
 

 

 

 

 

 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

V ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS DO SUL 

EREL SUL 2010 – PASSO FUNDO, RS. 

 
 
 
Relatoria da Plenária Final do V EREL Sul – Passo Fundo. 
 
 
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dez, às quatorze horas, iniciou-se a 

plenária final do V Encontro Regional dos Estudantes de Letras da Região Sul do 

Brasil, na Escola Municipal COHAB Secchi, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande 

do Sul,  com as seguintes pautas: 

 

 Informes; 

 Agradecimentos; 

 Avaliação do EREL 2010; 

 Plenárias Estaduais; 

 EREL 2011; 

 COREL Sul 2010; 

 Prestação de Contas; 

 Delegação do Sul ao ENEL 2010; 

 Encaminhamentos dos GDs; 

 Moções da plenária. 
 
 
INFORMES: 
 
Guido informou que de 23 a 28 de janeiro acontecerá o I Encontro Latino Americano 
dos Estudantes de Letras na Universidade de Brasília. 
 
Caroline informou que o EGEL – Encontro Gaúcho de Estudantes de Letras 
acontecera na FURG – Federal de Rio Grande entre os dias 10 e 12 de setembro. 
 
Carla informou que o ECaEL – Encontro Catarinense de Estudantes de Letras será 
realizado na UFSC, entre os dias 3 e 7 de junho, 
 
AGRADECIMENTOS: 
 
 
Agradecimentos: ao MST por ter feito a segurança do Encontro, ao Centro Acadêmico 

Livre de Letras da UFSC por ter enviado duas pessoas uma semana antes de o 

Encontro acontecer, ao acadêmico que cedeu o Som para as festas, à professora e 

diretora da Escola que serviu de alojamento e sede de todos os trabalhos – 

professora Ivanir, e a todos os presentes por terem comparecido ao Encontro. 

 



 
 
AVALIACAO EREL 201O: 
 
Este EREL Sul foi construído praticamente sem nenhum capital inicial e mesmo 

assim, a CO não aceitou patrocínios de empresas privadas que não dialogam com 

nossas bandeiras de luta. A Universidade de Passo Fundo (UPF) não ajudou com 

absolutamente nada (excetuando-se a doação de canetas e miniblocos de anotação) 

o que dificultou ainda mais a organização do evento. O DCE da UPF também deve 

uma boa quantia de reais ao Diretório Acadêmico da América Latina Livre (de agora 

em diante DALL), instituição a qual representa o curso de Letras, e não deram nem 

explicações do porquê não pagaram esta dívida. 

 
Avaliação do Encontro: 

Dos vários pontos levantados pela Plenária os mais evidentes foram:  

- o bom desempenho da C.O. para garantir a evolução do Encontro; 

- a troca de experiências entre as Universidades dos três estados durante os GDs e 

Comunicações; 

- o fato do EREL ter acontecido no Rio Grande do Sul, que possibilitou a participação 

dos estudantes deste estado,pois não compareceram no último; 

- a questão dos encontristas que vão para encontro com a única intenção de festar e 

passear, e que acarreta em baixa participação no eixo acadêmico do evento, 

sobretudo nos  minicursos, palestras e comunicações; 

- a falta de mesas para Língua Estrangeira e Lingüística e o cancelamento de outra; 

- a continuidade do Movimento Estudantil de Letras (doravante MEL) na Região Sul, 

especialmente dos estudantes independentes, bem como a reflexão sobre a 

reestruturação pela qual passa a Executiva Nacional dos Estudantes de Letras; 

- o fato de este ter sido o 1º EREL com participação do Movimento dos Sem Terra, o 

que muito honrou a C.O e os/as participantes de fato puderam atuar na sociedade 

que os/as rodeia; 

 

PLENÁRIAS ESTADUAIS: 

 

Santa Catarina: avaliou o EREL de forma positiva. Foi a maior delegação presente e, 

por consequência disso, deveria ter participado massivamente de mais espaços, 

especialmente da parte acadêmica, mas muitos acabaram não participando. 

Reconheceu e agradeceu os esforços da Comissão Organizadora (C.O.)  

 

Rio Grande do Sul: agradeceu a CO, informou sobre o EGEL que acontecerá em Rio 

Grande, na FURG entre os dias 10 e 12 de setembro. Esta se organizando para 

realizar antes do ENEL um Conselho Estadual de Entidades de Letras (CoEEL) que 

será sediado pela UFRGS. 

 



Paraná: informaram que assim como a plenária estadual, bem como o EREL, 

serviram para mostrar um pouco mais do Movimento Estudantil de Letras que passa 

por um período nuvioso nas Universidades Estaduais de Maringá e Londrina (UEM e 

UEL). As executivas do estado estão se organizando para realizar um Encontro 

Estadual no segundo semestre deste ano. 

 
EREL 2011 
 
Seguindo a ordem de rotatividade sugerida pela ExNEL, a próxima escola sede 

deverá ser em Santa Catarina, porém a delegação presente como é constituída 

exclusivamente de estudantes da UFSC, que já sediou em 2008, pede a 

compreensão e um tempo para poder articular durante o ECaEL com outras escolas 

do estado para levarem o próximo EREL Sul. Até o ENEL Paraíba as representantes 

da ExNEL que estudam na  UFSC darão a resposta. 

 
COREL SUL 2010 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, de Porto Alegre, se 

disponibilizou a organizar o próximo Conselho Regional das Entidades de Letras do 

Sul do país. A data sugerida e consensuada pela assembleia foi a de 26 e 27 de 

junho. 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
Acontecerá no COREL Sul, em Porto Alegre, nos dias 26 e 27 de Junho, 
 
 
DELEGACAO DO SUL AO ENEL 2010. 
 
