
 

XXIX Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – ENEL 

 

Universidade Federal do Pará – UFPA  

 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras - ExNEL 
 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de Julho de 2008, às 16:23h, no Ginásio Poliesportivo 
da Universidade Federal do Pará, na cidade de Belém – PA, realizou-se a plenária 
final do XXIX Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – ENEL. A mesa foi 
composta pelos estudantes Eduardo Rennó Zanata, Coordenador Geral da Região 
Centro-Oeste; Claussen Munhoz, Coordenador Geral da Região Sul; Diogo Raimundo 
Ramalho, Secretário Nacional de Comunicação; representando a ExNEL, e Rafael 
Saldaña representando o Centro Acadêmico de Letras da UFPA; e Alex Dax de Sousa 
representando a Comissão Organizadora. As pautas aprovadas pela plenária foram: 
 
1 – Resoluções 
2 – Escola Sede do XXX ENEL 2009 e XXIX CoNEL 
3 – Eleição para os Cargos Nacional, e homologação dos Regionais e Estaduais 
da Gestão 2008/2009 
4 – Prestação de contas do ENEL e da ExNEL 
5 - Balanço do ENEL e da ExNEL 
 
Informes: Rafael da UFRJ abriu os informes relatando sobre o I Congresso da 
Conlutas realizado em Betim. Estevão falou sobre o ENE – Encontro Nacional dos 
Estudantes realizado também em Betim / MG. Maiarama e Diana da delegação do 
Maranhão, expuseram a problemática em torno da indicação dos nomes para compor 
a Executiva Regional não ter sido discutido na plenária estadual. Diogo deu o informe 
sobre as deliberações da 5º Reunião Geral da ExNEL, ocorrida no Vadião – UFPA, no 
dia 24, que tangem às punições e moções de repúdio aprovadas para a UFPR. 
 
1 - Resoluções: 
 
Política Acadêmica: 
 

 Promover discussão sobre o novo vocabulário ortográfico da língua portuguesa 

 Criação de um espaço no ENEL para discussões ecológicas 

 Criação de um grupo de trabalho para estudar a NGB - norma gramatical 
brasileira. 

 Campanha nas universidades para a criação de disciplinas específicas sobre 
literatura popular e literaturas africanas de língua portuguesa 

 Campanha nas universidades para a criação de disciplinas de língua indígenas 
nos cursos de língua portuguesa 

 Criação de um GD para a discussão de políticas acadêmicas no ENEL 
 
Política para o Movimento Estundatil: 
 

 Reafirmação da plenária final do ENEL de que a ExNEL é apartidária, como já 
afirmado em seu estatuto.  

 Estimular a incorporação das universidades pagas no movimento estudantil de 
letras 

 Pelo congelamento imediato do preço das mensalidades 

 Contra a cobrança de taxas nas universidades públicas 

 Continuar a luta contra a Reforma Universitária junto com a FENEX ( Fórum 
Nacional de Executivas de Curso ) e a frente de luta contra a reforma 
universitária 



 Impulsionar uma luta nacional pela anulação do decreto presidencial que 
institui o REUNI 

 Promover uma campanha nacional de boicote ao ENADE/SINAES 

 Continuar a luta por mais verbas públicas para as universidades públicas 

 Lutar, junto com os trabalhadores, para barrar as demais Reformas 
Neoliberais: previdenciária, trabalhista e sindical 

 Lutar pela paridade nos órgãos colegiados e nas eleições para reitor, como 
também pelo fim da lista tríplice. 

 Reivindicar melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas para os 
estagiários  

 Pela retirada das tropas brasileiras da ONU do Haiti. Pela autodeterminação do 
povo haitiano 

 Que a ExNEL organize o plano nacional de lutas encaminhado pelo encontro 
nacional de estudantes: 

1. calouradas de luta contra o REUNI 
2. Jornada de luta contra o REUNI; contra as fundações privadas de 

apoio; por democracia nas universidades; e contra a repressão e 
criminalização do movimento estudantil. 

