
 

 

ATA DA PELNÁRIA FINAL DO XI EGEL 

 

 

 

Ao dia 17 de julho de 2010, às 17h, no Auditório da Universidade Federal da Paraíba -Campus 

I, realizou-se a Plenária Final do XXXI Encontro Nacional de Estudantes de Letras – ENEL-PB-

2010. A mesa foi composta pelos estudantes membros da ExNEL: Angélica Lopes (UEPA) 

Coordenadora Geral do Norte, Cindy Michelle (UEG) Coordenadora Geral do Centro-Oeste, 

Cynthia Funchal (UnB) Secretária Nacional de Comunicação, Guido Lucero (UPF) 

Coordenador Geral do Sul,  Reginaldo Alves (Unicamp) Executivo Regional de Finanças 

Sudeste. Tendo como pautas: 

 

- Informes; 

- Aprovação das deliberações dos GDs; 

- Aprovação do novo estatuto; 

- Ratificação dos executivos estaduais/ regionais eleitos nas respectivas plenárias;  

- Eleição dos cargos nacionais; 

- Próxima escola sede do ENEL; 

 

INFORMES 

- O primeiro Encontro Latino-Americano dos Estudantes de Letras – ELAEL acontecerá na 

UnB,  de 6 a 12 de fevereiro de 2011. (http://www.elael.org/) 

- O Coletivo Feminista da ExNEL, Chama tod@s para ajudarem na construção e com os 

debates. (http://coletivofeministaexnel.blogspot.com/) 

 

 

APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DOS GDS 

 

CONJUNTURA E UNIVERSIDADE 

 

1. Durante o governo FHC, é visível o processo de expansão das universidades 

particulares, este delimitando o período de expansão do ensino superior calcado em uma 

visão privatista e não qualitativa do ensino. Nos últimos anos, surge um processo de 
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expansão nas Universidades Públicas, primeiramente observadas através do PL 7.200, o 

projeto de lei da Reforma Universitária. Este previa a remodelação do ensino brasileiro, 

porém, ainda modelado no mesmo processo neoliberal desencadeado nos anos anteriores. 

Vimos então o surgimento do REUNI, decreto federal do governo Lula, que pretende 

expandir e reestruturar as Universidades Federais. Apesar de um caráter de 

democratização que é visto em um primeiro momento, o REUNI causa uma realidade 

nefasta na maior parte do ensino público superior existente. Através da política do 

cerceamento ou aumento de financiamento, faz com que as Universidades tenham que 

expandir suas vagas sem necessariamente ter garantido a estrutura para as mesmas, 

como é o caso da UFF, onde vários estudantes têm aulas em containeres, ou 

universidades que expandiram suas vagas sem ter garantido políticas de permanência 

estudantil efetivas para a manutenção dos alunos (moradias, restaurantes universitários, 

bibliotecas e bolsas auxílio), além da contratação ineficiente de professores para manter a 

qualidade do ensino. Com isso, nós estudantes de Letras, reunidos no 31ºº ENEL, nos 

colocamos contrários a formas de expansão de vaga que não prevejam maior qualidade 

das Universidades, consequentemente, contra as políticas do REUNI que, atualmente, 

expressa esta expansão. 

 

2. É visível hoje um processo de precarização de grande parte dos postos de trabalho 

encontrados em nossa sociedade. O trabalho formal, para muitos, é tido como oneroso, 

pois mantém trabalhadores com regularidade empregatícia ou com muitos direitos 

trabalhistas. Assim, a solução encontrada por muitos é a utilização de estagiários para a 

realização dos trabalhos, sabendo que estes receberão menos, já que, não têm garantidos 

os mesmos direitos que um empregado formal. Dessa forma, o estágio fica compreendido 

no âmbito do trabalho e não como a complementação e reforço da formação. Entendendo 

o processo de exploração escondido por trás deste processo, nós estudantes de Letras, 

lutamos pela melhoria das condições dos estágios, assim como da igualdade dos direitos 

entre estes e o que é dado aos outros trabalhadores. 

 

3. Devido à falta de financiamento em relação à permanência estudantil, praticado por 

grande parte das universidades, assim como, pela necessidade de políticas que atendam 

os estudantes mais necessitados. Nós estudantes de Letras, nos posicionamos favoráveis 

à criação de bolsas de permanência estudantil, dessa forma pela ampliação das moradias 

e restaurantes universitários. Para que se tenha a garantida a condição de sobrevivência 

dos estudantes dentro das Universidades. Assim como, contrários à criação de bolsas que 

tenham como objetivo substituir o serviço público por bolsistas, dessa forma, precarizando 

o trabalho público e explorando os estudantes. 

 

4. Apesar a Universidade Pública ser sustentada por um tripé: o ensino, a pesquisa e a 

extensão, estes objetivando que a produção do conhecimento que é realizado nas 

universidades atenda as necessidades sociais, hoje eles se encontram em um grande 

descompasso entre o que é produzido dentro da Universidade e os anseios sociais. Assim, 



a Extensão, que seria o principal meio de ligação entre a sociedade e a Universidade, 

intermedeia esta relação através da lógica que está impregnada nos outros pilares da 

universidade. Praticando assim, uma lógica restritiva e privatista da mesma, vendo isso 

através dos cursos pagos, fornecidos pelas universidades, pelos convênios com grandes 

empresas, que objetivam somente obter lucro através da utilização dos recursos públicos e 

da captação de recursos extra orçamentários para a manutenção da Universidade, 

substituindo assim, o papel que é do estado: financiar o ensino básico e superior. No caso 

específico da Letras, é visível através dos cursos pagos de extensão em Línguas, do 

número baixíssimo que é disponibilizado para a sociedade usufruir deste direito social. É a 

partir desta reflexão que nos colocamos contra esta lógica privatista que permeia a 

universidade e achamos fundamental criar espaços de discussão que visem a ampliar a 

reflexão sobre este caráter da Universidade. 

 

5. Nos últimos anos vimos uma intensificação do processo de criminalização dos 

Movimentos Sociais Nacionalmente e Internacionalmente, estes presentes, por exemplo, 

na criminalização do MST, na forma truculenta com que a polícia age com o Movimento e o 

que é praticado pelos governos. Presente também na criminalização do movimento 

Estudantil, seja através dos processos de punição internos às universidades, como vem 

ocorrendo com estudantes das Universidades Federais e Estaduais através de sindicâncias 

e processos devido a militância dentro das Universidades, ou a perseguição ocorrida a 

estudantes da UnB, ao se colocarem contra o até então governo do Distrito Federal, o 

governo Arruda. Por isso, nos colocamos: 

 

 Contrários à repressão dos(as) estudantes e trabalhadores(as) haitianos(as) e à favor 

retirada das tropas brasileiras do Haiti; 

 A favor do direito de greve dos(as) trabalhadores(as) do serviço público e privado e 

apoio às greves com moções de apoio e repudiando qualquer ato discriminatório deste 

movimento; 

 Solidários ao fim dos processos contra os(as) estudantes que participaram das lutas 

nos últimos anos, principalmente 2007 e 2008; 

 Contrários a criminalização dos movimentos sociais, principalmente MST e MTST, 

assim como o Movimento Estudantil; 

 

6. Apesar de existir a Autonomia de pesquisa das universidades, assim como na sua 

administração, vemos que ela não exerce de forma plena esta autonomia, já que, seja 

através das políticas de fomento que delimitam o que deve ser pesquisado, seja através da 

intervenção governamental em relação à escolha dos reitores das mesmas, tirando assim a 

possibilidade de democracia plena dentro das Universidades. Outro mecanismo que atinge 

as universidades são as formas avaliativas que o governo utiliza para “fiscalizá-las”, que 

através do ENADE/SINAES, dizem fazer uma avaliação qualitativa das Universidades, mas 

serve como forma de punição e fiscalização das mesmas, já que, as ranqueia e não aponta 

saídas qualitativas para as universidades que apresentam problemas. Assim, nós 



estudantes de Letras, somos favoráveis a real Autonomia das Universidades, através de 

avaliações verifiquem qualitativamente os projetos político-pedagógicos dos cursos e das 

universidades, contra a intervenção na escolha dos reitores, e favoráveis a um processo de 

escolha em que haja um debate sério sobre a participação efetiva dos estudantes. 