O site do ENEL 2010 está no ar www.enel2010.com.br, As inscrições já estão 

abertas.  Sobre a ida das Universidades do SUL ao ENEL, foi ressaltada a 

importância da participação dos estudantes do Sul no Encontro Nacional dos 

Estudantes de Letras, no que tange o tripé cultura, política e formação acadêmica. 

Informou-se que os ônibus da UFSC e da UFRGS já estão certos.  

 

ENCAMINHAMENTOS DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO (GD):  

 

 O GD de Movimento Estudantil encaminhou a discussão para a plenária no 

seguinte aspecto: que o Movimento Estudantil reveja seu contato com sua 

“base”. Cuidar para que o MEL não perca uma de suas principais bandeiras de 

luta, que é a garantia de uma educação básica e superior digna e justa para 

todas as pessoas do Brasil. 

 O GD de Reforma Universitária encaminhou para a plenária que os executivos 

e os CAs e DAs presentes, unidos, façam um material para divulgar e fomentar 

a discussão sobre o que seja  a Reforma Universitária - REUNI. 

 O GD de Educação Popular encaminhou para à plenária que os  estudantes 

presentes façam de tudo para que suas formações fomentem o pensamento crítico”. 

Pois, como futuros profissionais da educação, façam uma reflexão profunda 

http://www.enel2010.com.br/


sobre os Currículos e a didática instalada na metodologia formal que domina 

soberana a educação deste país.   

 

Todos os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. 

 

MOÇÕES DE REPÚDIO  

 

Encontram-se no final da Ata. 

Todas as moções foram aprovadas com louvor. 

 

 

 

 

Sem mais para acrescentar, encerram esta Ata, 

 Marcelo Maciel – executivo estadual do RS 

 e Meirielle Tainara de Souza – executiva regional de comunicação 

 

Passo Fundo, RS - 7 de maio de 2010. 

 



 

 

 

Passo Fundo, 07 de maio de 2010. 

 

 

Moção de Repúdio do EREL Sul 2010 à Direção de Centro do CCE-UFSC 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras presente na região Sul do Brasil, 

reunida em plenária regional com mais de 100 estudantes de (Letras) letras oriundos 

de várias Universidades do sul do país, torna público seu repúdio as atitudes que vem 

sendo tomadas no Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de 

Santa Catarina, que abriga todos os cursos de Letras da Universidade, pela atual 

direção do Centro. Em solidariedade aos/as companheiros/as da UFSC, que 

convivem com profissionais que por vezes abusam do poder de seus cargos, a 

ExNEL Sul lança esta carta repúdio como forma de mostrar que eles/as não estão 

sozinhos nesta luta. 

 

Assinado: Plenária Final do Encontro Regional dos Estudantes de Letras do Sul  
 

 

Moção de Repúdio do EREL Sul 2010 ao dono do mercado Mattos – de Passo 

Fundo 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras presente na região Sul do Brasil, 

reunida em plenária regional com mais de 100 estudantes de letras oriundos de várias 

Universidades do sul do país, torna público seu repúdio as atitudes que foram 

tomadas contra a Comissão Organizadora do EREL Sul 2010, pelo dono do mercado 

Mattos, que fica localizado perto da escola que sediou o Encontro. O proprietário do 

estabelecimento prejudicou o planejamento da CO do encontro no quesito alimentício, 

bem como chegou a ameaçar membros da CO durante os dias de encontro. Por 

tanto, fica registrado nosso repúdio as tais ações que este senhor teve antes e 

durante o EREL Sul. 

 

Assinado: Plenária Final do Encontro Regional dos Estudantes de Letras do Sul  



 

 

Moção de Repúdio do EREL Sul 2010 aos executivos envolvidos no roubo da 

ExNEL 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras presente na região Sul do Brasil, 

reunida em plenária regional com mais de 100 estudantes de letras oriundos de várias 

Universidades do sul do país, torna público seu repúdio aos estudantes e 

executivos/as envolvidos no escândalo do roubo de dinheiro que abalou a Executiva 

Nacional dos Estudantes de Letras ao final do ano de 2009. Como já é de 

conhecimento de muitos, e ficou sendo desta plenária no dia de hoje, alguns/as 

executivos/as, que muito já contribuíram para o avançar da Entidade, após o ENEL 

UFF  - Encontro Nacional de Estudantes de Letras, que ocorreu na Universidade 

Federal Fluminense, gastaram indevidamente uma quantia superior a R$7.000,00 , 

quantia esta que seria destinada à sede organizadora do Encontro, à futura escola 

sede e aos caixas da ExNEL. É com vergonha que tornamos público nosso repúdio 

aos/as executivos/as envolvidos em tal escândalo. Desejamos que estes/as sejam 

punidos e paguem pelo mal causado aos/as estudantes do Brasil. 

 

Assinado: Plenária Final do Encontro Regional dos Estudantes de Letras do Sul  
 

 

Moção de Repúdio do EREL Sul 2010 ao DCE da UPF. 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras presente na região Sul do Brasil, 

reunida em plenária regional com mais de 100 estudantes de letras oriundos de várias 

Universidades do sul do país, torna público seu repúdio ao Diretório Central dos 

Estudantes da Universidade de Passo Fundo por não repassar a quantia de R$700,00 

ao DALL América Latina Livre da UPF. É uma desonra para os/as estudantes desta 

Instituição terem como representantes discentes tais jovens, que praticaram este ato 

sem pudor algum. A ExNEL Sul repudia tais feitos e torce para que o fim da 

impunidade aconteça em breve no DCE da UPF. 

 
 
 
Assinado: Plenária Final do Encontro Regional dos Estudantes de Letras do Sul  
 
 


