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ATA DA PLENÁRIA FINAL DO XXVIII ENEL 2007 UFPR  

 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e sete, às 14:40h, no pátio do Colégio 

Estadual do Paraná, na cidade de Curitiba/PR, iniciou-se a Plenária Final do XXVIII 

Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, cujos pontos de pauta aprovados 
foram os seguintes: 

I - Informes; 

II - Aprovação dos encaminhamentos dos GD’s – Grupos de Discussões e das 

Plenárias Estaduais e Regionais; 

III - Referendo dos Executivos Estaduais e Regionais eleitos por suas respectivas 

Plenárias e eleição dos Secretários Nacionais da ExNEL. 

IV - Escolha da próxima escola-sede do XXIX ENEL – 2008 e escolha da próxima 

escola-sede do CONEL - 2007; 
V - Avaliação do XXVIII ENEL – 2007 e aprovação de Moções; 

Dando início ao ponto de informes, o estudante Claudinei, da delegação da Bahia, 

pediu desculpas por ter acusado a estudante Natália, da UnB, por ter articulado o 

ENEL-2007 com a Bahia, fato este que reconheceu ser inverídico. 

O estudante Guto deu informe acerca do ENUDS – Encontro Nacional de 

Universitários sobre Diversidade Sexual. 

O estudante Badauí, da UFRJ, deu informe acerca da ocupação da Reitoria da UFRJ, 

que conseguiu barrar a adesão da Universidade ao decreto presidencial que institui 

o REUNI. 

O estudante Claussen, do Rio Grande do Sul, deu informe acerca dos Encontros 

Gaúcho e Regional Sul dos estudantes de Letras. 

O estudante Yuri, da USP, deu informes acerca da ocupação dos estudantes na 

USP, que impulsionou uma grande luta nacional e derrotou os decretos do governo 

Serra, em São Paulo. 

Partindo para o segundo ponto de pauta, foram tiradas as seguintes resoluções: 

I – MOVIMENTO ESTUDANTIL E EDUCAÇÃO: 

a) Continuar a luta contra o processo de Reforma Universitária junto com a FENEX 

e a Frente Nacional de Luta contra a Reforma Universitária; 

b) Impulsionar uma luta nacional pela anulação do Decreto Presidencial que institui 

o REUNI; 

c) Promover uma campanha de boicote ao ENADE/SINAES; 



d) Continuar a luta por mais verbas públicas para as universidades públicas; 

e) Lutar, junto com os trabalhadores, para barrar as demais reformas neoliberais – 

previdenciária, trabalhista e sindical; 

f) Construir o calendário de mobilizações e ocupações pautado pela Frente Nacional 

de Luta Contra a Reforma Universitária e pela Plenária Nacional da USP; 

g) Lutar pela paridade nos órgãos colegiados e voto universal nas eleições para 

reitor, como também pelo fim da lista tríplice; 

h) Lutar por políticas públicas para a erradicação do analfabetismo funcional; 

i) Promover campanhas nas universidades para que se estabeleçam parcerias entre 

universidades públicas e escolas públicas, através de projetos de extensão; 

j) Reivindicar melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas para os 

estagiários; 

k) Chamar a construção de uma nova entidade nacional com todos os estudantes 

em luta, já que a UNE não mais nos representa; 

l) Oposição de esquerda ao Governo Lula; 

m) Pela retirada das tropas brasileiras da ONU do Haiti. Pela autodeterminação do 

povo haitiano; 

n) Pela re-estatização da Vale do Rio Doce e demais estatais privatizadas; 

o) Realizar um ato contra o REUNI, a Reforma Universitária e pelas demais 

bandeiras da ExNEL, ao término da Plenária Final; 

II – ExNEL, mudanças estatutárias aprovadas e suprimidas: 

a) Só será permitida a reeleição para o mesmo cargo da ExNEL por apenas uma 

vez;  

b) Mudança do repasse do lucro do ENEL e dos encontros da ExNEL em geral para: 