 

7. Nos últimos anos ocorreram várias reformas no que diz respeito ao trabalho, à 

aposentadoria e às relações empregatícias do país. Estas reformas atingiram brutalmente 

os direitos dos trabalhadores, em relação às aposentadorias, por exemplo, houve o 

aumento da idade de aposentadoria, homens que antes aposentavam com 60 anos, agora 

só se aposentam aos 65 e mulheres que antes eram com 55 agora somente com 60 e a 

desvinculação do salário mínimo da aposentadoria. Isso gerou impacto em todos os níveis, 

nas universidades, por exemplo, em 2003 é possível identificar um número gigantesco de 

aposentadorias, pois professores que ainda tinham tempo de aposentadoria, mas não 

tinham idade, se aposentaram antes de serem “pegos” pelas reformulações, gerando um 

grande déficit de professores nas universidades. Por isso, nos posicionamos contrários a 

estas reformulações e que a aposentadoria, assim como os trabalhadores sejam 

respeitados e seus direitos garantidos. 

 

OPRESSÕES 

 

1. Combate aos trotes violentos, principalmente aos que possuam um caráter machista, 

racista e homofóbico; 

 

2. Que as festas construídas pelo movimento estudantil de Letras pautem e combatam a 

divulgação da exploração do corpo da mulher (seja por frases, músicas e expressões 

machistas); 

 

3.  Luta pela ampliação do berçário e creches nas Universidades. Garantia de vagas para 

todos os filhos de estudantes; 

 

4. Contra a violência sexual e estupros; 

 

5. Contratação de seguranças via concurso público nas Universidades e garantia de 

treinamento para esses trabalhadores a respeito de como agir nos casos de violência a 

mulher; e que seja garantido pelo edital uma porcentagem que garanta a contratação 

de seguranças mulheres; 

 

6. Educação sexual em todos os níveis escolares, em consonância com os programas de 

saúde reprodutiva; 

 



7. Defesa da legalização do aborto, incluindo-o dentro das políticas públicas de 

planejamento reprodutivo, sendo que aquele seja garantido pelo Sistema Único de 

Saúde, e que as mulheres não sofram discriminação por terem optado por ele. 

 

8. Educação sexual e informação a respeito do tema dentro das escolas, em uma 

disciplina integrada na grade curricular; 

 

9. Utilização da mídia para educar e informar sobre o Plano (Plano Nacional de Políticas 

Públicas para as Mulheres); 

 

10. Que os profissionais das Letras trabalhem com textos nas salas de aula que, além de 

aspectos lingüísticos, tratem da diversidade sexual, com o cuidado de trabalhar 

diferentes textos para diferentes níveis. 

 

11. Contra a concordata Brasil-Santa Sé, que fere a laicidade do Estado colocando a 

obrigatoriedade do ensino religioso cristão e trazendo um retrocesso para a luta pela e 

descriminalização do aborto e no combate à homofobia; 

 

12. Defesa do direito ao tratamento com hormônios sexuais, à cirurgia de redesignação 

sexual, redução de danos e outros aspectos de atenção à saúde LGTTB; 

 

13. Equidade de gênero e pela livre expressão da natureza sexual; 

 

14. Em favor da união civil entre homossexuais; 

 

15. Pela criminalização da homofobia, entendendo como uma bandeira de combate às 

opressões vivenciadas por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais; 

 

16. Nas Universidades Públicas, os negros correspondem a menos de 2% dos estudantes. 

Este fato exclui parte significativa da população, impedindo que se desenvolvam 

conhecimentos relativos ao povo negro nas universidades. Por isso defendemos cotas 

raciais, proporcionais ao número de negros(as) da população, em cada região, nas 

universidades e serviços públicos; 

 

17. Reconhecimento nacional do dia 20 de novembro, dia da consciência negra, data que 

relembra a morte do líder Zumbi dos Palmares e como data de luta e resistência do 

povo negro; 

 

18. Inclusão do ensino da Literatura e História da África no ensino fundamental e médio. 

Ao mesmo tempo, nas universidades, disciplinas e cursos para a formação dos 

professores dessas matérias para rede de ensino. 

 



19. Fomentar a discussão a respeito do preconceito linguistico como forma de opressão. 

Sabe-se que apenas uma variante linguistica (Norma Culta) é prestigiada. Esta 

expressa os valores sociais dos grupos dominantes. 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DE LETRAS – ENCAMINHAMENTOS À ExNEL 

 

1. Construção de material gráfico e/ou virtual das lutas e pautas da ExNEL e que seja 

distribuída de maneira gratuita; 

 

2. Pela articulação da ExNEL com entidades e fóruns nacionais na construção de lutas, 

campanhas e atos definidos e aprovados em fóruns estaduais e regionais de Letras, e 

de políticas gerais, neste caso, desde que discutidos e aprovados no Encontro 

Nacional (ENEL); 

 

3. A criação e manutenção de entidades de base de letras; 

 

4. A manutenção e criação de espaços comunicativos da ExNEL que possibilitem a 

interação entre as entidades dos estudantes; 

 

5. Que a ExNEL invista em espaços de formação política dos estudantes e dos 

executivos/executivas; 

 

6. A partir da realidade geográfica de alguns estados do território brasileiro, a ExNEL 

poderá criar formas de acessória voluntária que possibilitem a capilarização e 

integração da entidade. Estes(as) voluntários(as) ajudarão na criação e manutenção de 

entidades de base e devem levar as pautas de luta da ExNEL aos pontos de acesso 

difícil do estado ou região. 

 

7. Que se crie dentro da executiva espaços de formação política, em que se pese discutir 

propostas referentes a construção política da Entidade. 

 

8. Elaboração de notas aos movimentos sociais em caráter de apoio, sempre que 

necessário; 

 

9. Moção de repúdio do ENEL (ExNEL) contra a postura do DCE UEG; 

 

10. Fazer momentos para formação política dos(as) estudantes de Letras para que eles(as) 

sejam, em seus cursos, agentes sociais (propagadores da discussão); 

 



11. Além de discutir com o MST, promover espaços com outros movimentos como, por 

exemplo, movimento feminista e de diversidade sexual, além de discutir sobre 

acessibilidade para Portadores(as) de Necessidades Especiais (PNEs); 

 

12. Que a ExNEL promova espaços de vivência durante todo o ano como, organizando 

cursos de formação para vivências e um espaço feito com leituras e debates;  

 

13. Que durante o CoNEL que se estreite os laços com os Movimentos Sociais, assim que 

eles sejam convidados para participar como observadores e debatedores durante o 

Conselho; 

 

14. Reavaliação da divisão do tripé dos encontros (Acadêmica, Política e Cultural); 

 

15. Maior divulgação dos encontros; 

 

16. Que a ExNEL participe da construção do seminário programático previsto para o 

segundo semestre do ano de 2010, que discutirá as lutas e as perspectivas para a 

construção de um espaço unitário para o movimento estudantil de esquerda, bem como 

sua reorganização. A próxima etapa de construção ocorrerá em Agosto em Santa 

Catarina, na UFSC, nos dias 28 e 29. 

