
ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO CEARÁ 

  

Através da reunião dos estudantes de Letras do Ceará realizada no dia 01 de julho as quatorze 

horas, foi discutido a integração dos estudantes do Ceará na executiva Nacional. Após 

discutirmos a necessidade dos mesmos na integração nacional e apontamos obrigações para 

tal função, abrimos espaço para os presentes alunos se candidatarem para a Executiva 

Nacional. Dos presentes, três se dispuseram para o trabalho completando o número de cargo 

necessário. Por aceitação de todos os outros estudantes cearenses de Letras nesta reunião 

foram eleitos: Kall Lycus Barroso Sales, Lílian Kelly Alves Guedes e Seris Braga Marques como 

executivos regionais do estado do Ceará. 

  

Obs.: Reunião feita no XXX ENEL de 2009 em Niterói.  

  

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Kall Lycus Barroso Sales 

Instituição: UFC 

  

Nome: Lílian Kelly Alves Guedes  

Instituição: UFC 

  

Nome: Seris Braga Marques 

Instituição: UFC 

  

  

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

  

Os estudantes de Letras do RS reuniram-se em plenária estadual em Niterói, ENEL, no dia 21 

de julho de 2009. 

â—• Informes: 

Tiago informou sobre a realização da semana acadêmica de UFRGS e da situação difícil em que 

se encontra a universidade devido à implementação do REUNI. Odirlei falou sobre a falta de 

sala que enfrentam os alunos de Letras na UFSM e da manifestação realizada contra esse fato. 

Guido falou sobre a situação da UPF, que declarou uma enorme dívida, mas na qual não 

contabilizou a isenção de impostos do PROUNI. Manu comentou sobre o currículo e situação 

da UCS. 



â—• Balanço do ENEL: 

No balanço do ENEL houve destaques nos seguintes pontos: Muriel reclamou do banho frio em 

pleno inverno. Tiago destacou algumas oficinas e minicursos que não aconteceram. Carol e 

Muriel reclamaram do critério de seleção das comunicações e sobre a falta de informação 

acerca disso. 

â—• Como bandeiras da ExNEL-RS, destacou-se a construção de uma comunicação eficiente 

entre as universidade para unificar as lutas dos estudantes. Foi consenso geral, também, 

manter a executiva independente de partidos políticos. 

â—• Deliberou-se o apoio à construção do COEL e do EGEL, que acontecerão na FURG em 

data a ser definida. 

â—• Executiva - foram eleitos Marcelo Gonçalves Maciel e Odirlei Vianei Uavniczak. O 

terceiro cargo ficou em vacância, esperando a confirmação da Carol (FURG), por ser da CO do 

EGEL. Caso ela não aceite o cargo, ficou a indicação da Paula (UFRGS). 

  

Niterói - RJ, 21 de julho de 2009. 

  

  

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Marcelo Gonçalves Maciel  

Instituição: UFRGS 

  

Nome: Odirlei Vianei Uavniczak 

Instituição: UFSM 

  

Nome: EM VACÂNCIA 

Instituição:  

  

  

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO MARANHÃO 

  

Início: 18:45hs - 22/07 

Pautas: 



1 - EMEL: é esclarecido o COMEL que ocorreu em 29/11 em Imperatriz, onde foi decidido que o 

EMEL 2009 será em Imperatriz dias 31/10, 01 e 02/11, com o tema: "Contemporaneidade do 

Maranhão: caminhos e descaminhos". 

2 - Avaliação do ENEL: muitos reclamaram da falta de textos, da questão dos carimbos, do 

pouco esclarecimento antes acerca dos minicursos, a acadêmica estar dispersa, da dificuldade 

de comunicação com os monitores e alimentação. Elogiaram o site, design, culturais. 

3 - Relatoria da Gestão 2008-2009: apresentada a relatoria, ficou mostrado a efetuação do 

CoNEL, da distribuição de cartilhas ExNEL, do Pré-ENEL. 

4 - Eleição dos executivos: Cláudia se recandidata, de Imperatriz, Renata se candidatou, de São 

Luís, e Moisés se candidatou, de Pedreiras. Todos foram eleitos por unanimidade. 

  

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Cláudia Luciana Magalhães Novais 

Instituição: UEMA - CESI 

  

Nome: Renata Ribeiro Lima 

Instituição: UFMA  

  

Nome: Moisés Abílio Costa 

Instituição: FAESE - Pedreiras 

  

  

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DE SANTA CATARINA 

  

Data: 22/07/09 

Local: Sala 402 do Bloco E - UFF 

Presente: vide lista de presença 

Assunto: - Balanço da ExNEL-Sul; 

- Estatuto da ExNEL; 

- Eleição para os cargos estaduais / indicação para cargos regionais e nacionais da executiva; 

- Pendências da delegação da UFSC sobre a saída do evento; 

- Avaliação do ENEL até o momento. 