3. Participação no Grito dos Excluídos com os eixos em defesa da 
universidade pública 

4. Contra a corrupção nas instituições de ensino superior. 
5. Realização de plenárias/encontros estaduais que organizem as lutas e 

debatam a reorganização do ME 
6. Que a ExNEL leve essa proposta de calendário à frente de luta contra a 

reforma universitária e à FENEX 

 Construir fóruns locais e nacionais de formação, estudo e elaboração sobre a 
reorganização do movimento estudantil, para maior envolvimento do conjunto 
dos estudantes. 

 Chamado à construção de um congresso nacional de estudantes, com 
indicativo para 2010, mas submetido à discussão e articulação com as outras 
executivas de curso, DCEs, CAs e DAs do país. Se a ExNEL ou qualquer 
estudante de letras avaliar que a construção do congresso estiver acontecendo 
de forma atropelada, a ExNEL deixará de construí-lo e passara a construir 
outras alternativas. 

  
Política de combate às opressões: 
 

 Campanha Nacional sobre Opressões da ExNEL nas bases e também nas 
particulares. 

 Fazer relações entre reforma universitária e o combate às opressões. 

 Criar núcleos de combate às opressões nas bases. 

 Que a ExNEL construa coletivos de combates às opressões especificas. 

 Que o ENEL 2009 tenha mesas especificas para discutir o combate de cada 
uma das formas de opressão. 

 Participação propositiva da ExNEL no ENUDS 

 Participar de todos os fóruns de combate às opressões, independente da 
entidade que organize. SUPRIMIDO 

 Que a secretaria de opressões tenha funcionamento com debates nas 
regionais e seja dada estrutura para os debates, lembrando que não basta 
apenas criar a secretaria.  

 Fortalecer os núcleos de diversidade sexual nas instituições de ensino 
superior. 

 Que a ExNEL se posicione a favor e lute pela descriminalização do aborto, que 
mata milhões de mulheres todos os anos. 

 Que a ExNEL esteja nas lutas pela reivindicação das creches universitárias 
para mães estudantes. 

 Que a ExNEL intensifique a luta pela permanência estudantil visando 
condições iguais aos estudantes negros, GLBTT´s, mulheres e portadores de 



necessidades especiais, questionando as deficiências das políticas de moradia 
e a ausência de creches para filhos de estudantes, servidoras e professoras. 

 Que nos encontros estudantis promovidos pela ExNEL tenham creches para os 
filhos das estudantes mães. 

 Cotas para negros e negras nas instituições de ensino superior, proporcional à 
população negra de cada estado ou da comunidade onde a instituição está 
inserida. 

 Abrir a discussão sobre cotas para representação de mulheres nas entidades 
do Movimento Estudantil de Letras, como a ExNEL e os Centros e Diretórios 
Acadêmicos de Letras. 

 
2 – Escola Sede do XXX ENEL 2009 e XXIX CoNEL 
 
XXX ENEL 2009 
A estudante Evelyn da Universidade Federal Fluminense defendeu no tempo de 03 
minutos a candidatura da UFF como escola sede do XXX ENEL 2009. Em seguida o 
Secretário Nacional de Comunicação anunciou novamente que o projeto do ENEL 
UFF estava disponibilizado para a Plenária e ressaltou que a carta de aceite continha 
um problema, pois a assinatura é da Diretora do Instituto de Letras, e não da Reitoria 
da UFF. O Secretário propôs então que a plenária aprovasse a UFF para sediar o XXX 
ENEL com a ressalva de que a homologação da escola sede deve acontecer no 
CoNEL, mediante a apresentação da Carta de Aceite da Reitoria da UFF e 
apresentação do projeto completo. Em seguida a plenária aprovou por unanimidade a 
cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Escola 
Sede do XXX ENEL 2009, sob as condições apresentadas pelo Secretário Nacional de 
Comunicação. 
 