34% para a escola-sede atual; 33% para a próxima escola-sede; 33% para a 

ExNEL. O repasse à ExNEL deverá ser preferencialmente aplicado na região do 

Encontro no caso dos encontros regionais e estaduais; 

c) Somente serão postos em pauta na Plenária Final do ENEL os encaminhamentos 

provenientes dos GD’s, das Plenárias Estaduais, das Plenárias Regionais e dos 

demais fóruns da ExNEL, exceto a Plenária Final – SUPRIMIDO;  

d) Apenas poderão concorrer a cargos da Executiva Nacional aqueles que forem 

indicados pelas Plenárias Estaduais e/ou Regionais – SUPRIMIDO; 

e) Construção de uma lista de endereços eletrônicos para discussões políticas; 

f) Abertura de uma pasta permanente denominada “Combate às Opressões” sendo 

suas atribuições:  

g) Abertura de uma pasta transitória intitulada “Luta contra a Reforma 

Universitária” - SUPRIMIDA; 

h) Criação dos cargos de representantes locais, sem direito a voto, eleito por 

Assembléias Locais. A responsabilidade da organização desses cargos compete aos 

Executivos Estaduais – SUPRIMIDO; 

i) Alterar o nome da pasta “Meios Institucionais e Profissionais” para “Movimentos 

Sociais”, sendo suas atribuições: 

- Articular as relações da ExNEL com os Movimentos Sociais; 

- Organizar as lutas, atividades e eventos junto aos Movimentos Sociais; 

- Impulsionar debates nas diversas faculdades de Letras sobre os Movimentos; 

- Prezar pela unidade do Movimento Estudantil com os Movimentos dos 

Trabalhadores, contra a criminalizaçao dos Movimentos Sociais; 

- Lutar por uma Universidade de caráter popular que atenda às demandas dos 

Movimentos Estudantis; 

j) Aplicar sanção de um ano sem poder apresentar trabalhos nos encontros da 

ExNEL para estudantes que não cumprirem com a responsabilidade de apresentar 

seus trabalhos sem que haja justificativa para tanto; 

k) Estudar e encaminhar a discussão em torno da da eleição da ExNEL para uma 

executiva proporcional a partir da formação de chapas; 

l) Estudar e encaminhar a discussão em torno da mudança da organização da 



Executiva para um sistema colegiado; 

m)Estudar e encaminhar a discussão em torno da mudança da organização da 

Executiva para Diretoria com Coordenadores, ao invés de cargos, com 

apresentação de projetos para eleição da diretoria da pasta e que essa diretoria 

seja composta por estudantes de um IES, sem hierarquias de cargo em toda a 
diretoria; 

 
III – ACADÊMICA: 

a) Promover discussão sobre o novo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa; 

b) Criação de um espaço no ENEL para a discussão de questões ecológicas; 

c) Criação de um grupo de trabalho para estudar a reformulação da NGB - Norma 

Gramatical Brasileira; 

d) Campanha nas universidades para a criação de disciplinas específicas sobre 

Literatura Popular e Literaturas Africanas; 

e) Campanha nas universidades para a criação de disciplinas específicas sobre 

Línguas Indígenas nos cursos de Língua Portuguesa; 

f) Fica estabelecido o prazo máximo de sessenta dias antes da data do Encontro 

para a inscrição de trabalhos nos eventos da ExNEL; 

g) As CO’s – Comissões Organizadoras dos Encontros passam a ter um prazo de, no 

máximo, trinta dias antes da data do Encontro para confirmarem a aceitação dos 

trabalhos, a fim de que os estudantes possam dispor de tempo para organizarem-

se; 

