
ATA DO CONSELHO REGIONAL DAS ENTIDADES DE LETRAS 

REGIONAL CENTRO-OESTE 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, às quinze horas, 

reuniram-se as entidades de base de Letras, em um Conselho Regional das Entidades de 

Letras, na cidade de São Luis dos Motes Belos na Universidade Estadual de Goiás. 

Os(as) delegados(as) presentes escolheram, por aclamação, para coordenar os trabalhos 

Pablo Salvador (UFG). Em seguida, o coordenador declarou abertos os trabalhos e 

apresentou a pauta do conselho, contendo os seguintes assuntos: 1º) Informes; 2º) 

Avaliação do 32º ENEL e da ExNEL; e 3º) 14º EREL; 4º) Eleição de cargos em 

vacância. Em seguida, começou-se os informes, o delegado Deon estudante 

UFMT/CUA apresentou que no mês que vem haverá uma Assembleia dos Estudantes 

da UFMT; o coordenador Pablo Salvador informou que a reitoria da UnB está ocupada, 

que no dia 24 de setembro de 2011 haverá o CEB (Conselho de Entidades de Letras) 

para chamar as eleições do DCE/UFG, e que está definida a data do CoNEL em Recife. 

Foi deliberado que este Conselho Regional enviasse aos/às estudantes que ocuparam a 

Reitoria da UnB uma moção de apoio. Por fim, passou-se, em seguida, ao item “2” da 

pauta, onde os estudantes fizeram uma avaliação do 32º ENEL, a maioria dos(as)  

estudantes apontou problemas na organização do evento, principalmente a parte política 

que deixou a desejar, o maior fórum dos estudantes de Letras se tornou um espaço 

despolitizado e academicista, sendo isso o reflexo da direção da executiva que não 

acompanha a sua base, para a maioria das entidades de base presente no CoREL, o fato 

da ExNEL não acompanhar os CAs/DAs tem contribuído para os desligamentos dos 

CAs, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul onde não está havendo os 

encontros locais, nesse caso a executiva deveria fortalecer a criação dos CAs e 

principalmente potencializar os pré-encontros pra fortalecer os encontros de Letras. O 

diagnostico do ENEL é falta de política da executiva, que não tem clareza nas suas 

bandeiras de lutas, pois não há uma bandeira que unifique os(as) estudantes de Letras 

seja em uma luta específica ou uma luta geral, para os(as)  estudantes presente no 

CoREL o problema é de direção, pois a entidade está burocratizada e muito distante do 

movimento real das lutas que tem sido travadas nesses últimos quatro anos. Ficou 

deliberado que a ExNEL – Centro Oeste deve potencializar a criação das entidades base 

e de garantir espaços de interlocução com as mesmas, e que a executiva tenha uma 

política clara para com a base, proporcionando campanhas que mobilizem os CAs, que 

os conselhos de entidades não seja em datas soltas e sim nos próprios encontros, que os 



grupos de discussão dos fóruns de Letras seja mediado pelas  entidades de base que 

constroem a ExNEL criando assim uma aproximação das entidades com a executiva, 

que a ExNEL cobre os pré-encontros pra fortalecimento do encontros de Letras e que no 

CoNEL tire-se uma mudança imediata em relação as regionais, pois no caso do Centro- 

Oeste as universidades do triângulo mineiro e Tocantins estão mais próximo desta 

região  que do Sudeste e Norte. Por fim, passou-se a discussão do item “3” da pauta e 

foi discutido que o 14º EREL é um fórum importante e que por isso ele deve-se 

consolidar ele na região, pois ainda o EREL é muito restrito ao estado de Goiás, que nos 