 
XXIX CoNEL 2009 
O estudante Diogo da UnB defendeu a candidatura da Universidade de Brasília para 
sediar o XXIX Conselho Nacional das Entidades Estudantis de Letras - CoNEL. As 
estudantes Talita e Meire da UFSC também defenderam a candidatura da 
Universidade Federal de Santa Catarina. O estudante Diogo disse que retirava a 
candidatura da UnB, visto que os estudantes da UFSC vêm fazendo uma militância 
admirável. Foi aprovado por Consenso pela plenária final do ENEL a UFSC como 
escola sede do XXIX CoNEL 2008. 
 
3 – Eleição para os Cargos Nacionais, e homologação dos Cargos Regionais e 
Estaduais da Gestão 2008/2009 
 
Eleições: 
 
Secretaria Nacional de Comunicação: 
Mariáh Luz – UFSM - 112 Votos – Eleita 
Meire - UFSC – 97 votos 
 
Secretaria Nacional de Finanças 
Adriano Dias – UnB – Eleito  
1 abstenção 
 
Secretaria Nacional de Combate às Opressões: 
Evelyn – UFF – 115 Votos – Eleita 
Airmer – UFPE – 85 votos 
Juninho – UFF – 20 votos 
07 Abstenções 
 
Secretaria Nacional de Organização Política: 
Estevão – USP - 108 Votos 
Saldanha – UFPA - 121 Votos – Eleito 
18 Abstenções  



 
Secretaria Nacional de Assuntos Acadêmicos 
Claussen Munhoz - UFSM – Eleito 
 
Secretaria Nacional de Movimentos Sociais 
Guido – Eleito 
 
Secretaria Nacional de Sócio Cultural 
Rafael dos Prazeres – Eleito por Contraste Visual 
Angélica – UFPA 
 
Homologações dos cargos eleitos para Executivos Regionais: 
 
Norte: 
 
Executiva Regional de Finanças: Zuzianne Silva Lobo – Universidade Estadual do 

Pará – UEPA Campus Vigia - zuzyann@ig.com.br - (91) 81484176 

 
Executiva Regional de Comunicação: Evelyn Neves dos Santos – Universidade 

Federal do Amapá – Campus Macapá - evelyn.ns@hotmail.com - (96) 91248729 

 
Executivo Regional Geral: Alex Dax de Sousa – Universidade Federal do Pará – 

campus Belém - jc.dax@hotmail.com - (91) 81209944 

 
Nordeste: 
 
Executiva Regional de Finanças: Lazaro Araújo – Universidade Católica de Salvador 
– UCSAL 
Executivo Regional de Comunicação: Wescley Campos Melo - 

wescleycarmazzo@hotmail.com - (98) 81284466 / 36531197 

 
Executivo Regional Geral: Wanilson Pereira – UFPE - 

wanilsonvate@yahoo.com.br  
 
Sudeste:  
 

Executiva Regional de Finanças: Rodrigo Augusto – Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro - UERJ-FFP -  rodyeah@gmail.com 

 
Executivo Regional de Comunicação: Moisés Nascimento Ferreira – Universidade 

Federal do Espírito – UFES - moyseshoots@yahoo.com.br - (27) 88012361 

 
Executiva Regional Geral: Kraly de Castella – Universidade de São Paulo – USP - 

kralydecastella@yahoo.com.br - (11) 97526273 

 
Sul: 
 
Executiva Regional de Finanças: Talita Evaldi - Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC - talitinhaw@gmail.com - (48) 99634024 
 
Executivo Regional de Comunicação: Julio Cezar Marques – Universidade Federal 

do Paraná – UFPR - juliocezar.marques@gmail.com - (41) 84232989 

 
Executivo Regional Geral: Ruan de Souza Mariano - Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC - ruan.letras@gmail.com - (48) 88135060 

 
Centro-Oeste 
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Executiva Regional de Finanças: Perolla Goulart – Universidade de Brasília – UnB - 

perolla.goulart@yahoo.com.br - (61) 96188072 

 
Executiva Regional de Comunicação: Cindy Michelle – Universidade Estadual de 
Goiás – Campus Anápolis 
 
