
ATA DA PLENÁRIA FINAL 

XIV EREL – Encontro Regional de Estudantes de Letras – e XIII EMEL – Encontro Mato-

Grossense de Estudantes de Letras 

– Realizado dia 10 de junho de 2012 na Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 

Universitário do Araguaia, em Barra do Garças 

 

Compuseram a mesa: 

 Daniel Leite Almeida – Presidente CAL/ UFMT e Coordenador Geral 

Juliane Prestes Meotti – Secretária Nacional de Comunicação 

Iara das Neves França – CO estrutura 

 

Juliane iniciou a plenária com a organização da pauta desta plenária e deu inicio aos 

informes; 

- Flavia informou que será realizado em setembro o EGEL- Encontro Goiano de Estudantes de 

Letras na PUC- Goiânia, as inscrições começam amanha, o tema “ as artes e a pluralidade 

cultural”. Breve haverá data para envio de trabalhos e apresentações.  Bráulio informes sobre as 

festas. Pediu a mobilização de todos e espera contar com os estudantes para fazer um bom 

encontro. A idéia é tirar preconceitos das universidades privadas 

- Camila da UnB e ExNEL fez um convite para irem ao Rio na RIO+20 de 13 a 17 e de 17 a 23 

haverá a cúpula dos povos onde serão feita discussões sobre este meio de sustentabilidade 

- Lucas UnB, repetir o informe da plenária inicial sobre as greves das universidades federais, 

hoje mais de 90% das UM. Fed da base do ANDES são pautas centrais o plano de carreira dos 

professores e por melhores condições de trabalho e para se debater a universidade. Greves dos 

estudantes também com pautas centrais Mais verbas para assistência estudantil, democracia nas 

universidades para eleições para reitores e conselhos superiores, e por ultimo a questão do 

financiamento que hoje gira em torno de 5%. Falou também sobre o comando nacional de greve 

estudantil, haverá uma reunião durante a cúpula dos povos lá no rio de janeiro. Explicou sobre a 

sistemática de composição dos conselhos.  

AVALIAÇÃO POR COMISSÃO: 

 ACADÊMICA: 

- Marcio (UEG); parabenizou a parte acadêmica enquanto pessoa que participou de muitos 

congressos. Ressalta os grandes nomes que foram convidados para ministrar palestras e ressalta 

que não houve parte dedicada ao ensino de língua estrangeira. 

- Juliane (ExNEL); O EGEL terá um dia especifico para  línguas estrangeiras; reclamou da 

falta de conscientização dos encontristas pois, as atividades de maior importância haviam 

poucas pessoas participando.  



- Daniel (UFMT): Justifica que a dificuldade para língua estrangeira devido a realidade da 

UFMT, que não possui curso de língua estrangeira.  

- Lucas (UNB): parabenizou a CO pela organização do evento; Pediu para acabar com a 

política de carimbo, incitar a conscientização da importância dos espaços.  Não concorda com a 

concomitância de mesas e comunicações acha desinteressante. 

- Iara (UFG): Aprovou a divisão do o evento em colóquios.  

- Lilian (UnB): Ressaltou problemas para chegar á universidade e de horário das atividades.  

- Daniel (UFMT): falou sobre a questão de trabalhos de uma área estar em outro colóquio. 

Teve que haver um equilíbrio para balancear a quantidade de trabalhos por colóquio. Sobre os 

carimbos concorda com Lucas ate certo ponto. 

 CULTURAL: 

- Camila (UNB): sentiu um pouco de deslocamento e desatenção. Sugestão tentar fazer por 

regiões e elas adaptava o calendário de culturais a cultura de sua região. Falou sobre a cultural 

da região norte e da região sudeste. Isto poderia envolver mais a pessoas. 

- Marcio: gostaria de elogiar o DJ Hal pela atenção, à decoração do evento sempre diferente e 

pela festa sarau que foi mais tranqüila porque há este publico. 

-Maira: sentiu falta da valorização do nosso, da cultura brasileira.  

- Juliane (ExNEL): falou sobre o sarau, que veio da proposta do elael, ele contempla a parte 

cultural aparte das festas. Aqui o sarau virou um luau e ficou ótimo. 

-Nelson: parabenizou o sarau e deixou a desejar porque o pessoal foi para outras festas e não 

prestigiou as culturais do evento.  

 

POLÍTICA  

Lucas (UNB): ficou a desejar e não culpa porque deveria ter ajudado. Vários outros espaços 

não contemplam isto também. Pediu espaços para discutir a política dos cursos de letras, 

valorizar mais a parte política. 

Juliane (ExNEL): sec. Nac. de com e CO política disse que realmente deixamos a desejar . 

Sentiu-se muito sozinha na hora de organizar esta parte , quer distribuir esta culpa com demais 

secretários e executivos. 