  



Após iniciada a plenária abriu-se um espaço para os informes, para então abordar-se as pautas 

combinadas. No tocante sobre o balanço da última gestão da ExNEL-Sul foram discutido os 

problemas de comunicação entre a região e o estado de Santa Catarina, bem como a 

ineficiência dos executivos estaduais, que não executaram de boa maneira suas tarefas quanto 

executivas. Sobre o estatuto da ExNEL, a plenária concordou em suprimir o ponto, por conta 

do horário avançado que percebeu-se durante a reunião. Da eleição dos executivos estaduais 

houve inicialmente quatro auto-indicações, eram elas: Carla Mello, Gabriela da Silva, Gabriella 

Schmitt e Ruan Mariano. Momentos antes de iniciar-se a votação, Ruan desistiu de concorrer e 

Tanay Gonçalves se candidatou na última oportunidade a se registrar como concorrente. Após 

acirrada votação foram escolhidas para novas executivas estaduais as graduandas da  UFSC: 

Carla Mello, Tanay Gonçalves e Gabriela da Silva. Para cargos da regional, foram indicados 

Meirielle Tainara e Gabriela Schmitt. Ninguém se candidatou, nesta plenária, a qualquer cargo 

nacional. No penúltimo momento da plenária foram discutidas as pendências sobre como a 

delegação da UFSC vai embora no sábado, como horário e atividade relevantes. Para encerrar 

a plenária, cada pessoa presente teve a opção de dar sua opinião. Os pontos mais relevantes 

foram: os carimbos para obtenção do certificado (que acabaram não cumprindo o papel 

esperado), falha de comunicação nos primeiros dias, punição para as pessoas que deveriam 

ministrar minicursos e oficinas e não apareceram e a questão da falta de estrutura médica no 

evento. Nada mais havendo a declarar, lavro esta ata. 

  

Meirielle Tainara de Souza 

Secretária Regional de Comunicação 

  

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Carla Mello 

Instituição: UFSC 

  

Nome: Gabriela da Silva 

Instituição: UFSC 

  

Nome: Tanay Gonçalves Notargiacomo 

Instituição: UFSC 

  

  

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARANÁ 

  

Data: 22/07/09 - Local: Restaurante Universitário - UFF 



  

A plenária estadual do Paraná teve como pontos de pauta os seguintes assuntos: informes, 

avaliação do encontro e cargos estaduais. No ponto dos informes, Thaís (UTFPR) informou-nos 

sobre o Cellep que acontecerá em outubro em Cascavel - PR.  

Quanto a avaliação do Encontro houve reclamações sobre a distribuição dos alojamentos 

posto que a UTFPR foi alojada no prédio do Direito, outras reclamações vieram da segurança 

nos blocos, pois os seguranças não estão cobrando pelas pulseiras de identificação na entrada 

dos alojamentos, além da venda ilegal de pulseiras fora do alojamento.  

As presenças eu valem carimbos também foi questionado e discutimos a supervalorização 

desta, pois minicursos e oficinas estavam superlotados e os estudantes não conseguiam 

assisti-los, e, por conseguinte, não receberam os carimbos. 

Foram considerados como bem organizados como bem organizados o cronograma e o local 

para as festas. 

Foi tirado um encaminhamento para o encerramento das inscrições antes do início do próximo 

encontro, para que não ocorra outra superlotação do próximo encontro, para que não ocorra 

outra superlotação, como neste encontro. 

  

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Felipe Xeris Carvalho 

Instituição: UEL 

  

Nome: Monique Bisconsim Gonasim 

Instituição: UEM 

  

Nome: Thaís 

Instituição: UTFPR 

  

  

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 

  

Iniciou-se as 19h20 min a plenária do Rio de Janeiro. Os pontos de pauta foram a) Informes - 

que não teve nenhum; b) Balanço Político do Encontro e ExNEL e c) Nomes para executiva. Do 

ponto "b", durante a discussão fez-se a diferença entre propostas para a reorganização do ME: 

unidade em fóruns para a reunião dos lutadores que estão fora da UNE e a construção da ANEL 

pela ExNEL; outras propostas surgiram - fora Sarney! Pelo fim do Senado! - Reintegração do 

compromisso do Rio de Janeiro na reorganização do ME. Quanto ao ponto (C) elegeu-se os três 



nomes abaixo descrito. Quanto ao CELERJ ficou a UFRJ como indicativo da próxima escola 

sede. Não votou-se nenhuma das propostas, mas encaminho-as para o acúmulo do debate. A 

lista de presença dos encontristas em anexo. Sem mais. 

  

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Gabriel de Melo Silva Paulo 

Instituição: UFRJ 

  

Nome: Gabriela Soares Freire 

Instituição: UFF 

  

Nome: Paloma Cristina da Silva Feitosa 

Instituição: UERJ-FFP 

  

  

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DE SÃO PAULO 

  

Dia 22 de julho de 2009, às 10:00 horas realizou-se a plenária do Estado de São Paulo, estando 

presentes dezenove estudantes. Os pontos de pauta foram: balanço político do ENEL e da 

ExNEL em São Paulo; Encontros - EPEL e EREL; Eleição dos executivos estaduais. 

