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Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de julho de dois mil e oito, na sala G3 

do Campus Básico da Universidade Federal do Pará deu-se início à Plenária Estadual 

Catarinense de Letras com as seguintes pautas: Informes; Eleições das Executivas Estaduais 

Catarinense de Letras; Indicações de candidatos catarinenses para pastas da Executiva 

Regional e Nacional dos Estudantes de Letras. Deliberações: Luana Lopes da Universidade 

Federal de Santa Catarina (doravante UFSC) informou que assim que a delegação catarinense 

retornar à Santa Catarina far-se-á uma confraternização com duas bandas de Rock, convidou a 

todos que estivessem interessados; informou também que vendeu sessenta e nove reais de 

livros. Esses livros foram arrecadados na UFSC para os acadêmicos daquela universidade a fim 

de ser vendidos para angariar fundos para a delegação do Sul vir ao Encontro Nacional dos 

Estudantes de Letras XXIX da ordem cronológica (doravante ENEL 2008); convida quem quiser 

vender esses livros que se apresentem para encaminhar a venda. Convida a quem interessar 

possa para reunião do Coletivo Outras Palavras-Letras em Luta, o qual ocorrerá nas 

dependências do vadião (sic) ao horário pós-almoço. Ruan da UFSC informa e convida os 

acadêmicos que tiverem interesse a participarem das reuniões da Executiva Nacional em 

conjunto com a Comissão Organizadora do ENEL 2008. As reuniões acontecem todos os dias às 

vinte horas nas dependências do vadião (sic). Eleições dos executivos estaduais catarinenses 

de Letras: O Centro Acadêmico Livre de Letras da UFSC indicou e a plenária catarinense aceitou 

e envia para a homologação na plenária final do ENEL 2008 os nomes de Beatriz Tedaldi 

Santantonio, Fernanda M. Ansolini e Bárbara Peruchi Tenfen para as secretarias estaduais de 

finanças, comunicação e geral respectivamente. Indicações de candidatura para as pastas 

regionais e nacionais da ExNEL: a plenária estadual catarinense indicou para os cargos da 

Regional Sul os seguintes nomes: Ruan de Souza Mariano e Talita Ewald Wuerges para a 

coordenação geral e finanças regional, respectivamente. Indicou também, e vale ressaltar que 

a candidatura que advém será lançada pelas bases, o nome de Meirielle Tainara de Souza para 

a pasta de comunicação nacional da ExNEL. Deliberação: em virtude da falta de capital, a 

plenária solicitou ao Centro Acadêmico Livre de Letras da UFSC que cinquenta porcento (sic) 

dos livros vendidos, digo, cinquenta porcento (sic) do dinheiro arrecadado pela venda dos 

livros fossem entregues aos que ajudassem na venda dos livros. O Centro Acadêmico aceitou e 

ao meio dia do mesmo dia finda-se a plenária. Sem mais no momento e estando também 

presentes os executivos Talita Ewald Wuerges de finanças regional e Silvio Somer de finanças 

catarinense, findo e lavro esta ata. Ruan de Souza Mariano, executivo estadual de 

comunicação. 


