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EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS – ExNEL 

EXECUTIVA ESTADUAL DO PIAUÍ 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL 

Aos quatro dias do mês de abril de 2010, às 08 horas, iniciou-se a plenária estadual do 

Piauí, no XII EREL. Os pontos de pauta que compuseram a plenária foram:  

1) Informes;  

2) EREL 2010; 

3) EREL 2011; 

4) ENEL; 

5) Eleição dos Executivos Estaduais.  

 

INFORMES:  
 

Moisés Abílio, Executivo Estadual do Maranhão, informou sobre o EMEL, que ocorrerá 

em 2011 e convidou o Piauí a participar do encontro. Lílian informou sobre o XXXI 

ENEL, que está previsto para os dias 10 a 17 de julho na UFPB. 

 

EREL 2010 

 

A plenária decidiu iniciar pelo ponto de pauta correspondente ao XII EREL. Iuna falou 

que o encontro teve galhas na questão de alojamento, alimentação, mas que a CO abriu 

espaço para que os estudantes ajudassem na resolução desses problemas, que os 

discutisse. Porém, grande foi o desinteresse dos participantes, pois esses espaços 

estavam vazios. Moisés lembrou que Pernambuco só teve três meses para organizar o 

encontro. Disse, ainda, que o alojamento permitiu uma maior socialização, que é bem 

arejado, não deixou de citar os riscos. Parabenizou a comissão de cultura pelas mesas e 

pela programação cultural como um todo, dizendo que esta foi uma das melhores que 

ele participou. Marcos disse que achou interessante a programação, que as palestras 

foram boas e significativas, assim como a parte cultural. 

 

EREL 2011 

 

Raimundo Gomes, um dos proponentes do projeto EREL 2011, fala do projeto do 

encontro. Diz que o último encontro regional realizado no estado foi em 2003. Lembrou 

o encontro nacional que sediaram em 1995. Fala da dificuldade de diálogo e união entre 

as universidades, mas que tem pretensões de realizarem um encontro estadual antes do 

regional. Lílian falou sobre alguns pontos que deveriam ser melhorados no projeto. Iuna 

disse que os estudantes da Universidade Estadual não sabiam do encontro e lembra que 

há uma desarticulação de centros acadêmicos no estado e principalmente que não é 

possível realizar um EREL sozinho. Moisés disse que apóia o EREL em Teresina, 

considerou que o encontro pode unir as universidades. Lembrou que até o momento só 

estava presente Raimundo como estudantes da Federal, e isso o preocupava, mas 

poderia ser resolvido. Raimundo afirmou que o intuito é unificar o MEL do estado e que 

o projeto aqui apresentado consiste numa releitura do projeto de 2003. Encerrou a fala 

dizendo que os estudantes da Federal sabiam da plenária e que apareceriam. Iuna relatou 
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que a preocupação que tem com a desarticulação do MEL é grande. A delegação da 

Universidade Federal chega até a Plenária. Lílian fala que o EREL Nordeste é um 

encontro de porte nacional, devido a quantidade de estudantes que participam do 

encontro. Iuna lembrou que mesmo não sabendo oficialmente da candidatura do estado, 

o nome da Universidade Estadual consta no projeto. Raimundo afirma que a intenção 

era de unir as universidades como havia informado anteriormente. Lanna comentou que 

os estudantes da Estadual percebem a existência de uma barreira com relação à Federal. 

Terminadas as discussões, ambas as instituições entram em consenso quanto à 

organização conjunta do XIII EREL.  

 

ENEL 

 

Lílian falou sobre o Encontro Nacional, convidou os estudantes presentes a colaborarem 

com a construção do encontro. 

 

ELEIÇÃO DOS EXECUTIVOS ESTADUAIS 

 
Lílian explicou a situação do Estado em relação à executiva estudal. Informou que os executivos 

eleitos nessa plenária teria uma gestão até julho, no Encontro Nacional, momento em que 

haveria uma nova plenária Estadual e que uma nova gestão seria eleita. Perguntou se havia 

algum interessado ao cargo de Executivo Estadual do Piauí. Se candidataram: Raimundo, 

Marcos, Lanna, Daniel e Denise. Os candidatos defenderam sua candidatura. Entrou-se em 

regime de votação. Marcos, Lanna e Denise foram eleitos com o maior número de votos. 

 

NOME: Marcos Hilan Alves da Silva 

UNIVERSIDADE: UESPI 

TELEFONE: (86) 99915295/30848183 

EMAIL: marco-sfp@hotmail.com 

 

NOME: Denise de Souza Lima 

UNIVERSIDADE: UFPI 

TELEFONE: (86) 94527930 

EMAIL: denise_lib@hotmail.com 

 

NOME: Lanna Caroline Silva de Almeida 

UNIVERSIDADE: UESPI 

TELEFONE: (86) 32252183/88035307/99973981 

EMAIL: lannaliter@hotmail.com 
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