No primeiro ponto foi discutido o balanço da executiva e da atuação dos executivos estaduais, 

onde foi colocado que apesar das debilidades encontradas pelos executivos pela falta de 

tradição de atuação da ExNEL em São Paulo e do problema de organização do ônibus para o 

ENEL devido a greve e a reposição de aulas que ocorre nessa semana do encontro, os 

executivos tem um balanço positivo por começar a reconstrução da ExNEL no estado, realizar o 

EPEL, que não ocorria a mais de 20 anos, e também abrir trabalho nas universidades pagas.  

No segundo ponto foi indicado que o próximo EPEL ocorra até a Semana Santa de 2010, sua 

sede será na UNIFESP, campus Guarulhos, também foi discutida a necessidade de colaboração 

na organização do EREL 2010, que será sediado pela UNICAMP. No último ponto se 

candidataram a executivos estaduais quatro estudantes, dos quais foram eleitos os três 

descritos abaixo.  

  

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Arielli Tavares Moreira 



Instituição: USP 

  

Nome: Kassio Nascimento Moreira 

Instituição: UNICAMP 

  

Nome: Jaqueline Quadros Mesquita 

Instituição: Fundação Santo André 

  

  

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 

  

Às dez horas do dia 22 de julho na sala 403 do bloco N da Universidade Federal Fluminense 

realizou-se a plenária estadual do Espírito Santo que teve como pontos de pauta:  

a) Informes; b) Reorganização do movimento estudantil; c) Balanço da gestão 2008-2009; d) 

Eleição de Executivos Estaduais; e) Discussão sobre Executiva regional e estadual. 

Foram passados os informes sobre a banca das Abelhas (cadastramento de CA´s e DA´s das 

Letras), sobre a Plenária Regional Sudeste e sobre o GD de estatuto. Foi discutida a 

importância da ExNEL construir uma forma de organização nacional do movimento estudantil 

geral. 

Foi feito um balanço negativo sobre a gestão 2008-2009 pelo pouco avanço nos contatos com 

as outras faculdades de Letras no estado além da UFES. Os executivos eleitos por consenso na 

plenária foram Marcos Antônio Cruz de Araújo, Laís Fernanda de Souza Fragoso e Cinthia da 

Silva Belonia. 

Executivos Estaduais Eleitos: 

  

Nome: Cinthia da Silva Belonia 

Instituição: UFES 

  

Nome: Laís Fernanda de Souza Fragoso  

Instituição: UFES 

  

Nome: Marcos Antônio Cruz de Araújo 

Instituição: UFES 

  

  



ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DE MINAS GERAIS 

  

Aos vigésimo segundo dia de julho, às onze horas e trinta e oito minutos, nas acomodações da 

Universidade Federal Fluminense com a presença dos seguintes encontristas: Flávio A. Santos, 

Aline B. Firmino, Lucas M. Gama, Rafael Abralído, Luma B. de Urzedo, Abraão José, Manuel 

José, Naiana N. Amorim da UFU; Johnnatan Nascimento da UFMG, Freddy Linhares da CES/JF; 

Ana F. Rodrigues, Lorena Viana da UFOP; Thales S. M. Cunha da Unimontes; Wadson A. Correa 

da UNI/BH; Raphael B. Nicolato, Vinícius Renno da UFV; Rafael Mauro da UFMG; além dos 

convidados: Mariáh da Luz, Krally, Evellyn, Viviane, Natasha e Reginaldo; deu-se início a 

Plenária Estadual com a seguinte ordem: 1) Informes; 2) Balanço do XXX ENEL e da ExNEL; 3) 

Cargos dos executivos; 4) Escolha da sede do XIII EMEL. 1) Informes: a) Evelyn, Viviane e 

Reginaldo aproveitaram do espaço para lançar suas respectivas candidaturas como executivos 

regionais; b) Foi lembrado a importância em ler e questionar sobre o estatuto da ExNEL. 2) 

Balanço do XXX ENEL e da ExNEL: Foi apresentado problemas e dificuldades ocorridas no 

evento como falta de comunicação, número pequeno de minicursos e oficinas, estrutura física 

que não suporta a quantidade de inscrições aceitas, falta de água e banho frio, problemas na 

forma de se confirmar participação nas atividades e falta de atividades paralelas. Foi tirado 

como encaminhamento: a) Proporcionar debates que relacionem temas políticos com as 

Letras; b) Esclarecer aos encontristas que o encontro não é acadêmico/cultural, mas também 

político; c) extinção do uso de carimbos para a comprovação dos encontristas na atividade. 3) 

Cargos dos executivos: foi esclarecido na plenária algumas das funções e deveres enquanto 

executivo estadual, com os seguintes encaminhamentos:  a) A necessidade de se rever a atual 

organização dos cargos estaduais; b) A necessidade de se fortalecer enquanto executiva no 

Estado com a construção de Centros Acadêmicos. c) Construção do Conselho Mineiro das 

Entidades de base (COMEBLE) afim de se construir maior organização das entidades de base. 

