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(GESTÃO 2010-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA OS QUE VIRÃO 
 

Como sei pouco, e sou pouco, 

faço o pouco que me cabe 

me dando inteiro. 

Sabendo que não vou ver 

o homem que quero ser. 

 

Já sofri o suficiente 

para não enganar a ninguém: 

principalmente aos que sofrem 

na própria vida, a garra 

da opressão, e nem sabem. 

 

Não tenho o sol escondido 

no meu bolso de palavras. 

Sou simplesmente um homem 

para quem já a primeira 

e desolada pessoa 

do singular - foi deixando, 

devagar, sofridamente 

de ser, para transformar-se 

- muito mais sofridamente -  

na primeira e profunda pessoa 

do plural. 

 

Não importa que doa: é tempo 

de avançar de mão dada 

com quem vai no mesmo rumo, 

mesmo que longe ainda esteja 

de aprender a conjugar 

o verbo amar. 

 

É tempo sobretudo 

de deixar de ser apenas 

a solitária vanguarda 

de nós mesmos. 

Se trata de ir ao encontro. 

( Dura no peito, arde a límpida 

verdade dos nossos erros. ) 

Se trata de abrir o rumo. 

Os que virão, serão povo, 

e saber serão, lutando. 
 

Thiago de Mello 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este caderno foi montado com o intuito de documentar historicamente o que foi 
realizado na Executiva Nacional dos Estudantes de Letras na gestão de 2010-2011, eleita no 
Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – ENEL Paraíba. 
  
 Sabendo que a transitoriedade e a falta de repasse histórico são dois grandes fatores 
que enfraquecem o Movimento Estudantil, este caderno poderá guiar a nova gestão para 
um novo rumo, que esperamos todos e todas que a ExNEL alcance e encontre. 
 
 Com a certeza de que este caderno possa auxiliar a nova gestão em suas atividades e 
na busca da reconstrução de valores que a Gestão 2010-2011 buscou à esta executiva, é 
que nós, saudamos os/as novos e novas companheiros e companheiras de luta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTOS HISTÓRICOS 

 
CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

1. Discordamos de qualquer sistema sócio-econômico que seja baseado na exploração insustentável 

sobre a vida, na exploração do ser humano pelo ser humano, na privatização e mercantilização dos recursos 

naturais, pessoas e valores.  

 

2. Buscamos uma eqüidade social, encampando lutas por um sistema justo e sustentável para todas/os.  

 

3. Reconhecemos os indivualismos e acreditamos na organização coletiva como forma de superação 

das nossas contradições sociais.   

 

4. Defendemos a utilização autônoma dos meios de produção pela classe trabalhadora.  

 

5. Defendemos uma mídia democrática, transparente, e instigadora de uma consciência crítica e 

popular. Que não sirva de instrumento de dominação ideológica e não comercialize informações e modelos. 

 

6. Assumimos o movimento estudantil como movimento social por objetivar a construção de um novo 

projeto de sociedade, em parceria com os demais movimentos populares, sem ferir a identidade fundamental 

de nossos princípios, nossa liberdade, nossa autonomia e as pautas estudantis.  

 

7. Defendemos uma formação de todas/os as/os letrandas/os fundamentada nos princípios éticos de 

respeito à vida, dignidade e justiça. 

 

8. Afirmamos a não dissociação das problemáticas social, cultural, artística, ambiental e econômica.   

 

9. Defendemos a autonomia e soberania das comunidades sobre sua cultura e ambiente que ocupam ou 

que historicamente lhes cabe, sob uma lógica de convivência harmônica que possibilite não só a 

conservação do espaço como também a manutenção da comunidade de forma digna. 

 

10. Defendemos a educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade, com 

caráter emancipatório e transformador. 

 

11. Defendemos o acesso e a permanência dignos para todas/os nas instituições de ensino.   

 

12. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e a permanência de 

grupos sociais historicamente desfavorecidos.  

 

13. Defendemos o ensino voltado para a formação de sujeitos críticos e atuantes, que possibilite a 

construção e a prática de metodologias participativas e que busque a integração dos conhecimentos numa 

perspectiva totalizante.  

 

14. Defendemos uma formação que leve o indivíduo a refletir e a atuar conforme as reais necessidades 

do seu meio social, e que garanta que cada um contribua de acordo com as suas possibilidades e seja 

atendido segundo as suas necessidades.  

 

15. Defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

16. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve ser respeitada. Entendo-se o respeito à 

diversidade como a livre expressão e manutenção de tradições e costumes de uma dada sociedade, desde 

que essa livre expressão não tenha como conseqüência a opressão de outras tradições e costumes.  

 



17. Somos contra o processo de naturalização de toda e qualquer forma de opressão, seja ela de classe, 

origem nacional, gênero, etnia, religião, orientação sexual e política.  

 

18. Não a mercantilização das relações humanas. 

 

19. Somos contra qualquer forma de preconceito lingüístico e respeitamos todas as variantes lingüísticas 

encontradas em território brasileiro. 