 

17. Que os executivos tenham mais diálogo com os DA´s e CA´s; 

 

18. Formular debate sobre a grade curricular; 

 

19. Incentivar a construção de coletivos de combate as opressões e retomar de forma 

categórica a discussão e o combate ao machismo, homofobia e racismo no interior da 

ExNEL; 

 

20. Criação de um informativo de cada região, informando sobre a realidade local; 

 

21. Debater sobre acessibilidade nos fóruns da ExNEL; 

 

22.  Proporcionar tradutores de libras nos fóruns da ExNEL. 

 

23. Promover, antes das “festas” culturais, momentos de debate sobre as músicas e a 

cultura em geral daquela região. 

  

24. Uso de alternativas que incluam o gênero feminino nos documentos oficiais e nas 

produções da ExNEL; 

 



25. Construção de uma lista de livros, artigos e textos em geral que debatam todas as 

bandeiras de luta da ExNEL; 

 

26. Criação de um periódico para chegar até os Centros e Diretórios Acadêmicos com 

textos a respeito das bandeiras da ExNEL; 

  

27. Enviar notas para organizações como Abralip etc, apoiando o ensino de culturas e 

literaturas africanas, afro-brasileiras e indígenas; 

 

28. A ExNEL enviar uma carta ao MEC incentivando a contratação, de caráter temporário, 

de professores(as) africanos(as); 

 

29. Que a ExNEL discuta a inclusão dos(as) Portadores(as) de Necessidades Especiais 

(PNEs) nas universidades, tendo em vista que os vestibulares e a acessibilidade das 

Instituições não se adequam à realidade dos(as) PNEs. 

 

30. Que um dos eixos políticos da ExNEL a partir desta nova gestão seja a discussão e a 

construção de lutas concretas por uma Universidade Popular na perspectiva de 

construção de uma nova sociedade. Isto se traduz em:  

 

a) A construção de projetos de extensão popular por todos os C.A.s de Letras de todo 

o país. 

 

b) A construção de um primeiro congresso de educação, extensão e universidade 

popular, junto com os trabalhadores. 

 

31. Que a ExNEL lute pela aprovação no Congresso Nacional de 10% do PIB para a 

educação e que se realize uma expansão com qualidade e que atenda as demandas 

dos(as) trabalhadores(as) e estudantes. 

 

32. Que o próximo CONEL tenha como tema de discussão central a Universidade Popular, 

aberta, pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 

 

33. Que a ExNEL lute por uma Universidade popular, aberta, pública, gratuita, de qualidade 

e socialmente referenciada. 

 
 
 
APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO 

Foi aprovado o estatuto conforme documento em anexo a essa ata.  

 

 



RATIFICAÇÃO DOS EXECUTIVOS ESTADUAIS/REGIONAIS ELEITOS NAS RESPECTIVAS 

PLENÁRIAS 

Estaduais:  

-Alagoas: Laís Sousa Cavalcante. 

-Amapá: Rômulo Dayan Lima Araújo, Cheila Picanço Barbosa, Eli do Nascimento Lisboa. 

- Bahia: Gilvan Santos Leal, Robson Teixeira de Oliveira, Mariana Oliveira Paixão da Silva. 

- Ceará: Ronikelson  Rodrigues, Francisco Honório de Abreu Neto, Silmara Alves Melo. 

Distrito Federal: Lucas Barbosa de Melo, Camila Varela. Outro cargo a ser preenchido no 

EBREL.  

- Goiás: Marcela Oliveira Coimbra e Silva, Juliane Prestes Meotti, Kellyda Martins de Carvalho. 

- Mato Grosso: Ítala  Ribeiro Cabral, Erick Bruno de Oliveira Fonseca, Roger Rafael de Souza 

Alves. 

- Maranhão: Wescley Campos Melo, Caroline Megg Silva Torquato, Thalita Castro Pimentel. 

- Minas Gerais: Carolina de Viterbo Lage, Roberto Winter de Oliveira, Salete Mara da Silva. 

- Paraíba: Jocélio Silva dos Santos, Raphael de Souza Caparica da Silva, Maria do Socorro da 

Silva Medeiros. 

- Pará: Larissa Ribeiro Salgado, Jorge Luiz Lourenço de Oliveira, Azariel da Silva. 

-Pernambuco: Daniel Rodrigues Monteiro, Victor Ricardo Bispo dos Santos, Diogo Soares dos 

Santos. 

- Piauí: Ana Cristina Pereira Araújo, Ramon Leite da Silva, Marcos Hefam Alves da Silva. 

-Rio de Janeiro: Gabriel Bizzo de Menezes, Rafael do Nascimento da Silva, Pedro Xavier de 

Souza. 

- Rio Grande do Sul: Nathália Luísa Giraud Gasparini, os outros dois cargos serão decididos no 

encontro estadual. 

- Santa Catarina: Natássia D'Agostin Alono, os outros dois serão decididos no COREL. 

- Sergipe: Luiz Carlos Nascimento da Hora, Fancisco de Assis de Souza Morais, Eduardo de 

Araújo Jesus. 

 

Regionais: 

 

 Centro-Oeste:  

Coordenação Geral: Cynthia Funchal Campos 

Comunicação: Eveline Almeida da Silva 

Finanças: Állison Silva Pereira 

 



 Nordeste: 

Coordenação Geral: Lázaro Araújo dos Santos 

Comunicação: Maria Cristiane Alves Estevão 

Finanças: Vanessa Silva de Lima 

 

 Norte: 

Coordenação Geral: Karina Dias Azevedo 

Comunicação: Romáio Duarte Sanches 

Finanças: Breno Pareseis Thuinhos 

 

 Sudeste: 

Coordenação: Reginaldo Alves do Nascimento 

Comunicação: Gabriela Antunes Pereira 

Finanças: Gabriela Soares Freire 

 

 Sul: 

Coordenação: Carla Cristiane Mello 

Comunicação: Carolina Veloso Costa 

Finanças: Monique Ganasin 

 

ELEIÇÃO DOS CARGOS NACIONAIS 

 

- Assuntos Acadêmicos: Ruan de Souza Mariano 

- Combate à Homofobia: Allan Campos Castro 

- Combate ao Machismo: Débora Corrêa 

- Secretaria de Igualdade Racial: Olivânia Maria Lima Rocha 

- Comunicação: Cindy Michelle da Silva 

- Finanças: Thiago Augusto Martins Ferreira L. e Silva 

- Movimentos Sociais: Rubens Anderson Alves da Silva 

- Organização Política: Iúna Gabriella Costa de Paiva 

- Sócio-Cultural: Reinaldo Silva Santana 



 

PRÓXIMA ESCOLA SEDE DO ENEL 

O XXXII acontecerá na UFG, em 2012.  