Flavia (PUC): a PUC já tem 62 anos de historia do curso de letras é o primeiro encontro da área 

então pede ajuda para organizar a parte política para a ExNEL.  

 

ESTRUTURA: 

Túlio (UEG): Parabeniza a CO porque levando em consideração tudo que estavam passando foi 

muito bom. 



Janaina: ficamos chateados quando ocorreu algo, faltou água, o quartos estavam trancados, mas 

da estrutura o pessoal gostou. Viu que grande parte dos problemas são da faculdade não do 

evento.   

Lucas (UNB): gostou muito da estrutura do alojamento, chegou depois e achou bom e muito 

diferente. A questão do ônibus, apesar dos atrasos, elogia a disposição da comissão em 

solucionar problemas. 

Renan: água por vários dias acabou, mas foi solucionado rapidamente, o transporte das festas 

também teve solução rápida. Parabeniza a CO por isto.  

Bráulio (PUC): para os próximos eventos que as informações sobre a estrutura sejam objetivas. 

Houve informações erradas sobre a localização do alojamento.  

Juliane (ExNEL): em relação ao trajeto de 20 minutos existe sim, mas o ônibus não passa por 

lá. Sobre o alojamento justifica que não tínhamos a previsão de quantos acadêmicos viriam e a 

solução era a campanha “Seja um barraqueiro no EREL” 

Lilia: parabenizou porque tinha chuveiro, água quente paciência, qualquer horário tinha como 

tomar banho.  

Nelson: mesmo com todo empenho quem estava mais afastado faltou iluminação, ou informar 

sobre isso. Faltou banheiro  

Nathalita (UEG): fora os problemas e parabenizações faltou um pouquinho de entender o outro 

e respeitar o espaço do outro , ninguém pagou a mais pelo quarto. Achou que algumas pessoas 

tiveram falta de respeito em usar a cama dos quartos sem serem suas. Parabenizou a comissão 

porque o objetivo de adquirir conhecimento foi cumprido.  

Henrique: no geral queria elogiar todos os participantes porque a maioria levou em conta a 

solidariedade. Gostou da educação; 

Juliane (ExNEL): gostaria de agradecer o pessoal da CO local que não mediram esforços para 

proporcional um excelente encontro. 

Luã: sempre a problemas com banho, isto foge do controle. O pessoal da CO foi bem receptivo 

e atencioso. 

Jose Humberto(UEG): parabenizar a CO pela organização. A PUC vai experimentar isto no 

EGEL ainda mais sendo uma universidade particular. Quer destacar que a CO era pequena, mas 

trabalhou muito. Criem um grupo de qualidade e não quantidade. Tivemos problemas, mas a 

parte acadêmica foi a melhor de todos os ERELs. chamar o pessoal de outros cursos nunca foi 

bom, mas neste evento os monitores que não eram de letras foram fantásticos.  

Joemerson: o evento foi maravilhoso, mas houve uma apresentação que gostaríamos de ter 

assistido, mas não ocorreu que era a mesa sobre: Mulher na Literatura. 

Marina: queria parabenizar a CO porque viu a dificuldade de realizar O evento, a questão do 

alojamento,o problema da areia. Algumas pessoas incomodaram muito, houve falta de respeito 

como, por exemplo, gritarias as 6 da manha.  



Fernando: Aconselha os demais acadêmicos que ao participar de um encontro de estudantes 

estejam abertos a dificuldades que existam.  

Naira: não viu desorganização, viu receptividade.  

Lucas (UNB): Ressalta que monitor e CO não são empregados, relevar as faltas de educação. 

Fizeram o que foi possível. Estas críticas não são construtivas.  

Marcos Vinicius: muito bem dispostos a sanar as dificuldades do evento e ate particulares. 

Venham organizar o evento, passar por estas dificuldades.  

Sistematização dos GD’S 

- valorização dos povos indígenas; 

- bullying: que a ExNEL distribua a cartilha que foi elaborada para os futuros profissionais da 

educação 

- libras: o grande desafio educacional: Exiga o cumpirmento da lei que obriga libras 10436 nas 

grades curriculares do curso de letras.  

-valorização do profissional de letras; 

-conjuntura dos movimentos sociais da educação; Moção de apoio as mobilizações da educação  

EREL/EMEL  

Moção de apoio aos estudantes africanos no Brasil 

Votação escola sede do EMEL/ 2013 UNEMAT- de Pontes de Lacerda 

Votação escola sede do EREL/ 2013 UEG-Anapolis  

Pré- ENEL – Espaço dedicado para ressaltar a importância dos acadêmicos a participarem do 

encontro nacional e retirarem suas duvidas sobre o evento. 

 

 

Juliane Prestes Meotti 

 

Secretária Nacional de Cominicação  
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