 

20. Somos contra qualquer ato de purismo lingüístico que desrespeite e deslegitime uma comunidade 

outra de fala e seus habitantes. 

 

21. Defendemos a liberdade de expressão, a possibilidade de se emitir um opinião e o direito de fazer 

greve ou manifestações. 

 

22. Defendemos um ambiente científico, artístico, cultural e político em que haja liberdade de expressão 

de se emitir uma opinião. 

 

23. Somos a favor de investimentos em educação, cultura e arte, desde que garantam a igualdade entre 

as regiões e possibilite que todas as regiões do Brasil sejam beneficiadas da mesma forma. 

 

24. Lutamos por melhores condições de ensino no Brasil, tal como uma estrutura digna para todos 

aqueles que estão no processo educacional. 

 

25. Acreditamos que a ExNEL e a representação estudantil deve ser consultada a qualquer decisão 

governamental que envolva a área de Letras, a formação do profissional de Letras, o ensino de Letras, 

Lingüística e Arte e o mercado de trabalho de Letras. 

 

26. Somos favoráveis ao investimento em arte e na produção artística literária, desde que atue da mesma 

forma para todas as regiões do Brasil e garantam igualdade e ética no fazer artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta ao ANDES 

 

 

 O Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos (FENEX) surgiu na década de 90 

congregando diversas executivas em torno da pauta da Avaliação Institucional do Ensino Superior, que 

tinha como principal atividade o boicote ao provão. A Reforma Universitária do Governo Lula instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) que tem como principal instrumento 

avaliador o ENADE. Porém, as diretrizes gerais do ENADE continuam as mesmas do provão e os limites do 

exame não foram superados. Continuamos com uma avaliação superficial e que pouco contribui para 

superar as contradições existentes nas Universidades. Por isso, as executivas e federações continuam 

formulando e articulando em conjunto o boicote ao ENADE.   

 A partir disso foi feito neste último FENEX Fortaleza realizado nos dias 24, 25 e 26 de Setembro um 

seminário de avaliação dos cursos que produziu uma cartilha para ser trabalhada dentro das executivas e 

federações, no sentido de potencializar o trabalho de base e construir a partir disso uma avaliação própria do 

movimento estudantil. Essa proposta se caracteriza numa tentativa de sairmos da defensiva na questão do 

ENADE e partir para a propositiva. 

 Entendemos também que a luta quanto a realidade da reforma universitária brasileira não abarca só o 

movimento estudantil, por isso nesta luta queremos ter como aliado central o ANDES, isso deve ser 

construído a partir do amadurecimento das próprias entidades. 

 Diante disso viemos pedir a contribuição do ANDES para a confecção do material de boicote ao 

ENADE para este ano construído no bojo do FENEX – Fortaleza. Este material se caracteriza em 6.000 

adesivos para a campanha, 10.000 panfletos/nota do boicote para ser distribuído no dia do exame, e 10.000 

cartilhas do boicote/avaliação dos cursos. 

 

 Estamos juntos na luta! 

 

 FENEX – Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso  

 FEMEH – Federação do Movimento Estudantil de História 

 ENEBio – Entidade Nacional de Estudantes de Biologia 

 FEAB – Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil 

 ENEFi – Executiva Nacional de Estudantes de Fisioterapia 

 ENESSO –  Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social 

 CONEP – Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia 

 ENEN – Executiva Nacional de Estudantes de Nutrição 

 FENED – Federação Nacional de Estudantes de Direito 

 ENEEnf – Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem 

 ABEEF – Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal 

 ENECOS – Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social 

 EXNEL – Executiva Nacional de Estudantes de Letras 

 EXNEEF – Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTILHA DE PRÉ-ENCONTROS 
2010 

 

PRÉ-ENCONTROS 

 

 

O QUE SÃO? 

 Como sabemos, é tradição no curso de Letras termos, em média, três encontros por ano, fora os 

conselhos equivalentes. Os pré-encontros são, justamente, a preparação dos estudantes para a participação 

nesses eventos nos mais diversos âmbitos. 

 

OBJETIVOS 

 - Incentivar uma participação saudável do evento; 

- Discutir o tripé acadêmico-político-cultural, bem como, buscar conscientizar a cerca da 

importância de cada uma destas bases; 

- Evitar o turismo barato; 

- Divulgar a ExNEL. 

 

COMO REALIZAR? 

 O ideal é a realização de pelo menos cinco pré-encontros antes de cada evento, divididos no seguinte 

cronograma: 

 1º Pré-encontro: Apresentação do evento.  

Deve-se mostrar o site do encontro e suas nuances.  

Falar do tema do evento.  

Orientar quanto às inscrições do encontro e as inscrições dos trabalhos. 

 Deve-se falar sobre a universidade e tirar dúvidas dos estudantes em relação ao evento. 

 Fazer também um panorama da ExNEL. Por isso, a pessoa que realizar o pré-encontro, se não for 

executivo, deverá estar bem informada acerca da executiva de Letras e dos demais informes do encontro 

para que não haja desencontro de informações e desencorajamento da ida dos estudantes ao evento. 