 

Assina a ATA do ENEL UFPB: 

 

        

              

Cindy Michelle Cynthia Funchal 

Universidade Estadual de Goiás - UEG Universidade de Brasília - UnB 

Coordenadora Geral do Centro Oeste -

Gestão 2009/2010 

Secretária Nacional de Comunicação -

Gestão 2009/2010 

  

 

 

 

 

 

Guido Lucero Reginaldo Alves 

UPF Unicamp 

Coordenador Geral do Sul – Gestão 

2009/2010 

Executivo Regional de Finanças 

Sudeste - Gestão 2009/2010 

  

 

 

 

 

 

 



 

ESTATUTO DA EXECUTIVA NACIONAL DOS 

ESTUDANTES DE LETRAS 

 

SUMÁRIO 

 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I - DA ExNEL, SUA INSTITUIÇÃO 

CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES ATRIBUIÇÕES E OBJETIVOS DA ExNEL 

CAPÍTULO III - DA FILIAÇÃO DAS ENTIDADES ESTUDANTIS DE LETRAS 

CAPÍTULO IV - DOS MEMBROS, SEUS DIREITOS E DEVERES 

 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DE 

LETRAS (MEL) 

CAPÍTULO I - DOS FÓRUNS 

CAPÍTULO II - DO ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

CAPÍTULO III - DO CONSELHO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

CAPÍTULO IV - DOS ENCONTROS REGIONAIS, ESTADUAIS E DISTRITAIS 

CAPÍTULO V - DOS CONSELHOS REGIONAIS, ESTADUAIS E DISTRITAIS 

 



TÍTULO III - DO SISTEMA DE PROVIMENTO DE CARGOS 

CAPÍTULO I - DA COMPOSIÇÃO DA EXNEL 

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DOS EXECUTIVOS 

CAPÍTULO III - DAS REUNIÕES 

CAPÍTULO IV - DAS INDICAÇÕES 

CAPÍTULO V - DAS SANÇÕES E SUBSTITUIÇÕES NA EXNEL 

CAPÍTULO VI - DA INELEGIBILIDADE 

 

TÍTULO IV - DO PATRIMÔNIO E DO REGIMENTO FINANCEIRO 

CAPÍTULO I - DO CONSELHO FISCAL 

 

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I - Da ExNEL, sua Instituição 

 

Art. 1º - A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, denominada ExNEL, é uma entidade civil sem 

fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, apartidária, formada pela livre associação de 

estudantes assim como suas entidades representativas, dos cursos de pós-graduação em letras existentes 

nas instituições de ensino superior brasileiras. 

Art. 2º - Todo poder, regulado por este estatuto, emana dos estudantes matriculados nos cursos de Letras 

do Brasil e, em nome deles, será exercido.  

Art. 3º - A ExNEL tem sua sede nacional e foro na cidade de Brasília, na Universidade de Brasília, 

Campus Darcy Ribeiro - ICC Sul, sala b T 222, CALET. 

Art. 4º - A ExNEL gozará de total independência administrativa, financeira, política e religiosa, a ser 

exercida na forma da lei n. 7395, de 31 de outubro de 1985 e do presente Estatuto. 

 

Capítulo II - Das Finalidades, Atribuições e Objetivos da ExNEL 

 

Art. 5º - É fim essencial da ExNEL: Lutar pelos interesses dos estudantes de Letras 

Art. 6º - No desempenho de suas atribuições, a ExNEL deverá: 

I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, exercendo os poderes nele previstos; 

II - Manter intercâmbio científico, político, artístico e cultural com organizações nacionais e 

internacionais sendo essas contrárias às suas finalidades e objetivos estatutários. 

Art. 7º - São objetivos específicos da ExNEL: 

I - Imprimir unidade à ação de seus associados; 

II - Integrar e articular os estudantes de Letras através de encontros, congressos, seminários e outras 

atividades pertinentes ao seu campo de atuação e, em especial, do Conselho Nacional de Entidades de 

Letras (CONEL), do Encontro Nacional dos Estudantes de Letras (ENEL) e do Encontro Regional de 

Estudantes de Letras (EREL), estaduais e distritais; 



III - Incentivar e organizar o debate sobre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária na área de 

Letras, de forma multidisciplinar, bem como sobre o Movimento Estudantil de Letras (MEL), através de 

publicações e da produção de materiais diversos; 

IV - Manter contato e colaboração permanente com as entidades representativas das categorias de 

trabalhadores na área de Letras, visando o aprimoramento das relações entre as entidades e buscando 

soluções conjuntas para os problemas relacionados ao mercado de trabalho e à formação profissional; 

V - Buscar contato e colaboração permanente com as Entidades de Pesquisa e ensino de Letras, através de 

convênios e parcerias em projetos que visem à integração e o incremento da produção técnico-científica 

nesta área; 

VI - Promover e incentivar as relações dos estudantes de Letras com os demais estudantes e Entidades 

estudantis, unificando as lutas que visem às soluções dos problemas comuns, de acordo com as bandeiras 

de lutas da Executiva; 

VII - Lutar pelo ensino de Letras, buscando unificar as reivindicações legítimas dos estudantes de Letras 

do Brasil; 

VIII: Pugnar pelo ensino superior de boa qualidade nas universidades públicas e particulares; 

IX - Intensificar as relações dos estudantes de Letras com a sociedade civil organizada, atuando na defesa 

da democracia, dos direitos humanos e difusos para o pleno exercício da cidadania; 

X - Incentivar a criação e manutenção de entidades de base (CA's e DA's), livres e independentes de 

qualquer órgão ou poder. 

XI - Lutar pela ampliação de vagas no ensino público superior; 

XII – Apoiar e incentivar mobilizações e prol da universidade pública, gratuita, de qualidade e para todos, 

com ênfase na garantia da assistência e permanência dos estudantes de Letras e demais estudantes. 

PARAGRÁFO ÚNICO - Para o cabal desempenho de suas atribuições, a ExNEL deverá assegurar a 

liberdade de expressão e debate, permanecendo aberta ao diálogo com todas as correntes de pensamento 

sem participar, enquanto entidade, de grupos ou movimentos partidários ou religiosos. 

 

Capítulo IV - Da Filiação das Entidades Estudantis de Letras 

 

Art. 8º - É facultada a toda Entidade Estudantil de Letras a filiação junto à ExNEL na forma deste 

Estatuto. 



Art. 10º - A filiação será efetuada mediante atendimento das seguintes normas: 

I - Apresentação de cópia da ata de posse da Diretoria do diretório ou centro acadêmico de Letras, 

constituído na forma da Lei n. 7395, de 31 de Outubro de 1985; 

II - Preenchimento de formulário padrão, fornecido pela ExNEL, com os dados cadastrais da Entidade; 

PARÁGRAFO ÚNICO - Uma cópia do formulário deverá ser enviada à Secretaria de Comunicação e à 

Sede Nacional. 

Art. 11º - A ExNEL deverá fornecer, por ocasião da filiação das Entidades de Letras, uma cópia do 

presente Estatuto. 

 

Capítulo III - Dos Membros, seus Direitos e Deveres 

 

Art. 14º - São membros da ExNEL os estudantes citados no artigo 2º, das Entidades Estudantis de Letras 

as quais integram e que não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela 

ExNEL, salvo comprovação de má fé. 

PARAGRÁFO ÚNICO - Os executivos não respondem, individual ou solidariamente pelas obrigações 

que contraírem em nome da Entidade, se derivadas de atos regulares da gestão. 

Art. 15º - São direitos dos membros da ExNEL: 

I - A igualdade perante este Estatuto; 

II - Votar e ser votado para os cargos da ExNEL, salvo as disposições do artigo 73º; 

III - Participação direta/individual ou através de sua entidade filiada a ExNEL em qualquer atividade 

promovida pela ExNEL; 

IV - Ter acesso a toda e qualquer documentação da ExNEL; 

V - Encaminhar qualquer reivindicação e/ou sugestão pertinente aos assuntos previstos neste Estatuto aos 

executivos da ExNEL. 

Art. 16º - São deveres dos membros da ExNEL: 

I - Conhecer, cumprir e zelar pelo cumprimento do presente Estatuto; 

II - Respeitar as decisões dos órgãos deliberativos da ExNEL; 



III - Cooperar para conservação e ampliação do patrimônio material e moral da ExNEL; 

IV - Proteger a memória das realizações sociais e histórico-culturais do Movimento Estudantil; 

V - Colaborar para realização dos objetivos específicos da ExNEL. 

