida das pessoas. Vale falar que essas pessoas que

precisam desse emprego para se sustentarem, que tem família, que não têm outra escolha

senão aceitar isso, pq se não estariam em uma merda maior. Nossa função como estudantes

trabalhadores é pegar o que a Unicamp se gaba e fazer ela realmente ser: uma universidade

popular, para todes. Uma estudante pergunta sobre a quantidade de comida servida ser menor

que na empresa anterior, se houve diminuição. Outra estudante responde falando sobre como

a limpeza do Restaurante Universitário não é mais feita por parte da empresa, como os

funcionários não têm mais funções específicas, onde todos devem fazer todas as funções.

Outro estudante fala sobre como as medidas tomadas pela empresa, como a retirada do

self-service, são medidas para tentar atrasar. Outro estudante fala sobre a perda de qualidade

na comida também é um marco da perda da permanência estudantil. Outro estudante

complementa falando que tal permanência afeta também estudantes indígenas; falando

também do aumento do preço e como isso afetará tal permanência. O estudante ainda, fala

sobre outras perdas da permanência estudantil, tal qual como transporte para outros campus

da universidade. Relembrando que a luta estudantil foi essencial para a conquista de tais



elementos da permanência. Uma estudante fala sobre a ocupação ocorrida em 2018 contra o

aumento do preço do bandejão e como essa luta impediu que tal aumento ocorresse. Falando

da necessidade de ocupar a Reitoria, como uma medida de tentar impedir que isso ocorra.

Outra estudante fala sobre como os professores do Instituto são desligados do que está

ocorrendo na precarização, e que estes são elementos que podem ajudar na luta estudantil. A

estudante também reitera a importância de se juntar ao ato do DCE que ocorrerá nos dias

27/09 e 04/10. Outra estudante fala sobre uma professora que não sabia do que está

ocorrendo, e como as mobilizações para a ocorrência de uma greve estão ocorrendo em torno

da universidade. Um estudante reafirma os atos que o DCE está organizando e como os

estudantes do Instituto também possuem um papel muito importante politicamente. Um

estudante fala sobre como os ingressantes de 2022 possuem maior dificuldade em perceber

como a precarização vem ocorrendo lenta e gradualmente, de como não há comparação com

um parâmetro com o que foi conquistado pela luta estudantil. Outro estudante fala sobre os

Reitores da Unicamp e como o Reitor atual se faz menos acessível e dificulta a luta

estudantil. Uma aluna fala sobre a necessidade de chamar mais pessoas para participar das

reuniões, assembleias. Outro estudante fala sobre como atos mais efetivos devem ser

tomados, que afetem diretamente o Restaurante, para além das paralisação das aulas.

IV ENCAMINHAMENTO - 4.1 CAL mandar email para os professores tomarem

consciência do que está acontecendo e liberarem os estudantes para poderem participar dos

atos. 4.2 Passagens em sala chamando para os atos do dia 27/09 e 04/10. 4.3 Indicativo de

assembleia para semana que vem, quarta-feira, onde mais pessoas sejam chamadas e

engajadas. 4.4 Levar para a congregação os indicativos gerados nesta plenária. 4.5 Conversar

com outros centros acadêmicos para unificar a mobilização estudantil. 4.6 Levar sugestões de

ações mais radicais, que afetam diretamente o bandejão e vá além da paralisação das aulas,

para o DCE.

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

e 48 minutos e eu, membro do CAL, lavro a presente ata que será submetida à aprovação dos

membros da Gestão do Centro Acadêmico.