 Esse primeiro encontro tem um caráter geral de apresentação do evento e de levantamento dos 

interessados em participar dele. 

  

2º Pré-encontro: Aprofundamento sobre a Executiva.  

Deve-se realizar uma espécie de GD de estatuto, lembrando que o próximo ENEL é estatutário. 

Como se discute a reestruturação do Movimento Estudantil de Letras (MEL) e da executiva, é ideal reservar 

um espaço para tratar dos pontos que devemos melhorar nos nossos espaços representativos, no nosso caso, 

ExNEL, ou seja, qual ExNEL queremos. 



 Fator fundamental neste segundo momento é tratar da importância das Plenárias. 

 3º Pré-encontro: Dividir o grupo em grupos menores e organizar pequenos GD‘s relacionados às 

discussões políticas que ocorrerão no evento e as bandeiras de luta da executiva. 

 Ao final, reunir novamente o grupo e socializar os resultados das discussões. 

 4º Pré-encontro: Usando a mesma metodologia do terceiro dia, tratar de educação e cultura. Nesse 

ponto, também se deve organizar a apresentação cultural do estado na noite que equivale à sua região. 

 5º Pré-encontro: Ele deve ocorrer, preferencialmente, às vésperas do evento. Realizar uma 

avaliação dos pré-encontros anteriores e revisar os pontos discutidos. Voltar a tirar dúvidas existentes e 

informar sobre a viagem. 

 Reforçar também a questão das plenárias. 

 

  Bom trabalho e uma participação efetiva nos encontros!!! 

 

 

Organizadores: 

 

Anderson Rabelo 

Executivo do Estado da Bahia 

 

Lílian Lima 

Coordenadora Geral do Nordeste 

 

Ramon Paranhos 

Secretário Nacional de Organização Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO SE CONSTRUIR UMA ENTIDADE DE BASE (CA’s/DA’s) 
   

Se sua unidade não tem uma entidade de Base, está na hora de ser formada. Aqui, serão ilustrados 

alguns pontos de como se fazer isso.  

   

1. Reúna um numero de estudantes interessados em participar de movimentos sociais e propiciar uma 

melhora na sua unidade;  

2. Se nunca houve uma entidade de Base, então o primeiro passo é a construção de uma proposta de estatuto 

para essa entidade de base;  

3. Construa uma assembléia de curso, o maior número possível de estudantes de sua unidade e de seu 

respectivo curso para se aprovar um estatuto desse nova entidade. O mais correto e democrático para esse 

estatuto é que ele traga a necessidade de se ter eleição;  

4. Nessa assembléia, deve-se aprovar a formação de uma comissão eleitoral. Quem compõe a comissão 

eleitoral não pode compor nenhuma chapa e nem fazer campanha.  

5. A comissão eleitoral deve lançar um edital, formando um calendário eleitoral com: os prazos para 

inscrições de chapas; o prazo para cada chapa fazer campanha; os dias que ocorrerão a eleição;   

6. No edital, a comissão eleitoral deve esclarecer os critérios para eleição, campanha e inscrição de chapas e 

penalidade caso os critérios tenham sido desobedecidos; 

- Esses critérios se resumem a dar o número mínimo de integrantes por chapa, em explicitar os critérios para 

se fazer campanha durante o período eleitoral, caso seja necessário, um valor financeiro máximo que pode 

ser gasto na campanha, etc. 

7. Após as chapas estarem inscritas, poderão iniciar o processo de campanha;  

8. No dia da eleição, deve haver controle sobre a legitimidade da eleição, garantindo a possibilidade de voto 

secreto. Participantes de cada chapa podem e devem acompanhar as votações e contagem dos votos, 

respeitando o número de fiscais que a comissão estipulou.  

9. Após eleição e se ela for garantida com legitimidade, a comissão deve, juntamente com alguns membros 

da(s) chapa(s), fazer a contagem dos votos;  

10. Após a contagem dos votos, a comissão deve fazer um documento com os resultados das eleições e 

outro dando posse a chapa vencedora e essa se tornará a gestão que representará os estudantes, respondendo 

pela entidade de base da unidade durante o período estipulado no estatuto da mesma, para isso, faz-se uma 

Ata de Posse e registram-se as atas das reuniões em um caderno de atas. 

   

   

 

COMO SE REATIVAR UMA ENTIDADE DE BASE (CA‘s/DA‘s)  

   

1. Para se reativar uma entidade de base, essa já deve ter existido, tendo um estatuto e uma história. Então 

não será preciso fazer um estatuto, mas reunir um número de pessoas interessadas em participar de 

movimentos sociais e propiciar uma melhora na sua unidade;  

- Caso necessário ou se o estatuto for muito antigo e não constar o básico necessário, uma assembléia deve 

ser feita com o maior número possível de estudantes de sua unidade e de seu respectivo curso para que este 

seja reformulado e adequado às necessidades dos estudantes e de sua entidade representante.  