 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL 

DE LETRAS (MEL) 

 

Capítulo I - Dos Fóruns 

 

Art. 17º - O Movimento Estudantil de Letras (MEL) se organizará através dos seguintes fóruns: 

I - Encontro Nacional dos Estudantes de Leras (ENEL); 

II - Conselho Nacional das Entidades de Letras (CONEL); 

III - Encontros Regionais dos Estudantes de Letras (EREL´s); 

IV - Conselhos Regionais das Entidades Estudantis de Letras (COREL´s); 

V - Encontros Estaduais; 

VI - Conselhos Estaduais das Entidades Estudantis de Letras; 

VII - Outros fóruns. 

Art. 18º - Todo fórum deverá ser dirigido e organizado por uma comissão constituída especialmente para 

este fim. 

Art. 19º - Comporão a Comissão Organizadora os membros da ExNEL e da Entidade estudantil da 

Instituição de ensino onde se realizará o fórum, bem como os estudantes voluntários para este fim. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de uma das Entidades supracitadas desvincular-se do processo de 

organização, esta será eximida de quaisquer responsabilidades e/ou direitos sobre o mesmo. 

Art. 20º - São atribuições da Comissão Organizadora (C.O): 

I - Organizar e garantir o funcionamento estrutural do fórum; 



II - Coordenar, implementar e deliberar sobre questões referentes ao fórum, inclusive financeiras; 

III - Providenciar cópias de todas as documentações do encontro para serem enviadas à Secretaria 

Nacional de Comunicação para arquivo e digitalizadas para o arquivo virtual, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, incluindo a apresentação de certificados emitidos; 

IV - Apresentar, em até 60 (sessenta) dias após o fórum A prestação de contas, a qual deverá ser 

distribuída para Executiva Nacional para apreciação; 

V - Manter contato direto via correio eletrônico (e-mail) com os executivos da ExNEL envolvidos 

diretamente com o Fórum num intervalo de sete dias ou através de livres acordos; 

VI - Disponibilizar informações às Secretarias Nacionais e Regionais de Comunicação e Secretária 

Nacional de Finanças. Vide artigo 45º, parágrafo único. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A ExNEL, juntamente a C.O, deverá fornecer toda a logística de organização do 

fórum, propondo inclusive, valores para inscrição. Contudo, caberá à comissão organizadora utilizar-se 

dos dados fornecidos, a partir da viabilidade de seus recursos e das possibilidades regionais. 

Art. 21º - Os lucros líquidos do Encontro devem obedecer à seguinte distribuição: 

I - 33% (trinta e três por cento) de auxílio à comissão organizadora do próximo fórum; 

II - 33% (trinta e três por cento) à Secretaria de Finanças da ExNEL; 

III - 34% (trinta e quatro por cento) para escola-sede do fórum, a serem divididos igualitariamente entre 

as entidades estudantis envolvidas na organização do mesmo, nos termos do artigo 24 deste Estatuto.  

PARÁGRAFO ÚNICO - O repasse à ExNEL deverá ser feito no prazo de até 30 dias após a realização do 

encontro, preferencialmente aplicado na região do Encontro no caso dos encontros regionais e estaduais; 

Art. 22º - A escola que desejar sediar algum fórum da ExNEL deverá, no momento da defesa de sua 

candidatura, apresentar preferencialmente os seguintes documentos: 

I - Carta de aceitação da instituição de origem; 

II - Projeto do fórum, com os seguintes itens: 

A) Indicativo de data; 

B) Disposição geográfica do campus e, neste, das áreas a serem utilizadas para o fórum. 

III - Apresentação dos nomes dos responsáveis pelo fórum; 

IV - Regimento interno. 



PARÁGRAFO ÚNICO: Na impossibilidade de entrega de algum documento, a escola-sede terá um prazo 

de 60 dias após a apresentação da candidatura para apreciação da Gestão em vigor. Na impossibilidade 

deste ato, abre-se a possibilidade de candidatura de outra escola-sede, preferencialmente da mesma 

região. 

 

Capítulo II - Do Encontro Nacional dos Estudantes de Letras (ENEL) 

 

Art. 23º - O ENEL é órgão máximo de deliberação do Movimento Estudantil de Letras da ExNEL, 

através de sua plenária final. 

Art. 24º - O ENEL é composto por todos os estudantes de Letras nele credenciados, os quais terão direito 

à voz e voto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Terão direito a voto na plenária final do encontro todos aqueles que estejam em 

acordo com as regras estabelecidas na plenária inicial do encontro; 

Art. 25º - Terão direito à voz no ENEL todos os presentes, respeitada, todavia, a ordem dos trabalhos. 

Art. 26º - O ENEL deverá ser convocado, pelo menos, anualmente, com data e local deliberados no 

encontro anterior. 

I - Não tendo sido deliberado data e local na plenária final do último encontro, deverá então o CONEL 

deliberar sobre isso; 

II - Havendo impossibilidade de realização em data e local deliberados, fica a convocação a critério dos 

executivos da ExNEL. 

III - Respeitar-se-á,na escolha da escola-sede, a rotatividade das regiões. 

Art. 27º - Para efeito de deliberação, o quorum da plenária final será de 20% (vinte por cento de 

estudantes credenciados) na primeira convocação, e 5% (cinco por cento) na segunda e última 

convocação. 

Art. 28º - São atribuições do ENEL: 

I - Deliberar sobre o Estatuto da ExNEL; 

II - Eleger os Coordenadores Gerais e Secretários da ExNEL; 

III - Homologar os Executivos Estaduais, de acordo com este Estatuto; 
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IV - Promover a integração e o intercâmbio acadêmico, político, cultural e social dos estudantes de 

Letras, utilizando-se para isso de debates, mostras, oficinas, plenárias e outras atividades; 

V - Promover grupos de estudos para discussão do MEL, com a finalidade de se analisar a conjuntura 

nacional da educação, procurando, assim, implementar propostas que venham a melhorar a capacidade de 

intervenção do mesmo; 

VI - Discutir e votar matérias do interesse dos estudantes de Letras. 

VII - Respeitar-se-á a rotatividade das escolas-sedes. 

 

Capítulo III - Do Conselho Nacional das Entidades de Letras (CONEL) 

 

Art. 28º - O CONEL é o segundo órgão de deliberação da ExNEL, imediatamente inferior a plenária final 

do ENEL. 

Art. 29º - Terão direito a voto, através de seu delegado, as entidades estudantis de base de Letras filiadas à 

ExNEL até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento. 

§ 1º - O credenciamento só poderá ser feito até 24 (vinte e quatro) horas após o início das atividades; 

§ 2º - Cada Entidade de base de Letras, representada por um delegado, terá direito a um voto, o qual 

deverá apresentar documento de legitimação de sua representatividade no ato de sua inscrição; 

§ 3º - A ExNEL terá direito a apenas 1 (um) voto. 

Art. 30º - O Conselho Nacional das Entidades de Letras (CONEL) será organizado pela entidade 

estudantil de base da escola sede do mesmo e pela Gestão em vigor da ExNEL. 

Art. 31º - Para efeito de validação do fórum, o quorum para realização do CONEL deverá ser de 20% 

(vinte por cento) das entidades estudantis de Letras filiadas à ExNEL e 1/3 dos executivos da ExNEL 

credenciados. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Não estabelecido o quórum, deverá ser feita uma segunda chamada, com seu 

local e data devidamente divulgados, em que o quórum passa a ser de 5%. 

 

 



Capítulo IV - Dos Encontros Regionais, Estaduais e Distritais 

 

Art. 32º - Os Encontros regionais e estaduais são compostos por todos os estudantes de Letras nele 

credenciados que estudam em instituições da região ou estado ou distrito, os quais terão direito à voz e 

voto. 