Executiva Regional Geral: Bianca Damacena - Universidade de Brasília – UnB – 

biancadamacena@hotmail.com  

 
Homologações dos cargos eleitos para Executivos Estaduais: 
 
Paraíba: 
Gerlane Alves Gomes 

Carlisson Moreus de Oliveira - carlissonoliveira@gmail.com - (83) 88575690 

Maria Cristhiane Alves Estevão - cris.estevao@yahoo.com.br  - (83) 88172357 

 
Pernambuco: 
Nilson Vellazquez – Universidade de Pernambuco – UPE - 

n.vellazquez@hotmail.com - (81) 92169970 

Ana Carolina Robeus – FAFIRE - carolinda_asr@hotmail.com - (81) 88169240 

Wanessa Tenária – UNICAP - wanessatb85@hotmail.com - (81) 86681992 

 
 
Sergipe: 

Gersiney Pablo Santos - gepasan@gmail.com - (79) 88313171 

Magno Lima Santos Correia - magnocorreia440@yahoo.com.br - (79) 81374282 

Ademir Alves Nascimento - ademir-ufs@hotmail.com 

 
Maranhão: 
Cláudia Luciana Magalhães Novais – Universidade Estadual do Maranhão - UEMA – 

CESI –claudia.novais@yahoo.com.br  
Diana Kelly Chaves Costa – Universidade Federal do Maranhão - UFMA – São Luís – 

caramello_d@hotmail.com 

Havena – Universidade Estadual do Maranhão - UEMA – TIMON – 

havena_dj@hotmail.com 

 
Minas Gerais: 
Maria Zilda Santos Freitas – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – 

mzsl2004@bol.com.br 
Micaela Rodrigues de Souza Fraga – Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP – 

micaela@telejato.com.br 
Flávio Alves dos Santos – Universidade Federal de Uberlândia? – UFU – 

fravio23@yahoo.com.br / dalvim_ufu@yahoo.com.br 
 
Espírito Santo: 
Carolinne Quintanilha Ornellas – Universidade Federal do Espírito Santo – UFES - 

carol_ornellas@yahoo.com.br - (96) 91248729 

Filipe Siqueira Fermino – Universidade Federal do Espírito Santo – 

skiterufes@yahoo.com.br - (27) 81827184 / 33409092 

 
Paraná: 
Bruno Franceschini – Universidade Estadual de Maringá – UEM 
Everson de Lara Caetano – Pontifica Universidade Católica – PUC/PR 
Josilene Pereira Cardoso – Universidade Federal do Paraná – UFPR 
 
Piauí: 

Dennis Álex Araújo - dennisalex9@hotmail.com (86) 8826-6155 

Vanessa Raquel da Costa Furtado - vanerafurtado@hotmail.com - (86) 8826-1005 
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Priscila Viviane de Souza Carvalho - vivianepsc@gmail.com - (86) 8831-9134 
 
 
Rio Grande do Sul: 
Odirlei Vianei Uavniczak – Universidade Federal de Santa Maria – UFSM - 

odi@mail.ufsm.br - (55) 91259368 

Marcio Rodrigues Mirapalhente - mirapalhete@hotmail.com - (51) 91589202 

Manuela Gasparatto - manuarte13@hotmail.com - (54) 99422693 

 
Santa Catarina: 
Beatriz Tedaldi Santoantonio – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - 
biatedaldi@hotmail.com 

Fernanda Magalise Ansolin – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - 
fernandabarella@hotmail.com 

Bárbara Peruchi Tenfen – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - 
barbaratenfen@gmail.com 

 
Amapá: 

Lilian Latties – Universidade Estadual do Amapá – UEPA - lilatties@hotmail.com 

Camila Teodosio – Universidade Estadual do Amapá – UEPA - 

camila.teodosio@hotmail.com 

Francisco Souza Junior – Faculdades de Macapá – FAMA - 

fjuniorsouza@hotmail.com 

 
Bahia: 