2. Construa uma assembléia de curso com o maior número possível de estudantes de sua unidade e seu 

respectivo curso. Nessa assembléia, forme o processo determinado pelo estatuto dessa entidade, como 

geralmente é eleição, forme uma comissão eleitoral. Quem compõe a comissão eleitoral não pode compor 

nenhuma chapa..  

3. A comissão eleitoral deve lançar um edital, formando um calendário eleitoral com: os prazos para 

inscrições de chapas; o prazo para cada chapa fazer campanha; os dias que ocorrerão a eleição;  

4. No edital, a comissão eleitoral deve esclarecer os critérios para eleição, campanha e inscrição de chapas e 

penalidades, caso os critérios tenham sido desobedecidos; 

5. Após as chapas estarem inscritas, poderão iniciar o processo de campanha;  

6. No dia da eleição, deve haver controle sobre a legitimidade da eleição, garantindo a possibilidade de voto 

secreto, participantes de cada chapa podem e devem acompanhar as votações e a contagem dos votos; 

7. Após eleição e se ela for garantida com legitimidade, a comissão deve, juntamente com alguns membros 

da(s) chapa(s), fazer a contagem dos votos;  



8. Após a contagem dos votos, a comissão deve fazer um documento com os resultados das eleições e outro 

dando posse a chapa vencedora e essa se tornará a gestão que representará os estudantes, respondendo pela 

entidade de base da unidade durante o período estipulado no estatuto da mesma, para isso, faz-se uma Ata 

de Posse e registram-se as atas das reuniões em um caderno de atas. 

 

 

GARANTA A LEGITIMIDADE DAS ELEIÇÕES  

   

1. Antes de ser colocada em funcionamento, toda urna deve ser conferida e lacrada;  

2. Antes de se abrir uma urna, é preciso conferir se as listas de estudantes do curso da unidade estão 

corretas;  

3. Uma ata de abertura da urna deve ser feita, indicando o horário e com assinaturas de testemunhas e de um 

integrante de cada chapa, como fiscal;  

4. Deve se contar o número de cédulas eleitorais e registrar em ata, sendo que nenhuma delas pode conter a 

assinatura do mesário;  

   

5. Quando um estudante comprovar com documento com foto, o mesário deve recolher a assinatura do 

estudante, assinar atrás da cédula eleitoral e entregar ao estudante que votará e colocará seu voto na urna;  

6. O mesário deve ter controle total sobre as cédulas, a ata e as listas de assinaturas dos estudantes;  

7. Em hipótese alguma, os integrantes da chapa podem se aproximar da urna, das cédulas e das listas de 

assinaturas, a não ser os fiscais;  

8. O mesário deve anotar em ata os horários em que esteve cuidando da urna e os casos de substituições de 

mesários e fiscais, além de anotar qualquer atitude que julgue importante, considerando aqui a aproximação 

da urna de pessoas da chapa que não são fiscais, os casos irregulares de boca de urna, o sumisso de cédulas 

e/ou listas de estudantes, as tentativas de violação de urnas, etc.  

9. Depois de recolher todos os votos, o mesário deve contar o número de assinaturas e o número de cédulas 

restantes e registrar em ata, bem como o horário de fechamento da urna. Logo após deve lacrar 

completamente a urna, colocando assinaturas do mesário, testemunhas e fiscais na urna para garantir que 

qualquer forma de violação seja conferida;  

10. Caso a urna ainda seja utilizada, ela deve ser guardada em local seguro e se for levada a algum lugar é 

inevitável a presença de fiscais, testemunhas e do mesário. Antes de iniciar a apuração, o mesário e os 

fiscais devem conferir se a urna está lacrada e não foi violada. O último passo é contar o número de votos e 

conferir se o número confere com o indicado em ata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moção de repúdio a ação do Partido Democratas no STF contra as Cotas Raciais 

e Políticas de Ações Afirmativas. 

 
A ExNEL – Executiva Nacional de Estudantes de Letras através de sua Secretaria Nacional de 

Combate de ao Racismo, da pasta de Combate às Opressões vem a público repudiar a ação impetrada pelo 

Partido Democratas no Supremo Tribunal Federal contra a Políticas de Cotas Raciais adotadas pelas 

Universidades Públicas (Estaduais e Federais) e Particulares do país, a começar pela UnB (Universidade de 

Brasília) citada diretamente na ação do Partido Democratas. Entendemos que as cotas raciais são 

fundamentais para colaborarem no processo de democratização do acesso à universidade com o recorte 

racial reparatório. As cotas não são ações de bons moços e sim uma medida reparatória, por isso, 

repudiamos toda e qualquer forma de tentar acabar com a política de cotas, principalmente com argumentos 

de que as mesmas se tornam ainda mais racistas quando na verdade não são. 

A ExNEL manifesta-se favorável a política de cotas RACIAIS e entende que as sociais não reparam 

os danos causados junto ao povo negro brasileiro. 