Art. 33º - Terão direito à voz nos encontros regionais, estaduais ou distritais todos os presentes, 

respeitada, todavia, a ordem dos trabalhos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Terão direito a voto na plenária final do encontro todos aqueles de que estejam 

em acordo com as regras estabelecidas na plenária inicial do encontro; 

Art. 34º - Os encontros regionais, estaduais ou distritais deverão ser convocados, pelo menos, anualmente, 

com data e local deliberados no encontro anterior. 

I - Não tendo sido deliberado data e local na plenária final do último encontro, deverá então um Conselho 

regional, estadual ou distrital para deliberar sobre isso; 

II - Havendo impossibilidade de realização em data e local deliberados, fica a convocação a critério dos 

executivos estaduais/distritais e, sucessivamente outros cargos da ExNEL, quando constatada a ausência 

ou omissão destes. 

Art. 35º - Para efeito de deliberação, o quorum da plenária final será de 20% (vinte por cento de 

estudantes credenciados) na primeira convocação, e 5% (cinco por cento) na segunda e última 

convocação. 

 

Capítulo V - Dos Conselhos Regionais e Estaduais 

 

Art. 36º - Terão direito a voto, através de seu delegado, as entidades estudantis de base de Letras que 

estão na região, estado ou distrito, filiadas à ExNEL até 24 (vinte e quatro) horas antes do evento. 

§ 1º - O credenciamento só poderá ser feito até 12 (doze) horas após o início das atividades. 

§ 2º - Cada Entidade de base de Letras, representada por um delegado, terá direito a um voto, o qual 

deverá apresentar documento de legitimação de sua representatividade no ato de sua inscrição. 

§ 3º - A ExNEL, enquanto entidade, terá direito a um voto. 
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Art. 37º - O Conselho será organizado pela entidade estudantil de base da escola sede do mesmo e pela 

ExNEL. 

Art. 38º - Para efeito de validação do fórum, o quorum para realização do CONEL deverá ser de 20% 

(vinte por cento) das entidades estudantis de Letras que estão na região, estado ou distrito, filiadas à 

ExNEL e 1/3 dos executivos da ExNEL credenciados. 

 

TÍTULO III - DO SISTEMA DE PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Capítulo I - Da Composição da ExNEL 

 

Art. 39º - A ExNEL possui a função de executar as atividades da Entidade baseadas nas diretrizes 

políticas de ação aprovadas no ENEL e no CONEL. 

Art. 40º - A ExNEL se estrutura como organização, em âmbito permanente, através do sistema de 

provimento de cargos em níveis: 

I - Nacional: 

a) 05 (cinco) Coordenadores Gerais; 

b) 01 (um) Secretário Nacional de Finanças; 

c) 01 (um) Secretário Nacional de Comunicação; 

d) 01 (um) Secretário de Movimentos Sociais; 

e) 01 (um) Secretário de Assuntos Acadêmicos; 

f) 01 (um) Secretário Arte e Cultura; 

g) 01 (um) Secretário de Organização Política; 

h) 01 (uma) Secretaria tríplice composta por: 01 (um) Secretário de Políticas de Igualdade Racial; 01 

(um) Secretário de Combate à homofobia e 01 (um) Secretário de Combate ao machismo; 

i) 01 (um) Secretário de Acessibilidade e Libras; 



 

II - Regional: 

a) 05 (cinco) Secretários Regionais de Finanças; 

b) 05 (cinco) Secretários Regionais de Comunicação; 

III - Estaduais: 

a) 03 Executivos Estaduais para cada estado da Federação incluindo o Distrito Federal como Executivos 

Distritais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A ExNEL poderá ser acrescida de Secretarias Transitórias. 

Art. 41º - Compete à Gestão em vigor: 

I - Administrar a Entidade, assegurando o cumprimento das determinações estatutárias e resoluções dos 

demais órgãos. 

II - O comparecimento às reuniões virtuais e presenciais da ExNEL é obrigatório, conforme disposto no 

artigo 69º, parágrafo único. 

 

Capítulo II - Das Competências dos Executivos 

 

Art. 42º - A Coordenação Geral será composta por 5 (cinco) estudantes, um de cada região geopolítica 

brasileira (respectivamente Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul) e terão como finalidade 

representar a ExNEL em juízo e fora dela. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os cinco Coordenadores Gerais terão iguais atribuições perante o colegiado da 

Diretoria e deverão dividir de comum acordo as tarefas a eles atribuídas. 

Art. 43º - São atribuições da Coordenação Geral: 

I - Promover a administração geral, através de um planejamento anual; 

II - Coordenar as reuniões de demais instâncias e eventos promovidos pela ExNEL; 

III - Visar os relatórios e balancetes da Secretaria de Finanças; 

IV - Cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias; 

V - Representar a Entidade em juízo ou fora dele. 



VI - Apresentar um balancete bimestral do MEL na sua respectiva região por correio eletrônico. 

Art. 44º - Todos os Secretários da ExNEL deverão articular-se com as Executivas Estaduais, coordenando 

e elaborando as políticas que lhes competem, articulando-se e integrando-se com a base. 

Art. 45º - O Secretário de Finanças é o responsável pela administração financeira da Entidade, tendo as 

seguintes funções: 

I - Receber subvenções, auxílios e contribuições destinadas à Entidade; 

II - Movimentar as contas bancárias e aplicações bancárias; 

III - Apresentar balancete financeiro e demonstrativo das despesas e receitas solicitadas pelo Conselho 

Fiscal; 

IV - Manter em dia a escrituração da ExNEL; 

V - Visar às contas do ENEL e do CONEL; 

VI - Organizar e coordenar a execução do planejamento orçamentário anual da ExNEL; 

VII - Organizar os balanços e os relatórios da Secretaria de Finanças. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Todo Secretário Nacional de Finanças, bem como os Secretários Regionais de 

Finanças e os integrantes da comissão organizadora de Finanças dos fóruns, com no máximo 30 dias de 

sua incumbência no cargo ou da decisão da escolha da sede do fórum, devem disponibilizar para o 

Secretário Nacional de Comunicação todos os seus dados pessoais descritos a seguir: 

a) Nome completo; 

b) Endereço residencial completo; 

c) Telefone residencial, telefone móvel e endereços eletrônicos; 

d) Dados pessoais tais quais: Número de Registro; Cadastro de Pessoa Física; 

e) Dados Bancários tais quais: Conta Corrente e/ou poupança; Agência. 

f) Atestado de antecedentes criminais. 

Art. 46º - O Secretário de Comunicação, além de responsável pela coordenação das comunicações da 

ExNEL, terá as seguintes atribuições: 

I - Organizar o núcleo de memória, com documentos da Entidade, arquivo geral e produções de estudos 

que resgatem a história da mesma; 



II - Coordenar as atividades de Imprensa e Divulgação, com as tarefas de elaborar os impressos, e 

convocar, ainda, os membros a todos os eventos promovidos pela ExNEL; 

III - Responsabilizar-se pela feitura e divulgação de todo e qualquer informativo oficial da ExNEL; 

IV - Assinar e despachar os documentos da ExNEL; 

V - Visagem da data da plenária final do ENEL e CONEL; 

VI - Apresentar, em até 30 (Trinta) dias após o fórum, o relatório da plenária final, a qual deverá ser 

distribuída para Executiva Nacional para apreciação. 

PARAGRÁFO ÚNICO - A distribuição dos materiais produzidos pela ExNEL será feita para todas as 

Executivas Estaduais. 