IV – OPREESSÕES: 

a) Que seja aberto um espaço para a discussão acerca da legalização do Aborto; 

b) Que a ExNEL seja a favor da legalização do Aborto – SUPRIMIDO; 

c) Produção de material nacional sobre a formação dos educadores no combate às 

opressões; 

d) Criação de grupo de estudos de combate às opressões; 

e) Defesa da legalização da união civil entre homossexuais e pela adoção de 

crianças por casais homossexuais; 

f) Luta por mais verbas para a Lei Maria da Penha; 

g) Proibição de músicas machistas, homofóbicas e sexistas nos encontros e fóruns 

da ExNEL; suprimido 

h) Garantir espaços em todos os encontros e fóruns para o debate de combate às 

opressões; 

i) Que o TransNel seja repensado pela ExNEL, CO-ENEL e CO-EREL’s; 

j) Luta a favor das cotas étnicas; 

k) Reconhecimento do ENUDS – Encontro Nacional Universitário de Diversidade 

Sexual; 
l) Moção de apoio ao PLC 122/06, que criminaliza a homofobia; 

V – PLENÁRIA FINAL: 

a) Que seja criado um mecanismo de incentivo aos estudantes para a participação 

em GD’s – Grupos de Discussão, não proibindo durante este biênio – 2007/2008 – 

os estudantes de intervirem com outras propostas nas Plenárias Finais; 

b) Permissão para que aqueles que não forem estudantes de Letras possam 

participar dos encontros da ExNEL. Contudo, eles deverão receber um crachá e uma 

pulseira de cor diferente das utilizadas pelos estudantes de Letras, para que não 

haja confusão nas votações das Plenárias; 

c) Para garantir que não haverá fraude no processo de inscrição pela Internet, será 

necessária a apresentação, no ato do credenciamento, de declaração ou carteirinha 



que ateste que o inscrito é estudante de Letras; 

d) Reivindicar o fortalecimento das cadeiras de Filologia, Latim e Grego nas 

universidades brasileiras, acompanhado de maior preparo dos professores e de 

aumento das cargas-horárias das aludidas disciplinas; (passar para acadêmica) 

e) Moção de apoio à greve dos servidores da UFPR (das federais); 

f) Que a ExNEL incorpore a campanha pela nulidade do leilão da Cia. Vale do Rio 
Doce. repitido 

Findadas as discussões e deliberações acerca do segundo ponto, passou-se ao 

terceiro item, homologação e escolha dos secretários nacionais. Foram 

homologadas as escolhas para os cargos Executivos Estaduais e Regionais, cujos 
eleitos são: 
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Gestão 2007/2008 

Executivos Estaduais: 

Pará – Arlen Césardo Brito Serrão(UFPA) ; Adriano Nascimento da Silva; e 

Emanuelle Athaíde(UFPA). 

Santa Catarina – Ruan de Souza Mariano; Sílvio Somor; e Gabriela Dias. 

Paraná – Jaqueline Gonçalves; Marcelo de Abreu; e Bruno Franciscini. 

São Paulo – Daniela (UFSCAR); Gabriela (USP); e Marinalva (FIRB). 

Minas Gerais – Marcos Eduardo de Souza;  Ana Paula Ferreira(UNIMONTES); 
Wendel(UFOP). 

Rio de Janeiro – Vitor da Cunha Gomes; João Pedro de Azevedo Magalhães de 
Sá(UFRJ); e Carlane Miranda Corrêa dos Santos 

Rio Grande do Sul – Maria Priscila Polim; Alexandre Cruz de Souza; e Albertina 
Gioconda de Moraes. 

Pernambuco – Jonathan Velerio L. Silva(PUC-PE); Sharlene Ramos dos Santos; e 
Wanilson Pereira da Silva. 

Tocantins – Helem Wayte Santos Rosa; Cida Glória dos Santos; e Gledson Aguiar 

Barbosa. 



Bahia – Rogério Carlos Cedraz da Silva; Lucas Santos Ferreira e Franciane 

Conceição da Silva. Conselheiro Fiscal: Caíque Ribeiro Tude. 