 

Executiva Nacional de Estudantes de Letras 

Secretaria Nacional de Combate às Opressões 

Secretaria Nacional de Combate ao Racismo Gestão 2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  GESTÃO 2009/2010 
 
Estadual - Acre   
Estadual - Acre   
Estadual - Acre   
Estadual - Alagoas   
Estadual - Alagoas   
Estadual - Alagoas   
Estadual - Amapá Francisco Assis Junior Pinto de Souza FAP 
Estadual - Amapá Maria Cristina Amaral Nery UFAP 
Estadual - Amapá Romário Duarte Sanches IESAP 
Estadual - Amazônia   
Estadual - Amazônia   
Estadual - Amazônia   
Estadual - Bahia Anderson Rabelo Pereira UNEB 
Estadual - Bahia Franciane Conceição da Silva UESC 
Estadual - Bahia Maria Rita Souza de Paes UNEB 
Estadual - Ceará Kall Lycus Barroso Sales UFC 
Estadual - Ceará Lílian Kelly Alves Guedes  UFC 
Estadual - Ceará Seris Braga Marques   UFC 
Estadual - Distrito Federal Anderson (Badecko)  
Estadual - Distrito Federal Eliasane Patu (Sanny)  
Estadual - Distrito Federal Nara Fernanda  
Estadual - Espírito Santo Cinthia da Silva Belonia UFES 
Estadual - Espírito Santo Laís Fernanda de Souza Fragoso  UFES 
Estadual - Espírito Santo Marcos Antônio Cruz de Araújo UFES 
Estadual - Goiás José Humberto UEG 
Estadual - Goiás Laila Diana Martins dos Santos UFG 
Estadual - Goiás Pablo Salvador UFG 
Estadual - Mato Grosso Carlos Lisboa UFMT 
Estadual - Mato Grosso Ítala Ribeiro  UFMT 
Estadual - Mato Grosso Luana Soares UFMT 
Estadual - Mato Grosso do Sul Anelise UFMS 
Estadual - Mato Grosso do Sul Jordana Cristina Blos Veiga Xavier UFGD 
Estadual - Mato Grosso do Sul Rodrigo UFMS 
Estadual - Maranhão Cláudia Luciana Magalhães Novais UEMA  
Estadual - Maranhão Moisés Abílio Costa FAESE  
Estadual - Maranhão Renata Ribeiro Lima UFMA  
Estadual - Minas Gerais Flávio Alves UFU 
Estadual - Minas Gerais Vinícius Rennó UFV 
Estadual - Minas Gerais Wadson Augusto Correa UNI-BH 
Estadual - Paraíba Aline Kyara Ribeiro Soares UEPB  
Estadual - Paraíba Edmarcos Felix Pinto UFPB 
Estadual - Paraíba Maria Cristiane Alves Estevão (Cris) UEPB 
Estadual - Paraná Gabriela Lucio Petronzelli UTFPR 
Estadual - Paraná Monique Bisconsim Ganasin UEM 
Estadual - Paraná Thaís Correia UTFPR 
Estadual - Pará Karina Dias Azevedo UFPA 
Estadual - Pará Kelly Priscila UFPA 
Estadual - Pará Larissa Leal Neves UEPA 
Estadual - Pernambuco Thiago Azevedo Sá de Oliveira UPE  
Estadual - Pernambuco Vanessa Silva de Lima UFPE 
Estadual - Pernambuco Victor Ricardo B. dos Santos UPE  
Estadual - Piauí   
Estadual - Piauí   
Estadual - Piauí   
Estadual - Rio de Janeiro Gabriel de Melo Silva Paulo UFRJ 
Estadual - Rio de Janeiro Gabriela Soares Freire UFF 
Estadual - Rio de Janeiro Paloma Cristina da Silva Feitosa UERJ - FFP 
Estadual - Rio Grande do Norte   
Estadual - Rio Grande do Norte   
Estadual - Rio Grande do Norte   
Estadual - Rio Grande do Sul   
Estadual - Rio Grande do Sul Marcelo Gonçalves Maciel  UFRGS 
Estadual - Rio Grande do Sul Odirlei Vianei Uavniczak UFSM 
Estadual - Rondônia   



Estadual - Rondônia   
Estadual - Rondônia   
Estadual - Roraima   
Estadual - Roraima   
Estadual - Roraima   
Estadual - Santa Catarina Carla Cristiane Mello UFSC 
Estadual - Santa Catarina Gabriela da Silva UFSC 
Estadual - Santa Catarina Tanay Gonçalves Notargiacomo UFSC 
Estadual - São Paulo Arielli Tavares Moreira USP 
Estadual - São Paulo Jaqueline Quadros Mesquita FSA 
Estadual - São Paulo Kassio Nascimento Moreira UNICAMP 
Estadual - Sergipe Joalb Bernardo dos Santos UFS 
Estadual - Sergipe Marrie Jolly N. Pinto FJAV 
Estadual - Sergipe Monalisa Santos das Graças UFS 
Estadual - Tocantins Ana Carolina Pereira Souza UFT 
Estadual - Tocantins Neilon Willian de Freitas UFT 
Estadual - Tocantins Rosangela Lopes da Silva UFT 
   
