
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 28 de Setembro de dois mil e vinte e dois às 17 horas e 30 minutos, em (LOCAL),

reuniram-se 44 pessoas. 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 Informa-se sobre a validade da assembleia, prevista pelo estatuto do

CAL 3.2 haverá um ato no dia 04/10, às 11 horas, na frente da reitoria IV PAUTAS – 4.1

Situação da precarização da situação de funcionários do Restaurante, com ataques aos

direitos dos funcionários. Abre-se a pauta Informando como os funcionários foram

indicados a chegar mais cedo para que comida estragada fosse jogada fora. Comentando

como as assembleias estão sendo chamadas ao redor da Unicamp, numa tentativa de agregar

à luta estudantil. Uma estudante informa que a questão dessa luta vai além do Restaurante,

engloba todo o processo de terceirização da universidade. Explicando como a conjuntura da

precarização e insalubridade da universidade se estende a vários setores, que prejudicam a

ideia de uma universidade popular. Outra estudante fala sobre como os direitos estudantis

advém de luta, e que correm o risco de serem retirados. Continua falando sobre como a luta

também se estende para a qualidade da comida servida, como esta também vem acabando,

assim não garantindo tal direito. A estudante comenta como o ato fatídico da morte da

funcionária de Limeira não parece ter gerado qualquer comoção por parte da Unicamp. Outra

fala sobre como a mobilização deve ir além do dia 04/10, que a luta não se encerra apenas

nesse dia, é uma luta contínua, onde os direitos estudantis e de permanência são a mercê de

riscos. Outro estudante fala sobre como a conquista do bandejão é um direito básico da

permanência estudantil, como isso também se estende à moradia e como isso afeta, também,

estudantes indígenas. Falando como é importante radicalizar a luta, que a paralisação não



deve ser fechada em si mesma, que deve ter uma mobilização contínua. Ele ainda fala sobre a

questão do CEL, como a paralisação deve ser levada para este local também, como a

conversa com os professores do CEL deve ser feita tentando . Outro estudante fala sobre

como a terceirização é uma precarização da vida humana também, falando sobre como tal

trabalho precário também se estende para a questão racial, como os funcionários que são

submetidos a tal trabalh=o são negros. O estudante comenta sobre como tal terceirização deve

ser a principal pauta da luta. Outro estudante fala sobre como a paralisação deve ser

comentada com pessoas ao redor e como o ato do dia 04 não deve ser visto como férias onde

não está ocorrendo luta, visto que será no período de eleições onde pessoas estarão em suas

respectivas cidades e como é fácil isso se tornar desmobilizado e um simples descanso. Outra

estudante comenta que o CAL assinou o abaixo assinado sobre a nota de falecimento da

funcionária, porém o DCE não computou a assinatura. A estudante, ainda convida os

participantes a comporem o calendário. Um estudante fala sobre a possibilidade de chamar os

professores do CEL para uma roda de conversa, para pautar a questão de parar também.

Pensando em complementar a mobilização. Uma estudante pergunta como seria possível

informar os professores. Ela respondeu que será mandado na lista de email. Outra estudante

complementa falando como os professores não sabem da situação precária do Restaurante e

dos funcionários. A estudante fala dos piquetes que serão organizados para serem feitos em

outros institutos, para os alunos do IEL não ficarem marcados com tais professores. Outro

estudante informa que o DCE não tem nenhum evento para além da paralisação do dia 04, e

como seria importante ter uma evento do IEL. Outra estudante fala sobre o calendário do

DCE e que eles terão uma roda de conversa. Outro estudante fala sobre como os movimentos

podem incorporar a luta. Outra estudante fala sobre a necessidade de ter uma assembleia

entre dia 04 e dia 18. Outra estudante informa como vários estudantes têm aula na FE e como

é necessário falar com professores. Outra aluna fala sobre a formação de um GT para o dia



04/10. Uma aluna fala sobre que as aulas dela não ocorrem de quinta e sexta e para as

passagens em sala serem feitas segunda-feira.

ENCAMINHAMENTOS – 5.1 Construir um calendário de mobilização estudantil, com

membros do CAL e da gestão 5.2 Endossar o evento do DCE. 5.3 Roda de conversa

sobre a precarização, pensar onde poderia acontecer tal roda. 5.4 Fazer outra

assembleia entre o dia 04 e dia 18, fazendo um balanço sobre como foi a paralisação dia.

5.5 CAL entrar em contato com professores. 5.6 Fazer um evento no dia da paralisação,

para gerar mais mobilização. 5.7 CAL divulgar o próprio calendário de lutas, com base

no GT do dia 04.

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

e 45 minutos e eu, membro do CAL, lavro a presente ata que será submetida à aprovação dos

membros da Gestão do Centro Acadêmico.