Art. 47º - O Secretário de Movimentos Sociais terá as seguintes atribuições: 

I - Articular as relações da ExNEL com os Movimentos Sociais; 

II - Organizar as lutas, atividades e eventos junto aos Movimentos Sociais; 

III - Impulsionar debates nas diversas faculdades de Letras sobre os Movimentos; 

IV - Prezar pela unidade do Movimento Estudantil com os Movimentos dos Trabalhadores, contra a 

criminalização dos Movimentos Sociais; 

V - Lutar por uma Universidade de caráter popular que atenda às demandas dos Movimentos Estudantis. 

Art. 48º - O Secretário de Assuntos Acadêmicos, além de promover e incentivar a discussão sobre 

assuntos relacionados ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária, terá as seguintes atribuições: 

I - Organizar atividades e Grupos de Trabalho e Estudo, com finalidade de incentivar a produção 

acadêmica; 

II - Aprimorar a relação com as demais Entidades estudantis e da sociedade civil que envolva as temáticas 

da produção do conhecimento e o debate sobre a educação em geral; 

III - Relacionar-se com as instituições ligadas à área de Letras, visando o intercâmbio de experiências 

relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão nesta área; 

IV - Estabelecer discussões acerca da relação entre bacharelado e licenciatura da área de Letras; 

V - Organizar, em conjunto com a Secretaria Nacional de Comunicação, a divulgação ou publicação de 

um acervo de materiais relacionados a assuntos acadêmicos da área de Letras. 



Art. 49º - O Secretário Arte e Cultura é responsável pela coordenação de quaisquer atividades culturais, 

artísticas, lúdicas e desportivas promovidas pela ExNEL dentro e fora de seus órgãos. 

I - Apresentar aos estudantes de letras do país os eventos culturais relacionados à literatura nas mais 

diferentes localidades do Brasil e do Mundo; 

II - Incentivar a produção literária e científica através de programas e concursos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As atividades citadas no caput deste artigo podem realizar-se na forma de 

festivais, shows, festas, feiras, concursos, torneios, debates, palestras, oficinas, apresentações culturais e 

artísticas em geral e afins. 

Art. 50º - A Secretaria de Combate às Opressões tem como atribuições: 

I - Fomentar e estabelecer na programação de todos os fóruns da ExNEL a discussão sobre as opressões e 

sobre acessibilidade, a fim de mobilizar e fortalecer o combate ao racismo, ao machismo, à homofobia, ou 

quaisquer outros preconceitos e discriminações. 

II - Manter uma rede de informações afim de que sejam coletados dados sobre opressões, sejam elas de 

gênero, classe, cor, e qualquer outra forma de opressão; 

III – Construir lutas com os movimentos sociais de combate às opressões; 

IV – Manifestar-se oficialmente, posicionando-se contra os casos de opressões, por meio de moções de 

repúdio, atos públicos e demais ações populares; 

V - Discutir a inclusão de materiais e a prática da lei 10.639/03 e 11.645/08 que regulamentam o ensino 

da história da África e cultura afro-brasileira e indígena; 

VI - Auxiliar na organização das mesas de combate às opressões no início dos encontros de estudantes de 

Letras. 

VII – Mobilizar e proporcionar momentos de discussão no âmbito político, cultural e acadêmico durante 

todos os dias do Encontro Nacional, inclusive nas festas temáticas. 

Art. 51º - O Secretário de Organização Política terá as seguintes atribuições: 

I - Ajudar na organização de mesas políticas nos fóruns da ExNEL; 

II - Organizar e participar de fóruns sobre política e movimentos sociais; 

III - Incentivar a construção e manutenção de entidades de base (CA’s e DA’s) de Letras; 

IV - Construir um material impresso e/ou virtual de política e movimentos sociais para o ENEL; 



V - Colher relatos e entrevistas de movimentos sociais de Letras que ocorrem no Brasil. 

Art. 53º - As Executivas Estaduais, além de responsáveis pela implementação dos projetos da ExNEL em 

âmbito estadual, bem como promover o intercâmbio e a integração regional, terão como tarefas: 

I - Enviar até uma semana antes do CONEL e do ENEL os cadastros das entidades filiadas e um 

levantamento de Entidades que ainda não se tenham filiado; 

II - Manter e ampliar o número de Entidades filiadas, através de campanhas de divulgação e filiação da 

ExNEL; 

III - Coordenar os fóruns regionais da ExNEL, em especial os Encontros Regionais e Estaduais; 

IV - Criação e acompanhamento das entidades de base de Letras no estado; 

V - Organização dos encontros estaduais. 

Art. 54º - As Executivas Estaduais serão compostas por 3 (três) membros de cada estado da Federação 

brasileira. 

 

Capítulo III - Da Composição da ExNEL 

 

Art. 55º - A entidade se reunirá, ordinariamente, por ocasião do ENEL e do CONEL e uma vez a cada 

semestre, em data e local a serem marcados. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Quanto da localização das reuniões, respeitar-se-á o princípio da rotatividade 

regional. 

Art. 56º - Serão convocadas reuniões extraordinárias da ExNEL sempre que necessárias. 

Art. 57º - As reuniões extraordinárias devem ser convocadas por: 

I - Pelo menos 2 (dois) Coordenadores Gerais; 

II - Pelo Secretário Nacional de Finanças; 

III - Por, pelo menos, 5 (cinco) Secretários; 

IV - Pelo Conselho Fiscal; 

V - Pela maioria simples dos membros da Gestão que contam para quorum. 



VI - Pelo Secretário Nacional de Comunicação. 

Art. 58º - O corpo votante das reuniões da ExNEL será composto por todos(as) os(as) executivos(as) 

presentes. 

Art. 59º - A convocação das reuniões ordinárias presenciais (reuniões periódicas) deve ser feitas com 45 

(quarenta e cinco) dias de antecedência, devendo estar disponível na data em seus meios de comunicação 

global. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A convocação da Diretoria, em primeira instância, é de competência dos 

Coordenadores Gerais, cabendo ao Secretário de Comunicação assiná-la. 

Art. 60º - As reuniões virtuais deverão ser convocadas com no mínimo dez dias de antecedência. 

 

Capítulo IV - Das Indicações 

 

Art. 61º - As indicações para provimento dos cargos da ExNEL serão realizadas no ENEL, com a 

presença da Executiva Nacional vigente. 

I - O mandato de cada executivo será de 1 (um) ano, exceto quando, por motivos de força maior, uma 

nova indicação seja feita, e somente será permitida a reeleição para o mesmo cargo da ExNEL por apenas 

uma vez; 

II - Cada executivo eleito só pode exercer até dois mandatos por nível, sendo ele Nacional, Regional e 

Estadual ou distrital. 

III - Quando os executivos são eleitos pró-tempore, ou seja, na vacância de algum cargo, esse período não 

contará como um mandato completo. 

Art. 62º - As Executivas Estaduais serão escolhidas pelos seus respectivos estados, durante o ENEL, da 

forma que melhor lhes aprouver, desde que seja assegurado o caráter democrático do processo. 

Art. 63º - Os nomes dos executivos eleitos nas plenárias estaduais e regionais devem ser enviados a 

comissão indicada na plenária inicial do ENEL até o 5º (quinto) dia do encontro, com os devidos dados 

cadastrais, a fim de serem homologados na sua plenária final. 

Art. 64º - Os membros que se candidatarão a cargos de nível nacional deverão apresentar, por escrito, 

suas candidaturas até 24 (vinte e quatro) horas antes da plenária final para uma comissão indicada na 

plenária inicial do ENEL. 



Art. 65º - Em caso de vacância nas Executivas Estaduais até o final da plenária do ENEL, os estados 

devem enviar posteriormente suas indicações a ExNEL, com a devida documentação do órgão estadual 

que deliberou pela ocupação dos cargos vagos, esclarecendo acerca do processo utilizado para escolha. 