Regional - Comunicação - Centro-Oeste Rodrigo Gomes UFMS 
Regional - Comunicação - Nordeste Ednaldo de Araujo Minervino UFAL 
Regional - Comunicação - Norte Iva Ramos UFT 
Regional - Comunicação - Sudeste André Noronha Ferreira UFF 
Regional - Comunicação - Sul Meirielle Tainara de Souza UFSC 
Regional - Finanças - Centro-Oeste Bruna Gabriela Vicente UEG 
Regional - Finanças - Nordeste Airles Ribeiro Fragoso UFPE 
Regional - Finanças - Norte Eduardo Rafael Amorim UNIFAP 
Regional - Finanças - Sudeste Reginaldo Alves do Nascimento UNICAMP 
Regional - Finanças - Sul Bruno Franceschini UEM 
   
Coordenador Geral - Centro-oeste Cindy Michelle da Silva UEG 
Coordenador Geral - Nordeste Lílian Lima Gonçalves UNEB 
Coordenador Geral - Norte Angélica Lopes UEPA 
Coordenadora Geral - Sudeste Viviane Gonçalves dos Santos Araujo UERJ-FFP 
Coordenador Geral - Sul Guido Lucero UPF 
Nacional - Assuntos Acadêmicos Debora Corrêa UFSC 
Nacional - Combate à Homofobia Leandro Rodrigo Galindo do Carmo UERJ 
Nacional - Combate ao Machismo Evelyn Silva UFF 
Nacional - Combate ao Racismo Lázaro Araújo dos Santos  UCSAL 
Nacional - Comunicação Cynthia Funchal Campos UNB 
Nacional - Finanças Talita Ewald Wuerges UFSC 
Nacional - Movimentos Sociais Silaedson Junior  
Nacional - Organização Política Ramon Arend Paranhos UFBA 
Nacional - Sócio-Cultural  Raiza Wallace Guimarães da Rocha IFPA/UFPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Airles Ribeiro Fragoso 
airles_neto@gmail.com 

Diretório Acadêmico de Letras Manuel Bandeira – UFPE 

Secretário Regional de Finanças Nordeste – Exnel – 2009/2010 

Núcleo de Combate às Opressões UFPE 

Coletivo Levante e Cante: Pois o Grito Já Não Basta 

 

 

 

1. Porque participar de Movimentos Sociais? 

A participação dos Movimentos Sociais é importante, pois é onde as lutas se formam de uma 

maneira mais coesa, pois os movimentos sociais têm bandeiras mais firmadas e legíveis. Para o movimento 

estudantil, o contato com uma esfera que não seja apenas dentro das escolas e universidades é importante, é 

onde podemos trazer um pouco de nossa teoria acadêmica e de movimento para a sociedade e trazer em 

contra partida os movimentos sociais e suas pautas para a Universidade. 

 

2. Como começou a participar do Movimento Estudantil (ME)? 

Comecei a participar do Movimento Estudantil, ainda no movimento secundarista no CEFET-PE em 

2002. Depois de ingressar na Universidade, fiz parte do NADA(Núcleo de Apoio ao DA) e logo depois fui 

convidado pelos mesmos para entrar na entidade.Nunca participei do movimentações gerais, mas um fato 

em Pernambuco me fez ir as ruas dentro do movimento estudantil (Passe Livre). Hoje, ainda faço parte do 

Diretório Acadêmico de Letras da UFPE, faço parte da Executiva Regional de Letras e participo de um 

coletivo independente chamado Levante e Cante: Pois o Grito Já não Basta. Esse coletivo hoje também é 

construído por grupos Anarquistas. 

 

3. Como conheceu a ExNEL (Executiva Nacional de Estudantes de Letras)? 

Conheci através de um antigo membro do DA, que na época era Secretário Nacional de Finanças.  

 

4. O que falta ao Movimento Estudantil de Letras (MEL)? 

Falta bandeira de lutas, precisamos ter pautas mais objetivas de movimento, ao invés de discutir 

estrutura de movimento. Geralmente as plenárias e GDTs ficam polarizados entre partidos ou não partidos e 

se esquecem de bandeiras que poderiam unir todos os estudantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meirielle Tainara de Souza 
meiri.letras@gmail.com 

 

Executiva Regional de Comunicação – ExNEL Sul – 2009/2010 

Representante discente no Conselho de Unidade do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC 

Ex-membro e apoiadora do Centro Acadêmico Livre de Letras da UFSC 

Integrante do DCE da UFSC: Gestão Canto Geral 2009/2010 

 

  
1. Porque participar de Movimentos Sociais? 

Por que não participar? São os movimentos sociais que nos trazem a tona tudo aquilo que ainda deve ser feito 

para termos uma sociedade justa e harmoniosa em que viver. Eles unem a uma só voz aqueles que compartilham dos 

mesmos ideais nas lutas e batalhas cotidianas que são travadas por todo o nosso país. São estes movimentos, cada qual 

ao seu tamanho, que não deixam a impunidade vencer sempre. 