Foi tirado em consenso a eleição dos seguintes executivos estaduais: Flávio Alves, Wadson 

Correa e Vinícius Renno. 4) Escolha da sede do XIII EMEL: Foi apresentado à plenária a carta de 

aceite da UFU como realizadora do próximo EMEL. Não tendo mais pautas, a plenária foi 

encerrada às 13:45. 

  

Nome: Flávio Alves Santos 

Instituição: UFU 

  

Nome: Vinícius Rennó 

Instituição: UFV 

  

Nome: Wadson Augusto Correa 

Instituição: UNI-BH 

 

ATA DA PLENÁRIA REGIONAL DO SUL 

 



Data: 23/07/09 

Local: Restaurante Universitário da UFF 

Presentes: vide lista de presença 

Assunto: Balanço da ExNEL-Sul, eleição para os cargos regionais, próxima escola-sede do EREL. 

 

Após informes iniciais, foram relatados como procederam as plenárias estaduais, para entrar 

em pauta o assunto inicialmente combinado. Sobre a ExNEL-Sul, opiniões divergentes sobre 

boas e más atuações da última gestão. Sobre a Secretária de Finanças, todos concordaram que 

foi uma ótima gestão. Sobre o Secretário de Comunicação e sua substituição a maioria das 

falas combinaram-se na decepção pelo cargo abandonado e esperam que com a nova 

executiva regional a comunicação da região sul melhore. Sobre o Coordenador regional muito 

se falou das antigas gestões e das falhas, o próprio coordenador assumiu a ineficiência ao 

longo de sua gestão. O sentimento de continuidade do trabalho predominou nas exposições 

dos participantes dessa plenária. Da eleição para os cargos regionais, não houve necessidade 

de votação, pois para cada pasta candidataram-se apenas uma pessoa para as respectivas. Não 

havendo nada e/ou ninguém contrário, os novos executivos regionais são: Bruno Franceschini 

da UEM para regional de Finanças, Meirielle Tainara de Souza da UFSC para regional de 

comunicação e Guido Lucero da UPF para Coordenador Geral da região. Para finalizar a 

plenária, discutiu-se sobre a próxima escola-sede do EREL-Sul 2010. No CoREL realizado em 

Curitiba, no mês de junho, a UFSM teria sido indicada como escola-sede, porém a executiva 

nacional Mariáh O. da Luz, informou que nesta não será mais possível. A nova indicação é a 

UPF. O executivo Guido Lucero terá 15 dias para informar a região se conseguirá ou não aceite 

na Universidade. Caso a UPF não aceite, ainda existe o indicativo da UEL (Universidade 

Estadual de Londrina) sediar o próximo EREL-Sul. Adendo ao ponto de pauta aos cargos da 

executiva: Mariáh da UFSM, atual comunicação nacional, possivelmente se recandidatará ao 

cargo. E houve a indicação de Talita Wuerges para o cargo de nacional de finanças. Não 

havendo nada mais a declarar, lavro a ata. Meirielle Tainara de Souza, Executiva Regional de 

Comunicação. 

 

Executivos Eleitos: 

 

COORDENAÇÃO GERAL SUL: 

Nome: Guido Miguel Lucero 

Instituição: UPF 

 

SECRETÁRIA REGIONAL DE COMUNICAÇÃO SUL: 

Nome: Meirielle Tainara de Souza 

Instituição: UFSC 

 



SECRETÁRIO REGIONAL DE FINANÇAS SUL: 

Nome: Bruno Franceschini 

Instituição: UEM 

 

 

ATA DA PLENÁRIA REGIONAL DO SUDESTE 

 

RELATORIA 

 

1. Informes: sem informes. 

2. Balanço ENEL: apontamento para os próximos encontros, repensar a dinâmica dos 

carimbos, o controle de presença. Debate sobre erros e acertos da CO, acertos em 

relação parte acadêmica, as falhas na comunicação, reiterar que o ENEL é construído 

por estudantes. 

3. Balanço ExNEL: Rod fez balanço da própria gestão, Kraly também, Marcília idem, Zito 

parabenizou Rod e Moisés pela atuação no EMEL, Tati CAELL-USP, Moisés apontou 

falhas na regional no quesito presença nos estados, Carol avaliou a gestão estadual ES 

negativamente, Natasha questionou o documento que o Executivo Regional de 

Finanças (Rod) divulgou durante a ocupaçõ da UERJ, Viviane apontou um balanço 

positivo da gestão, Evelyn encaminhou uma proposta (em anexo), Biroskca, Guilherme 

achou positiva a vinda do CAEL-USP ao ENEL e apontou erros, Julia, Rafael Nunes 

apontou a resistência política à construção do encontro, fez um encaminhamento (em 

anexo), Juninho reiterou o papel dos executivos. 