Espirito Santo – Moisés Ferreira do Nascimento(UFES); Sueli Gomes da Silva 
Oliveira(UFES); e Milena Nascimento Leite Pires(UFES). 

Goiás – Rômulo(UFG); e Renata(UFG) 

Mato Grosso do Sul – Carlos Anunciatto; e Caroline Cavalcante 

Mato Grosso – VACÂNCIA; thais, cid, e outro maluco 

Alagoas – Yana Priscila Pimentel de Lima; Maria Eline pereira e Jozefh Fernando S. 
Queiroz. 

Paraíba – Lucila Pereira Dutra de Freitas; Josana Belarmino dos Santos e Maria 
Augusta de Farias Belém(UEPB).  

Distrito Federal – Augusto(UnB); Marllan(UCB); e Verônica(UnB). 

Executivos Regionais: 

Nordeste – Claudinei Damasceno Romão - Coordenador Geral; Lílian Santos 

Soares(UFS) - Secretária de Finanças e Emanuelle Camila Moraes de Melo 

Alburquerque(Ufal) - Secretária de Comunicação. 

Norte – Kleyton Roberto Souza da Silva(UFPA) - Coordenador Geral; Anderson 

Patrick Rodrigues - Secretário Regional de Finanças; Maik Roberto Balaço 
Santos(UNIFAP) - Secretário de Comunicação. 

Sudeste – Rafael Pereira Nunes(UFRJ) Coordenador Geral; Luiz Fernando Aguiar 

Cassanho(PUC-SP) - Secretário de Finanças; Ana Carolina Rocha Santa Rita(UFOP) 

- Secretária de Comunicação. 

Sul – Claussen Inic Munhoz(UFSM) - Coordenador Geral; Carlos Henrique Lucas 

Lima - Secretário de Finanças. Julio César Marques(UFPR) - Secretário de 
Comunicação. 

Centro Oeste – Eduardo Zanata(UnB) - Coordenador Geral; Pérolla Goulart(UnB) - 
Secretária de Finanças; Bianca Damacena(UnB)  - Secretária de Comunicação. 

Passando às homologações, concorreram e foram eleitos os seguintes estudantes 

para compor a diretoria nacional da ExNEL; 

Executivos Nacionais : 

Francisli Galdino(UFRN) - eleita por contraste visual - Secretária Nacional de 

Organização Política 

Diogo Ramalho(UnB) - eleito por contraste visual - Secretário Nacional de 
Comunicação 

Miraní Bertanha(UFPR) - eleita por contraste visual - Secretária Nacional de 
Finanças 



Lee Flores(UFAL) - eleito com 93 votos, contra 54 de Cassiano - 6 votos de Marlon 

e 42 abstençoes - Secretário Nacional de Movimentos Sociais  

Washington Reis(UFRJ) - eleito por contraste visual - Secretário Nacional de 
Assuntos Acadêmicos 

Leandro Oliveira(UFRJ) - eleito com 66 votos, contra 64 votos de Ernesto(UNEB)– ; 

Victor(UnB) - 46 votos; Vanessa – 1 voto; abstençoes – 29 votos - Secretário 
Nacional de Socio-Cultura 

Ednaldo(UFAL) - eleito com 74 votos contra 72 de Lazaro(UCSal) e 35 abstenções - 

Secretário Nacional de Combate às opressões 

Passando as escolhas dos novos executivos da EXNEL gestão 2007/2008 a plenária 

final deu prosseguimento à pauta e o estudante da Universidade Federal do Pará, 

Belém, Kleyton Silva, apresentou no quarto ponto de pauta, a candidatura e 

justificativa para que sua escola fosse eleita a sede do XXIX ENEL 2008. Não 

havendo nenhuma outra candidatura, a plenária aprovou por unanimidade a UFPA 

como sede do XXIX ENEL em 2008. O estudante apresentou toda a documentação 

necessária, Carta de Aceite e projeto ao Secretário de Comunicação que anunciou 

que toda a documentação estava aceita pela mesa e disponível para apreciação da 

plenária. Maria Augusta de Farias Belém apresentou a candidatura da Universidade 

Estadual da Paraíba para Sediar o Conselho Nacional das Entidades de Letras, 

CONEL, a qual foi aceita por unanimidade por toda a plenária, com indicação de 

data para o mês de Novembro. 