Art. 66º - Os cargos de Secretarias serão distribuídos, de comum acordo entre as regiões, ficando, 

preferencialmente, da forma mais homogenia possível entre as mesmas. 

Art. 67º - Os coordenadores Gerais serão escolhidos, cada um, em processos de votação por assembléia 

ou por urna, pelas respectivas regiões. 

Art. 68º - Quaisquer nomes indicados a cargos da Diretoria da ExNEL podem ser passíveis de destaques e 

alterações na plenária final do ENEL. 

Art. 69º - Todos(as) os(as) executivos(as) eleitos(as) devem enviar os documentos exigidos à Secretaria 

Nacional de Comunicação no prazo de até 15 dias após a sua eleição. 

 

Capítulo V - Das Sanções e Substituições na ExNEL 

 

Art. 69º - São faltas disciplinares dos membros e dos executivos a ExNEL as ações que atentarem contra 

este Estatuto e, especialmente, contra: 

I - A existência da ExNEL; 

II - Ao livre exercício dos poderes dos fóruns da ExNEL; 

III - A probidade administrativa; 

IV - A guarda e o legal emprego dos bens desta Entidade; 

V - A observância dos princípios éticos, morais e administrativos consagrados neste Estatuto; 

VI - As deliberações estabelecidas na plenária final do último ENEL, por ser este o fórum máximo 

deliberativo dos estudantes de letras. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Constará de falta grave, passível de destituição, a ausência do membro da 

ExNEL a 2 (duas) reuniões presenciais e/ou virtuais ou fóruns da ExNEL, consecutivos ou alternados, 

sem justificativa formal, podendo a mesma ser apresentada no máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 

o início do fórum. 



Art. 70° - O descumprimento do disposto neste Estatuto tornará o membro passível de uma das seguintes 

sanções: 

a) advertência, que deverá ser publicada e enviada por escrito, assinada pela Secretaria Nacional de 

Comunicação; 

b) destituição do cargo ao qual foi eleito e, por conseguinte, de todos os direitos inerentes a esta condição, 

ficando também sujeito a responder perante os órgãos da ExNEL, e judicialmente pelas responsabilidades 

adquiridas no exercício de sua função. 

§ 1º - Ao membro sujeito à sanção será assegurado o mais amplo direito de defesa; 

§ 2º - Se o membro for integrante do órgão no âmbito: 

I - Estadual, a análise de possível sanção e deliberação sobre sua aplicabilidade caberá a uma assembléia 

estadual ou plenária final formalmente convocada também para este fim; 

II - Regional, o mesmo procedimento do inciso anterior, só que em assembléia ou plenária regional. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A diretoria da ExNEL poderá intervir em âmbito estadual e regional através de 

reuniões previamente convocadas e/ou CONEL se assim se fizer necessário. 

§ 3º - O CONEL e a plenária final do ENEL poderão aplicar sanção na forma do artigo 17, bem como 

analisar e deliberar recursos sobre isso. 

Art. 71º - Os processos de sanções ou substituições nos cargos da Entidade seguirão os mesmo trâmites 

do artigo anterior, sendo também competente para tal a Gestão da ExNEL. 

Art. 72º - Quaisquer alterações no quadro da Gestão da ExNEL deverão ser comunicadas a esta e às 

entidades filiadas, através da Secretaria Nacional de Comunicação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Capítulo VI - Da Inelegibilidade 

 

Art. 73º - Não poderão ocupar cargo na ExNEL: 

I - Os que não forem estudantes matriculados em cursos de Letras existentes no Brasil; 

II - Os que tenham sido sancionados nos termos do artigo 70º, item b. 

Art. 74º - Não poderão concorrer aqueles que já ocuparam dois mandatos no mesmo nível. 



 

TÍTULO IV - DO PATRIMÔNIO E DO REGIMENTO FINANCEIRO 

 

Art. 75º - Constituem o patrimônio da ExNEL os bens móveis e imóveis de que seja proprietária ou que 

venha a adquirir, ficando sua administração a cargo da Gestão em vigor. 

Art. 76º - São fontes de receita da ExNEL: 

I - Quaisquer verbas, contribuições, patrocínios, subvenções e tudo o mais que receba da União, dos 

Estados ou dos Municípios, bem como das instituições da sociedade civil, entidades ou qualquer outra 

pessoa física ou jurídica, desde que desobrigada de qualquer contrapartida; 

II - O rendimento proveniente da aplicação do seu capital; 

III - A negociação de espaços publicitários de suas publicações. 

Art. 77º - A ExNEL fará sua escrituração obedecendo ao que fixa a legislação brasileira para Entidades de 

sua natureza e fins. 

Art. 78º - Os fundos da ExNEL serão depositados em estabelecimento bancário, em conta da entidade e 

movimentada pelo Secretário de Finanças. 

Art. 79º A secretaria de finanças terá acesso livre a todas movimentações financeiras da executiva 

observando os seguintes critérios: 

I – Mediante as prestações de contas periódicas da executiva. 

II – Que as prestações parciais e final de contas da Secretaria sejam divulgadas no site, boletins, jornais e 

outros veículos de comunicação utilizados pela ExNEL. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A destinação das receitas da Entidade deverá ser aprovada pela Gestão da 

ExNEL. 

Art. 79 - A documentação do Núcleo de Memória deverá ficar localizada na sede da Entidade. 

 

 

 

 



Capítulo I - Do Conselho Fiscal 

 

Art. 80º - O Conselho Fiscal da ExNEL será composto por um membro de cada região, tirados em 

plenárias regionais e homologados em plenária final do ENEL. 

Art. 81º - O Conselho Fiscal terá como atribuições: 

I - Fiscalizar as receitas e despesas da Entidade; 

II - Revisar toda a escrituração da ExNEL, em especial os balanços e a movimentação bancária. 

Art. 82º - Ao Conselho Fiscal devem ser fornecidos todos os documentos pertinentes ao emprego das 

receitas da ExNEL. 

Art. 83º - Os eventos em que tenha parte a ExNEL ficarão sujeitos à inspeção do Conselho Fiscal. 

Art. 84º - O Conselho Fiscal deverá apresentar um relatório completo, por ocasião do ENEL e do 

CONEL. 

§ 1º - O Conselho Fiscal terá espaço nas publicações da ExNEL a fim de se comunicar com os membros; 

§ 2º - Caso se constem irregularidades no emprego das verbas da ExNEL, o Conselho Fiscal deverá pedir 

ao CONEL imediata sanção dos diretores responsáveis, observando o mais amplo direito de defesa; 

§ 3º - Constando irregularidades no emprego das verbas obtidas, em atividades promovidas pela ExNEL, 

o Conselho Fiscal deverá pedir ao CONEL a devida apuração, observado o disposto neste Estatuto, sem 

prejuízo das medidas judiciais que sejam consideradas necessárias. 

Art. 85º - O Conselho Fiscal poderá ser destituído pelo CONEL a ser convocado para este fim, na 

hipótese do não cumprimento do disposto neste capítulo, devendo este nomear um novo Conselho Fiscal 

na plenária do CONEL. 

 

TÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 86º - Fica estabelecida a gratuidade absoluta no exercício de qualquer cargo ou função nos órgãos da 

ExNEL. 

Art. 87º - Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela da ExNEL ou CONEL convocado 

para este fim, ou no ENEL. 



Art. 88º - Estão isentos todos os executivos que comporem a comissão organizadora do encontro se a 

escola-sede assim o decidir de acordo com o regimento do evento. 

 

João Pessoa, 17 de julho de 2010.  

 