4. Calendário dos encontros: ES – indicativo UFES, RJ ?, SP – UNIFESP, MG – UFU (de 1 à 4 

de abril de 2010). 

5. EREL: próxima escola-sede: UNICAMP (ainda não entregou a carta-aceite, será no 

Corpus Christi (junho de 2010). 

6. CoREL: UFES 2009 

7. Apresentação dos executivos estaduais da região. 

8. Eleição dos executivos regionais: Coordenação Geral: Evelyn – 26 / Vivi 31 / 

Abstenções – 27 /Finanças: Biroska Unicamp / Comunicação: André e Zito (contraste 

visual) 

9. Apresentação dos candidatos às pastas nacionais: Finanças: Leandro Galindo UERJ-FFP 

 

Executivos Eleitos: 

 

COORDENAÇÃO GERAL SUDESTE: 



Nome: Viviane Gonçalves dos Santos Araujo 

Instituição: UERJ-FFP 

 

SECRETÁRIO REGIONAL DE COMUNICAÇÃO SUDESTE: 

Nome: André Noronha Ferreira 

Instituição: UFF 

 

SECRETÁRIO REGIONAL DE FINANÇAS SUDESTE: 

Nome: Reginaldo Alves do Nascimento 

Instituição: UNICAMP 

ANEXO 1: 

Moção de repúdio ao governador do estado de São Paulo José Serra e à Reitora da 

Universidade de São Paulo, Suely Vilela, por solicitar a entrada da polícia no campus Butantã 

da universidade, retomando as práticas de ditadura militar. A repressão ao piquete do 

funcionários, além de transformar n0 dia ___ o campus num campo de guerra com bombas e 

bala de borracha para enfrentar a comunidade universitária que naquele momento lutava em 

defesa da educação de qualidade. 

 

 

ATA DA PLENÁRIA REGIONAL DO NORTE 

 

Encaminhamentos da Plenária Regional Norte: 

- Redução da pena de 10 anos para 5 anos o Pará como sede do ENEL1; 

- Abolição dos carimbos; 

- Fora Sarney e os corruptos do governo; 

- A ExNEL construa os espaços da ANEL; 

- Manifesto contra o ocorrido na festa regional Norte; 

- Discutir sobre a inclusão de libras; 

- Contra o monopólio das carteirinhas UNE e UBES; 

- Pela meia cultural, não aos 40%; 

- Implementar critério para apresentação do TRANSNEL; 

- Moção de repúdio à executiva de Finanças Zuziane e que ela responda por processo judicial 

por não ter prestado contas do dinheiro da executiva regional. 

 

http://br.groups.yahoo.com/group/exnel_2009_2010/message/11490#sdfootnote1sym


Executivos Eleitos: 

 

COORDENAÇÃO GERAL NORTE: 

Nome: Angélica Lopes 

Instituição: UEPA 

 

SECRETÁRIO REGIONAL DE COMUNICAÇÃO NORTE: 

Nome: Iva Ramos 

Instituição: UFT 

 

SECRETÁRIO REGIONAL DE FINANÇAS NORTE: 

Nome: Eduardo Rafael Amorim 

Instituição: UNIFAP 

 

 

ATA DA PLENÁRIA REGIONAL DO NORDESTE 

 

RELATORIA 

 

A plenária regional, realizada no dia 23 de julho de 2009, às 20h30min, contou com a 

colaboração de grande parte dos estudantes da região nordeste, de todos os estados. Foram 

apresentados os informes, a homologação das executivas estaduais do Maranhão, Ceará e 

Bahia. Na avaliação do Encontro, foram apontados os seguintes pontos: na fala de Eliseu 

expressa-se o descontentamento com os atrasos referentes às cartas de aceite dos trabalhos, 

o que prejudicou diversas delegações. Em seguida, Rafael dos Prazeres mencionou a falta de 

variedade nas refeições fornecidas; Rita reclamou acerca das condições dos alojamentos e da 

data de entrega dos certificados; Lee elogiou a organização do evento, apontando, contudo, o 

problema do carimbo, com o qual não concorda; Airles exalta a grande participação dos 

estudantes nas atividades, mas chama atenção para a estrutura da mesa de combate às 

opressões e para a falta de segurança; Wescley tratou da falha de comunicação entre CO e os 

ministrantes de minicursos, além da ausência de informações nos certificados; Lázaro iniciou a 

avaliação da gestão, denunciando “picuinhas” e ciclos de equívocos sobre a acusação de roubo 

feita à Secretária de Finanças da gestão 07/08; Wescley ressaltou a criação do site a nível 

regional da ExNEL e do Jornal impresso único; Wanilson justifica sua tranqüilidade de gestão e 

mencionou a participação do Ceará nos Encontros. Em avaliação da gestão, Rafael dos Prazeres 

e Claudiney elogiaram a atual gestão por ter feito um ótimo trabalho. Quanto à escola-sede do 

