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Pautas:  

1. Informes; 

2. Plenárias Estaduais; 

3. Executiva Regional; 

4. Avaliação ENEL 2008; 

5. Executiva Nacional. 

 

1. Informes: Suprimido 

2. Plenárias Estaduais: Leitura das atas das três plenárias estaduais, sendo que Ruan de 

Souza Mariano (UFSC) fez a leitura da ata de Santa Catarina, Mariáh Oyarzabal da Luz 

(UFSM) fez a leitura da ata do Rio Grande do Sul e Júlio Cezar Marques da Silva (UFPR), 

que fez a leitura da ata do Paraná. 

3. Executiva Regional: Luana: construção do EREL Sul 2008, retomada do Sul no campo 

nacional. Claussen: Avaliação da Executiva Regional no ano que passou. Apartidarismo 

da nossa região. Movimento de Letras por Letras e para Letras. Avaliação positiva da 

Executiva. Luana: Eleição de 3 delegados para o Encontro Nacional dos Estudantes e 

também delegados para o congresso da Conlutas, mas não compareceram em ambos 

por causa das intensas atividades de fim de semestre. Luta para conseguir ônibus para 

participar do ENEL, realizada por estudantes de diversas fases das Letras da UFSC. Fala 

da boa organização do EGEL e da presença de Talita, como representante da UFSC. 

Manuela: Abrir mais a comunicação entre os três estados. Unificação dos 3 estados, 

fomentar a discussão feita para os três estados e pelos três estados. Estatuto da 

ExNEL, leitura. Verificar a questão da ordem das votações de executivos e escolas-

sede. Fortalecimento da regional e posteriormente da Nacional. Mariáh: Importância 

do ENEL Curitiba para o MEL do Sul. Frisa a questão do ótimo trabalho de base 

realizado nas Universidades do Rio Grande do Sul. Sílvio: Questão da 

representatividade de SC na ExNEL. Meirielle: Articulação com as particulares de SC. 

Criação do CA de Tubarão/SC. Luana: CoREL Sul. Importância do Fórum para o MEL. 



Candidatos para escola-sede do EREL 2009 foram Universidade Federal (sic) de 

Maringá (UEM-PR) e Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A FURG não 

compareceu e UEM apresentou todos os documentos devidamente assinados, 

vencendo assim a disputa. Agregação de pessoas até então afastadas, principalmente 

do interior do estado. Votação da Regional em propostas e não em pessoas. Mariáh: 

Falta de respeito pelo não comparecimento da FURG. Justifica o não-comparecimento 

da UFSM no CoREL por uma série de problemas financeiros, inclusive dívida do EGEL. 

Claussen: FURG disse que UFSM não divulgou o EGEL, mas Mariáh fez levantamento 

dos dados acerca desta divulgação e que a acusação não procede visto que partiu da 

própria pessoa que recebeu as informações sobre o Encontro. Manuela: diz que FURG 

não queria envolvimento com a ExNEL e suas discussões. Pontua o problema de não 

haver mobilização em sua Universidade. Problematiza a questão da diferença da 

abordagem com cada universidade, devido à diferença de realidades. Claussen: ainda 

no ponto referente ao CoREL, aponta a questão da desclassificação automática da 

FURG pelo simples não comparecimento. Mariáh: UFSM tentou contruir o projeto do 

CoREL em conjunto com a FURG, o que foi de pronto recusado pela mesma. 

Intensificação do trabalho na base para a inserção de novas pessoas no movimento. 

Júlio: Centralizar a discussão para encaminhar a votação dos executivos regionais. 

Intervenção para os presentes na plenária. Indicações aos cargos regionais: Guido 

Lucero (Coordenador Geral Sul), Ruan de Souza Mariano (Coordenador Geral Sul), 

Talita Ewald Wuerges (Regional de Finanças) e Júlio Cézar Marques da Silva (Regional 

de Comunicação). Júlio e Talita expõem a política de comunicação e finanças para o 

Sul, respectivamente e são eleitos por consenso na plenária. Ruan: coletividade na sua 

indicação para esta pasta, partindo da plenária estadual. Foca suas propostas no 

crescimento e na fortificação do MEL do Sul. Guido: Também indicado pela plenária 

estadual. Pontua a importância de um representante do RS na executiva regional. 