 

2. Como começou a participar do Movimento Estudantil (ME)? 

Cansada da mesmice da sala de aula, fui em busca de alguma proposta nova, uma alternativa àquilo que me 

estava já há um tempo sendo exposto, e que não conseguia mais digerir. Descobri o CALL . De inicio não gostei das 

pessoas que participavam, muito menos do espaço físico. Logo, me integrei ao grupo que organizaria o IV EREL Sul, 

após 11 anos sem a realização deste, mesmo grupo que ganhou as eleições para o CALL. Super calouros em 

organização de evento aprendemos muito durante os 3 dias do EREL. Acabamos  rachando o C.A. devido as brigas 

durante o encontro. Foi ótimo pois assim, nas eleições seguintes, tivemos duas chapas disputando a entidade. A minha 

venceu. Concomitante a este período conheci a ExNEL no ENEL Belém bem como  os outros espaços do ME da 

UFSC. O Conselho de Entidades de Base e o DCE. Até então não gostava também das pessoas do DCE, achava-as 

muito pouco proativas, foi então que um grupo me convidou a formar chapa com eles. E assim entrei para o DCE. A 

chapa foi eleita e  tentamos agora a reeleição para continuar a levar política com arte e descontração aos estudantes. 

Sempre lembrando-os que uma outra Universidade é possível. 

 

3. Como conheceu a ExNEL (Executiva Nacional de Estudantes de Letras)? 

Bom, meu primeiro contato com a ExNEL foi bem frustrante. Como eu era uma das poucas da CO do EREL 

Sul, que não tinha ido ao ENEL Curitiba, não fazia ideia do que era a executiva ou do papel dos executivos (detalhe 

que meus colegas de UFSC executivos estaduais, também não tinham essa ideia). Então, quando apareceram 

Claussen, Mariah e Julio querendo não pagar inscrição, cantar de CO e ganhar camiseta de organização fiquei muito 

braba e coloquei-os nas piores funções dos monitores, e o clima ficou bem chato. Isso foi em maio, em julho então foi 

minha alforria, fui à Belém PA no ENEL e lá sim, conheci a Executiva através de outras perspectivas, o que me 

animou muito a prosseguir ajudando na construção desta. No EREL Sul do ano seguinte, maio deste ano, por 

desistência no dia de um dos regionais, acabei por me candidatar e me eleger executiva. Então agora no ENEL Rio, 

me candidatei novamente ao cargo que ganhará em maio, e estou executiva no momento.  

 

4. O que falta ao Movimento Estudantil de Letras (MEL)? 

Não é pouco o que falta, mas que bom que podemos dizer o que falta, pois é com intuito de melhorar e 

expandir o MEL. Creio que uma das peças fundamentais, que ao meu ver está cada vez mais sendo deixada de lado, 

não só pelo mov. de Letras, é a ligação real com os estudantes e com os futuros profissionais na área. Assim como as 

conjunturas  panorâmicas do país vão se modificando anualmente, os quadros do MEL devem também se atualizar. 

Não há mais espaço em nosso cenário para um movimento chato, meramente reivindicatório e que não ultrapassa as 

linhas do denuncismo. Devemos ousar, colorir, envolver estes estudantes que cada vez são mais apáticos a tudo e a 

todos, na política diária! Encorajá-los para o futuro profissional, e não somente reclamar que está tudo errado na 

educação do país. Afinal de contas, temos a profissão mais privilegiada de todas! Somos os (trans)formadores de toda 

a nação. Por isso reafirmo que falta mais proposição de ideias no MEL, mais articulação entre nós militantes de 

Letras, para com os estudantes de Letras e com os profissionais de Letras! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lázaro Araújo dos Santos 
professorlawaraujo@gmail.com 

 

Executiva Regional de Finanças – ExNEL Nordeste – 2008/2009 

Secretário Nacional de Combate ao Racismo da ExNEL – Gestão 2009/2010 

Centro Acadêmico de Letras da UCSAL – Gestão 2008/2009 

 

 

 

1. Porque participar de Movimentos Sociais? 

Porque entendo ser um espaço privilegiado e necessário para que as causas e demandas dos setores 

da sociedade, em especial o que atuo, que é o Movimento Negro, serem trazidas à tona, debatidas e assim 

sendo, conseguindo alcançar os objetivos e metas de cada setor, organismo e organização das massas. 

 

2. Como começou a participar do Movimento Estudantil (ME)? 

Como muitos ainda no ensino médio, em grêmio estudantil, eu fui do primeiro grêmio e primeiro 

jornal do Colégio Estadual Landulfo Alves, cidade baixa, Salvador, Bahia. Fui um dos lideres da chamada 

―revolta do buzú‖ no ano de 2003/2004 quando os estudantes pararam Salvador contra o aumento das tarifas 

de ônibus do Sr. Prefeito Imbassahy do antigo PFL, hoje DEM, que ainda tínhamos como governador César 

Borges que sob o comando do famigerado ―Faraó da Bahia‖, ACM mandou a policia para às ruas para nos 

perseguir e agredir. Tive que por um dia me ausentar das ruas porque recebemos informações privilegiadas 

sobre a minha prisão e de mais alguns companheiros que estavam marcados pela policia, a espera apenas de 

que aparecêssemos na rua para sermos presos. 