Claudinei Romão - Universidade do Estado da Bahia - niilista2003@yahoo.com.br - 
(75) 88215074 
Juliana Matos MacêdoWemerson Costa - Universidade Estadual de Feira de Santana 

– UEFS - ju_matosmacedo@yahoo.com.br / (75) 91461972  

Wemerson Messias Pimentel Costa - Universidade do Estado da Bahia – UNEB - 

wememil@hotmail.com / (75) 8154-0042, (75) 3251-3105 

 
São Paulo 
Guilherme Augusto de Assis Rodrigues – Universidade de São Paulo – USP -

guiaarodri@yahoo.com.br - (11) 3676-0706 / 8410-1807 

Marcília Barros Brito – Universidade de São Paulo – USP - 

marciliabb_@hotmail.com - (11) 3774-7984 / 9988-7392 

Mario Márcio Ramos Teixeira Filho – Universidade Federal de São Carlos – UFSCar - 

mariomrtfilho@hotmail.com - (12) 9135-6792 / (16) 9708-4590 

 
Mato Grosso  
Josué de Souza Junior 
Iara Cardoso Lopes – Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT 
Danillo Pereira Pires – Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT? 
 
Goiás 
Rômulo Mendes Faria – Universidade Federal de Goiás – UFG - 

romulofoxmulder@gmail.com 

Bruna – FLA - brgab@zipmail.com.br - (62) 33142816 / 84521024 

Graziele Minaré de Lima - Universidade Federal de Goiás - UFG Goiânia – 

grazi_gml@hotmail.com - (62) 85144362 (62) 32419551  

 
 
Distrito Federal  
Raiana Bittencourt Coelho Scorza Gonçalves – Universidade de Brasília – UnB - 

ray_6sul@yahoo. com.br 
Marllan Silva de Souza – Universidade Católica de Brasília – UCB - 

marllan.silva@gmail.com - (61) 99026428 
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Leandro Pereira Mendes - Universidade Católica de Brasília – UCB - 

leandrao.xl@gmail.com - (61) 91416637 

 
4 – Prestação de contas do ENEL e da ExNEL 
 
Prestação de contas do XXVIII ENEL 2007 UFPR 
A comissão organizadora do XXVIII ENEL 2007, realizado na Universidade Federal do 
Paraná, não fez a prestação de contas do ENEL, e também não obedeceu à mudança 
estatutária aprovada por unanimidade na plenária final do ENEL 2007, que mudava a 
distribuição dos lucros dos encontros para a forma paritária – 33% ExNEL, 34% Escola 
sede do Encontro, e 33% para a próxima escola sede. Diante destes dois cenários de 
desrespeito aos estudantes de Letras, e falta de transparência, foi aprovado por 
unanimidade a punição da UFPR, que fica a partir da data desta Plenária Final 
impedida de sediar qualquer Encontro ou Fórum da ExNEL por 05 anos. A dívida 
assumida pelo Centro Acadêmico de Letras da UFRJ na plenária final do ENEL 2007 
continua, o CA tem até o XXIX CoNEL 2008 para quitar a dívida ou apresentar 
justificativa para prolongar o prazo de pagamento até no máximo o XXX ENEL. 
A prestação de contas da Gestão 2007/2008 foi disponibilizada no início da plenária e 
aprovada por unanimidade pela plenária.  
 
 
5 - Balanço do ENEL e da ExNEL 
 
Não houveram inscrições para o ponto. Não havendo mais o que tratar, encerrou-se 
às 20:05h a Plenária Final do XXIX Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – 
ENEL UFPA. Assinam a ATA os estudantes: 
 

 

 
 
 

Eduardo Rennó Zanata Claussen Munhoz 

Universidade de Brasília  Universidade Federal de Santa Maria 

Coordenador Geral da Região Centro-Oeste Coordenador Geral da Região Sul 

Gestão 2007/2008 Gestão 2007/2008 

 

 

 

 
Diogo Raimundo Ramalho 

Universidade de Brasília 

Secretário Nacional de Comunicação 

Gestão 2007/2008 
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