No último ponto de pauta, os estudantes encaminharam suas avaliações sobre o 
encontro e moções para serem aprovadas por consenso pela plenária. 

Avaliação do ENEL: 

Os valores foram muito altos e deveriam ser menores 

A parte acadêmica teve muitas falhas, o que dificultou o objetivo central do 
encontro.  

Houve centralização o que dificultou muito a obtenção de informações. O banho foi 

criticado, pois alguns chuveiros não funcionaram. Houve muitos problemas com o 

alojamento, devido ao excesso de regras e gestos autoritários por conta dos 
membros da comissão organizadora e monitores. 

O ENEL teve falhas excessivas comparadas ao ENEL anterior. Faltaram coisas 

básicas como um papel e uma caneta na bolsa, o alojamento foi bom, mas a falta 

de segurança foi visível apesar de não ter havido nenhum roubo no mesmo.  

Quanto ao caso da UFRJ, Rafael Pereira Nunes comprometeu-se em nome do CA de 
Letras da UFRJ a ressarcir o XXVIII ENEL nos descontos dados nas inscrições. 

Moções aprovadas por consenso: 

a) Moção de apoio à Campanha pela Re-estatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. 

b) Moção de apoio à campanha contra o caveirão – veículo blindado utilizado pela 
Polícia Militar do Rio de Janeiro. 



c) Moção de apoio em defesa das cadeiras de Filologia, Latim e Grego, por 

considerar que elas têm sofrido um processo intenso de desprestígio e de supressão 

nas universidades brasileiras. Destarte, propõe-se um Movimento Nacional em 

Defesa da Filologia, do Latim, do Grego e de outras disciplinas cuja situação seja 

semelhante. 

d) Moção de repúdio ao estabelecimento El Mago Bar, por conta da maneira 

desonrosa com que trataram dois participantes do ENEL, estudantes da UFRJ, 

insinuando haver roubo na comanda, fazendo com que os seguranças da casa 

fizessem uso exagerado e desnecessário de força, além de agressão física e coação 

por elementos não identificados como seguranças da casa. 

e) Moção de repúdio à atitude desrespeitosa, arrogante e intransigente de Anderson 

Mendes, membro da Comissão Organizadora deste Encontro. Destaque-se o 

ocorrido na portaria do Alojamento, onde Anderson humilhou, diante de diversos 

congressistas, uma Executiva Estadual, afirmando injustamente que ela não teria 

feito nada pelo Encontro. Exprime-se, ainda, o desejo de que atitudes como essas 
não se repitam. 

f) A Plenária Regional Norte encaminha moção de repúdio contra a cobrança de 

altas taxas de inscrição no Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, 
considerando o baixo poder financeiro dos estudantes. 

g) Moção de repudio contra o ato homofobico cometido pelos seguranças do el 

mago 

Sem mais que houvesse a tratar a Plenária Final do XXVIII Encontro Nacional dos 

Estudantes de Letras foi dada por encerrada às 20:20h pela mesa, assinando e 
lavrando a ata os estudantes:  

 

 

Rafael Pereira Nunes Eduardo Rennó Zanata 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

UFRJ 
Universidade de Brasília - UnB 

Coordenador Geral da Região Sudeste - 

Gestão 2006/2007 
Coordenador Geral da Região Centro-

Oeste - Gestão 2006/2007 

  

 

Diogo Raimundo Ramalho 



Universidade de Brasília - UnB 

Secretário Nacional de Comunicação - Gestão 2006/2007  
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