EREL, Wanilson apontou Recife como proposta de sede do EREL e Bruno defendeu que a 

escola-sede do EREL fosse a UFRN, alegando bom diálogo com a reitoria e boa estrutura da 



universidade. Em respeito ao CoREL, o estudante Kall, da UFC, sugeriu que o CoREL fosse 

realizado em Fortaleza para a rearticulação do MEL, chamando atenção apenas para a falta de 

carta de aceite. Em relação ao CoNEL, Wanilson sugeriu que o CoNEL fosse em Recife-PE, 

enquanto Lázaro apontou Feira de Santana-BA como a melhor opção para o Conselho. Seguiu-

se uma votação, em que Feira de Santana foi eleita como cidade para o CoNEL com 66 votos, 

contra 62 para Recife, para ser colocado em votação na Plenária Final. Na prestação de contas, 

Laís da UEFS apresentou o balanço do último EREL, realizado em Feira de Santana-BA, em que 

mostrou lucro e a sua respectiva divisão (distribuição), feita de acordo com o Estatuto da 

ExNEL. Ademir apresentou uma justificativa em relação ao problema do EREL de Sergipe e Lee 

falou do roubo do dinheiro ocorrido, sugerindo o pedágio como solução para restituição do 

prejuízo. Houve eleições para os cargos de Secretarias e de Coordenação Geral, em que 

Ednaldo (UFAL) foi eleito com 67 votos para Secretário de Comunicação, Lílian (UEBA) foi eleita 

(única candidata) para Coordenadora Geral e Airles (UFPE) foi eleito Secretário de Finanças. 

Sobre a cidade-sede do próximo ENEL, Claudiney Romão defende a candidatura de Salvador-

BA, e Cris Estevão coloca João Pessoa-PB como outra opção, para serem submetidas a votação 

na Plenária Final. Com relação aos cargos nacionais da ExNEL, Laís pretende lançar seu nome 

para Finanças; Lázaro, para Combate às Opressões; Wanilson para Movimentos Sociais; 

Ramon, para Sócio-Cultural e Aracely para Comunicação, 

 

Niterói, 23 de julho de 2009. 

 

Wescley Campos 

Secretário Regional de Comunicação Nordeste 

Comissão Organizadora em Informações 

 

Executivos Eleitos: 

 

COORDENAÇÃO GERAL NORDESTE: 

Nome: Lílian Lima Gonçalves 

Instituição: UEBA 

 

SECRETÁRIO REGIONAL DE COMUNICAÇÃO NORDESTE: 

Nome: Ednaldo de Araujo Minervino 

Instituição: UFAL 

 

SECRETÁRIO REGIONAL DE FINANÇAS NORDESTE: 

Nome: Airles Ribeiro Fragoso 

Instituição: UFPE 



 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DA BAHIA 

 

Na plenária Estadual da Bahia apresentada as 15:10hs do dia 22 de julho. Mostra as principais 

pautas com informes em relação ao ENEARTE do dia 21 a 27/07/09. A proposta da participação 

dos GD’s, estudos filosóficos na UCSAL. Sobre as prestações de contas, Rogério questiona o 

partidarismo dentro dos encontros e da ExNEL. E no EREL 2009 não houve controle financeiro. 

Vércia fala do livro no EREL e fala que as universidades ajudaram na inserção dos participação 

entrando na conta da UESC. E por conta do período parece a retirada do dinheiro. Na avaliação 

da Gestão houve troca de cargos nas executivas estaduais saindo Claudinei entrando Lilian. 

Assim, as executivas estaduais fizeram uma ótima participação. Na próxima escola-sede do 

EBEL foi apresentada proposta do EBEL 2009 em SEABRA. Solicitando um III CoREL, apresenta a 

carta-aceite Claudinei esclarece a retirada da candidatura de Jeque que foi lançada no EBEL 

2008. Rogério solicita esclarecimento em relação a estrutura de Seabra para realizar evento. 

Wideslane afirma do apoio da prefeitura, sendo realizado nas escolas próximas e 

posteriormente pensar na alimentação. Sobre a eleição dos estaduais, foram defendidas 

propostas de candidaturas e eleitos foram Anderson Rabelo (UNEB), Franciane Conceição da 

Silva (UESC) e Maria Rita de Souza de Jesus (UNEB). Sobre a avaliação do ENEL houve vários 

pontos negativos como alojamentos distantes sem segurança, falta de respeito da CO alojar as 

pessoas. O informe final a cultural do nordeste participação da Pátria com blocos e atividades 

baianas. 