Luana: Fala sobre o problema da não comunicação entre a regional de finanças, na 

figura do Carlos Henrique (UFRGS) e o restante da gestão. Claussen: Ausência de 

Carlos na pasta de finanças. Manuela: acredita que deveria haver uma paridade entre 

os cargos, ficando 1 (sic) com cada estado. Luana: Pontua a questão da concentração 

dos cargos com o RS na última gestão. Problema da pasta nacional de finanças, na 

figura da executiva Miraní Bertanha (UFPR). Fala sobre o repasse do dinheiro do ENEL 

2007, parte dele para o Centro Acadêmico Livre de Letras da UFSC, enquanto Comissão 

Organizadora, que possivelmente é o motivo do afastamento do Executivo Regional de 

Finanças por acreditar que foi passado por cima de sua “autoridade” (sic). Claussen: 

breve relato da escolha dos Executivos Regionais no ENEL Curitiba. Frisa que a escolha 

foi feita sem conhecimento de como seria essa escolha e das atribuições para os 

cargos. Fizeram 2 (sic) plenárias estaduais e escolheram dois executivos por 

indignação, visto que ao seu ver PR e SC articularam previamente a composição dos 

cargos e impuseram ao RS a sua escolha. Mariáh: Lembra que SC não se candidatou a 2 

(sic) dos três cargos e que por isso não pode acusar o RS por ocupa-los. Ruan: 

questiona o fato de as pessoas do RS chegarem sem aviso, sem se comunicar com o 

restante da delegação do Sul. Mariáh: Justifica a vinda repentina. Só conseguiram 

vagas na última hora com o pessoal da Engenharia Florestal. Manuela: RS quer ser 

incluído na Regional. Luana: concorda que a forma como foi feita a escolha foi errada. 



Pontua que não fez nenhuma articulação prévia sobre a ExNEL com o Júlio. Claussen: 

reforça a justicativa de vinda para o ENEL com a delegação da Engenharia Florestal. 

Não mencionou nada com relação aos cargos nacionais por não ser o ponto de pauta. 

Fala sobre a problemática dos partidos na ExNEL. Mariáh: pontua algumas dúvidas 

com relação a ata da plenária estadual de SC. Luana: responde os questionamentos. 

Reforça a questão de se esclarecer as coisas da regional antes da plenária final. 

Encaminha-se a votação para o cargo de Coordenador Geral da Região Sul. Guido 

recebeu 12 votos e Ruan 14, sendo assim eleito.  

4. Avaliação do ENEL 2009: Pontuada a falta de opções para a parte acadêmica e a 

priorização dos espaços políticos como centro do Encontro, problemas com a falta de 

materiais para os congressistas (sic) que apresentaram trabalhos e ainda a questão da 

não divulgação das atividades de forma correta. No que diz respeito à parte política, 

alguns presentes na plenária avaliaram como totalmente partidárias as mesas. Equipe 

e comunicação do Encontro falha. Na cultural pontua-se a falta de expressões culturais 

regionais e estaduais. Aponta-se o problema da alimentação, das filas enormes e do 

grande tempo de espera, além da problemática das marmitas e talheres descartáveis, 

o que foi um desperdício de dinheiro e uma falta de respeito com o meio ambiente, o 

que é uma das bandeiras desta Executiva. Na estrutura, pontualmente na questão dos 

banheiros, aponta-se uma boa estrutura e que a maioria dos problemas nessa parte se 

deram pelo descaso dos congressistas (sic) com a manutenção do espaço e das 

condições de uso. Enfatizado por alguns o atrito entre a Comissão Organizadora e a 

ExNEL, o que com certeza dificultou a realização do Encontro.  

5. Executiva Nacional: Claussen: candidatura para a pasta Acadêmica Nacional. Expõe seu 

ponto de vista e propostas para a pasta. A plenária aprova por consenso sua 

candidatura e delibera pelo apoio de toda a regional. Segue-se a discussão passando 

para a pasta de Comunicação Nacional, onde temos duas candidatas: Mariáh 

Oyarzabal da Luz, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Meirielle Tainara 

de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As candidatas expõem as 

propostas para a condução dessa pasta e a plenária discute os prós e contras desta 

pasta e a problemática de cair nas mãos de algum partido. A plenária entra em acordo, 

por não haver consenso sobre nenhuma das candidatas, de  não ter nenhum apoio 

enquanto REGIONAL (sic) para esta pasta. 

 

Sem mais, encerro. 

Belém, 23 de julho de 2008. 

 

Júlio Cezar Marques da Silva 

Executivo Regional Sul de Comunicação 

 