últimos anos foi realizado só em Goiás. Outro elemento que precede o EREL são os 

pré-encontros que com certeza potencializariam os fóruns de Letras, o fato de o EGEL 

ter sido despolitizado, foi um dos elementos mais importantes da tarefa da executiva 

que é de um acompanhamento mais incisivo que nesse caso foi fraco, mas que no EREL 

isso seja diferente, inclusive que a ExNEL acompanhe, construa o EREL, pois no EREL 

de Rio Verde a participação da ExNEL foi menor e o calendário de encontros não 

ajudou, outro elemento foi o envolvimento dos(as) executivos(as)  em um fórum que 

não era da ExNEL e isso prejudicou o EREL – Rio Verde. Lamentavelmente isso 

sempre o ocorre, os(as)  executivos(as)  não ajudam e depois querem chegar mandando 

e ainda não pagam inscrição, isso deve ser mudado e combatido, pois só assim 

combateremos os(as)  oportunistas, os(as)  personalistas e os(as)  burocratas que 

parasitam a ExNEL e enfraquecem o MEL (Movimento Estudantil de Letras). Ficou 

deliberado que a ExNEL – Centro-Oeste vai fazer uma reunião presencial em Barra do 

Garça com todos os executivos da região Centro-Oeste (nacionais, estaduais e os 

regionais) caso algum(a) executivo(a) falte, que ele comunique com 48 horas de 

antecedência antes da reunião. Essa reunião terá o caráter de definir os 

encaminhamentos tirados neste CoREL em relação ao EREL. No 14º EREL teremos 10 

GDs (Grupos de Discussão) que serão realizados em dois dias no período vespertino, 2 

mesas políticas e uma mesa múltipla (acadêmica-política) que serão no período 

matutino depois das comunicações; a primeira mesa será a de “conjuntura”, pois essa 

vai abrir a parte política do EREL, a outra mesa será a de opressões que será antes da 

festa “trans”. As atividades políticas não terão carimbo ou certificado dependendo da 

estrutura que a sede oferecer, devemos fomentar a discussão não pela obrigatoriedade, 

mas pela necessidade de participação e formação política, carimbo para as atividades 

política demonstra um atraso e um reflexo da despolitização da ExNEL, esse ponto só 

poderá ser alterado em plenária inicial se os estudantes não aceitarem a deliberação do 



CoREL. Que os executivos se reúnam antes das reuniões on-lines tiradas pela CO-

EREL. Será no EREL que vamos eleger a próxima sede do CoREL. Por fim, passou-se 

a discussão do item “4” da pauta, em que foi apresentado que a executiva Camila 

Aquino estudante da UnB, mandou um e-mail se retirando da executiva, foi apresentado 

também o afastamento da executiva do Distrito Federal Jessika estudante da UnB, os 

executivos Deon e Kellyda afirmaram que Camila se retirou. Não existe ainda a prova 

real disso, mas em função de dois executivos terem afirmado, o Conselho vai optar em 

eleger um novo coordenador de finanças da Regional Centro-Oeste. Foi deliberado que 

Camila Aquino não é mais executiva, Daniel estudante da UFMT/CUA é o novo 

coordenador de finanças, sendo que foram passadas a ele as finanças da Regional, como 

matériais gráficos, camisetas, dinheiro que somando os valores, se dão em total de 

aproximadamente R$ 400,00 que serão utilizados no EREL. Nada mais havendo, o 

coordenador do conselho fez um resumo dos trabalhos do dia, bem como das 

deliberações, agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por encerrada a 

reunião Conselho Regional das Entidades de Letras, da qual eu, Pablo P. Salvador 

coordenador da reunião, lavrei a presente ata, que foi entendida conforme e firmada por 

todas as entidades de base abaixo relacionadas.  

 

Presentes: 

 

Centro Acadêmico de Letras – UFG 

Centro Acadêmico de Letras – UEG/São Luís dos Montes Belos 

Centro Acadêmico de Letras – UEG/Iporá 

Centro Acadêmico de Letras – UEG/Goiás 

Centro Acadêmico de Letras – PUC/GO 

Centro Acadêmico de Letras – UFMT/CUA 

 