 

Executivos Estaduais Eleitos: 

 

Nome: Anderson Rabelo Pereira 

Instituição: UNEB 

 

Nome: Franciane Conceição da Silva 

Instituição: UESC 

 

Nome: Maria Rita Souza de Paes 

Instituição: UNEB 

 

 

 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO TOCANTINS 



 

Plenária Estadual dos Estudantes de Letras da Universidade Federal do Tocantins, Campus de 

Porto Nacional, aos 22 dias do mês de julho de 2009. A Presidente do CA Jaziva Ramos deu 

início a plenária estadual às 10:00 da manhã na sala 412 do bloco N da UFF. Com os seguintes 

pontos de pauta: Projetos Governamentais (REUNI, PROUNI e dentre outros); assuntos 

internos do curso e da instituição, balanço das finanças referente a viagem, gastos, custo, etc; 

eleição da executiva estadual. Quatro acadêmicos se inscreveram no pleito para compor os 

cargos. Tais candidatos foram: Neilon Willian de Freitas, Rosangela Lopes da Silva, Ana Carolina 

Pereira Silva e Roberto Gomes Ferreira. O processo foi através de eleição decidindo assim 

Neilon com 17 votos, Ana Carolina com 15, Rosangela com 14 votos e Roberto com 10 votos, 

ficando como ocupantes dos cargos os três acadêmicos com maior número de votos. Não 

houve nenhuma abstenção. Sendo assim eu, Jaziva Ramos de Jesus declaro por encerrada a 

plenária. Niterói, 22 de julho de 2009. 

 

Executivos Estaduais Eleitos: 

 

Nome: Ana Carolina Pereira Souza 

Instituição: UFT 

 

Nome: Neilon Willian de Freitas  

Instituição: UFT 

 

Nome: Rosangela Lopes da Silva 

Instituição: UFT 

 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO SERGIPE 

 

Na quarta-feira dia 22 de julho de 2009 deu-se a plenária estadual de Sergipe, com a presença 

de 17 estudantes. A reunião terá as seguintes pautas: 1 – Informe; 2 – Andição do encontro; 3 

– Eleição dos executivos estaduais. Foi posto nos informes: - No mês de outubro no teatro 

Tobias Barreto em Sergipe nascia a apresentação da Peça Musical de Brahma. 6 e 7 de agosto 

acontecerá a Senalic na UFS. Em setembro no Rio acontecerá o PLERJ. 2 Na avaliação foi posto 

que apesar de vários problemas organizativos como alimentação, distância de espaços e a 

obrigatoriedade dos carimbos, o encontro teve boas discussões políticas, acadêmicas e 

culturais. Foi encaminhado a plenária a campanha contra o Cineb. Foram candidatos 04 

estudantes, Luciana das Virgens, Monalisa, Joalb Bernardo e Marie Jolly. Foram eleitos Joalb, 

16 votos, Marrie Jolly, 15 votos e Monalisa, 10 votos.  

 



Executivos Estaduais Eleitos: 

 

Nome: Monalisa Santos das Graças 

Instituição: UFS 

 

Nome: Joalb Bernardo dos Santos 

Instituição: UFS 

 

Nome: Marrie Jolly N. Pinto 

Instituição: FJAV 

 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARÁ 

 

Encaminhamentos: 

- Não ao monopólio das carteirinhas UNE e UBES. 

- Pela meia entrada cultural, não aos 40%. 

- Jornada de formação de CA’s de Letras. 

- A ExNEL construa e participe dos espaços da ANEL. 

- Discutir a partir da assistência estudantil. 

- Expandir para os centros acadêmicos sobre a reorganização do ME.  

 

Executivos Estaduais Eleitos: 

 

Nome: Kelly Priscila 

Instituição: UFPA 

 

Nome: Karina 

Instituição: UFPA 

 

Nome: Larissa Leal 

Instituição: UEPA 



 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DO AMAPÁ 

 

Os estudantes de Letras do Estado do Amapá, reunidos em Assembléia no Colégio da 

Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói-RJ, na ocasião do XXX Encontro 

Nacional dos Estudantes de Letras, discutiram as seguintes pautas: XIII Encontro Regional dos 

Estudantes de Letras (prestação de contas e avaliação do evento), eleição da executiva 

estadual (gestão 2009/2010) e encaminhamentos inerentes ao curso, como VIII Semana de 

Letras e I Encontro Estadual dos Estudantes deste curso. O acadêmico Francisco Junior, após 

apresentar a pauta desta discussão, abriu a oportunidade para o acadêmico Eduardo Amorim 

explanar sobre o que de fato evidenciou a construção do XIII EREL em Macapá-AP. Nesta 

ocasião, o acadêmico supracitado apresentou uma prévia da prestação de contas do evento, 

justificando que a mesma até hoje se encontra em aberto devido a Universidade do Estado do 

Amapá (UEAP), que apoiou (em partes) o evento, não disponibilizar o repasse financeiro que 

ajudaria na construção do evento. Os estudantes em assembléia elegeram para executivos 

estaduais Maria Cristina Amaral Nery, acadêmica da Universidade Federal do Amapá, Romário 

Duarte Sanches, Instituto de Ensino Superior do Amapá, e Francisco Assis Junior Pinto de 

Souza, acadêmico da Faculdade de Macapá, reeleito para um segundo mandato. 

Posteriormente, foi discutida a construção de dois eventos esperados pela comunidade 

acadêmica do curso, sendo a Semana de Letras, prevista para outubro do corrente ano e o I 

Encontro Estadual de Estudantes de Letras do Amapá, previsto para o primeiro semestre do 

próximo ano. E, para finalizar, eu, Francisco Assis Junior Pinto, assino e dato seguindo em 

anexo a lista de presença dos acadêmicos atuantes nessa discussão. Niterói-RJ, 23 de julho de 

2009. 

 

Executivos Estaduais Eleitos: 

 

Nome: Maria Cristina Amaral Nery 

Instituição: UFAP 

 

Nome: Romário Duarte Sanches  

Instituição: IESAP 

 

Nome: Francisco Assis Junior Pinto de Souza 

Instituição: FAP 

 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DE PERNAMBUCO 



 

A plenária ocorreu no BL N, na UFF-Gragoatá, na sala 406. Estiveram presentes os eu assinam a 

lista de presença em anexo. Tivemos como pauta os seguintes itens: informes, avaliação da 

executiva, avaliação do ENEL, Encontro Estadual, Encontro Regional 2010 e a eleição da nova 

gestão. Os presentes reclamaram da falta de organização dos minicursos e sobre o café da 

manhã. Eduardo lembrou que houve falta de integração da executiva com os CA’s. Os 

presentes sugeriram uma organização para cultural nordeste. Wanilson explicou sobre a 

plenária regional e final e pediu a presença de todos. Os executivos da gestão 2008/2009 não 

estiveram presentes por motivos acadêmcios e pessoas, exceto Wanessa Tenório que fez a 

avaliação da gestão, a mesma se formou no ano passado e afastou-se um pouco das 

atividades, fato justificado na lista de e-mail. Wanilson informou que o encontro estadual não 

foi realizado e está previsto para ocorrer em outubro deste ano. A plenária deliberou a 

indicação de Pernambuco para o EREL 2010, e o apoio a candidatura da Paraíba para o ENEL 

2010. Houve a votação, tivemos os seguintes candidatos: Tiago, Vinicius, Gaby, Luan, Vanessa 

e Victor. Os eleitos estão descritos abaixo. O companheiro Guilherme, da USP, entrou para dar 

aviso sobre o ENEL. Wanessa Tenório lembrou da plenária regional e encerrou-se os trabalhos. 

 

Executivos Estaduais Eleitos: 

 

Nome: Thiago Azevedo Sá de Oliveira 

Instituição: UPE – Nazaré da Mata 

 

Nome: Vanessa Silva de Lima 

Instituição: UFPE 

 

Nome: Victor Ricardo B. dos Santos 

Instituição: UPE – Nazaré da Mata 

 

 

ATA DA PLENÁRIA ESTADUAL DA PARAÍBA 

 

Niterói-RJ, 22 de julho de 2009. 

 

Às 21:00h do dia 22 de julho de 2009 foi iniciado a plenária do Estado da Paraíba com 42 

presentes. Foi montada a mesa com três representantes, cada um representando sua 

respectiva universidade (UEPB-IP, UEPB-GBA, UEPB-CG). Tendo como pauta: 

-EPEL – Encontro Paraibano de Estudantes de Letras 



-ENEL – Proposta (ENEL Paraíba) 

-Eleição executivos estaduais 

Encaminhamentos: 

-Divisão da CO EPEL (22 membros) 

-Por consenso, o EPEL será realizado na cidade Campina Grande, com primeira reunião da CO 

marcada para 15 de agosto 

-Aprovada por consenso a candidatura da UFPB para sede do XXXI ENEL. 

-Foram abertas as candidaturas para executivos estaduais. Na qual se candidataram: Aline 

Kyara Ribeiro Soares, Mª Cristiane Alves Estevão, Edmarcos Felix Pinto, Alisson Ferreira de 

Lima. Após votação, foram eleitos: Aline Kyara com 18 votos, Mª Cristiane com 25 votos e 

Edmarcos Felix com 22 votos. Foi encerrada a Plenária Estadual da Paraíba às 23:20h. 

 

Executivos Estaduais Eleitos: 

 

Nome: Aline Kyara Ribeiro Soares 

Instituição: UEPB-Guarabira 

 

Nome: Edmarcos Felix Pinto 

Instituição: UFPB 

 

Nome: Maria Cristiane Alves Estevão 

Instituição: UFPB 

 

 

 

1 Nota da Secretária Nacional de Comunicação, Mariáh Oyarzabal da Luz: essa penalidade não 

existe, o Pará pode sediar os eventos que quiser pela ExNEL. 

 

http://br.groups.yahoo.com/group/exnel_2009_2010/message/11490#sdfootnote1anc