 

3. Como conheceu a ExNEL (Executiva Nacional de Estudantes de Letras)? 

Conheci como a maioria dos estudantes infelizmente conhece a realizadora de evento, a que 

realizaria o EREL ALAGOAS em 2007 e o ENEL Curitiba no mesmo ano. Fui à Curitiba e em lá chegando 

pude conhecer outros lados da ExNEL, o político e acadêmico. 

 

4. O que falta ao Movimento Estudantil de Letras (MEL)? 

RESPONSABILIDADE dos dirigentes, os líderes e maior participação da base, há um desestimulo 

quanto a qualquer que seja o movimento estudantil, não só o MEL. É preciso reencantar os estudantes e 

todo o movimento. 

 

 



Cindy Michelle da Silva 

cindymichellerose@yahoo.com.br 

 

 

Integrante do Centro Acadêmico de Letras Gestões Ninho do Corvo e Crisálidas -2007-2009 

Integrante do Diretório Acadêmico ‗Reformulação e Atitude‘- 2008-2010 

Secretária Regional de Comunicação Centro-Oeste- ExNEL-2008-2009 

Coordenadora Geral da Região Centro-Oeste- ExNEL-2009 –2010 

 

 

1. Porque participar de Movimentos Sociais? 
 O interesse por política é muitas vezes barrado por se achar que política é a partidária, feita de forma 

suja no senado, ou nas eleições pra prefeito da cidade do interior, ou quando e vende voto e outros tantos 

exemplos.  

Política é organização, administração, e participar de movimentos sociais, de seus debates, 

construções, é participar da política, é com sua voz, opinião poder ajudar na transformação de sua e da 

realidade de outras pessoas, é se interessar pelo outro, pela mudança. 

 

2. Como começou a participar do Movimento Estudantil (ME)? 

 No meu primeiro ano de faculdade (2006)  entrei chapa do DCE da UEG, mas vi que aquilo não era 

certo, não estava correto receber ajuda de um partido (PC  do B) para financiar a campanha, e não era pra ter 

ninguém do partido no dia da eleição, não era aquilo que eu queria, não ia lutar por aquilo. 

 No segundo ano entrei para a chapa do CA de Letras como colaboradora, mas fui me apaixonando 

por algo em que eu estava e fazia a diferença, que eu podia opinar, que eu construía com meus amigos e 

amigas de movimento estudantil. Fiz parte das três gestões que se seguiram no CALET: Ninho do Corvo 

(por dois anos) e Crisálidas, na qual milito até hoje. 

 Nosso CA possui um blog : http://calueg.blogspot.com/, atualizado sempre, e que está inclusive no 

site da nossa unidade universitária(http://www.unucseh.ueg.br/),no link ―Representação Estudantil‖), o que 

para nós significa o reconhecimento da luta séria e compromissada que tivemos. Dentre alguns dos eventos 

que fizemos destaco:  

Bicentenário de Alan Poe, Centenário do Nascimento de Machado de Assis, Semanas do Calouro nos anos 

de 2007 a 2009. 

 No ano de 2007 fui ao meu primeiro ENEL, e é pra mim um marco que na minha vida significa 

muito, por vários e inúmeros motivos, mas o que cabe dizer aqui é que me mostrou um movimento dos 

estudantes que estava além de minha universidade e meu CA, me acordou pra necessidade de participar de 

algo maior, que eu respondo na próxima pergunta. 

 

3. Como conheceu a ExNEL (Executiva Nacional de Estudantes de Letras)? 

 Como falei na pergunta anterior ao participar do ENEL- Curitiba, descobri algo diferente e lindo do 

qual eu podia e queria fazer parte a Executiva dos Estudante de Letras. Motivei-me a organizar o EREL 

Centro-Oeste, e após alguns contatos levamos para a UEG o X EREL, do qual sempre me lembrarei com 

carinho e orgulho, após esse evento fui eleita no ENEL- Belém Secretária Regional de Comunicação  e no 

ENEL-RJ eleita Coordenadora Geral do Centro-Oeste.  

Permaneço até hoje, apesar das dificuldades que se encontra no MEL (Movimentos Estudantil de 

Letras) por fazer algo por vontade própria e não receber por isso (o que considero que não seja ruim), por 

perceber que sou útil e posso mudar algo, sem ficar apenas reclamando em uma hipocrisia estática.  

 

4. O que falta ao Movimento Estudantil de Letras (MEL)? 

 Difícil é dizer o que falta ainda no MEL, são tantas coisas a construir, tantas lutas a travar. Acredito 

que algo fundamental seja a divulgação do nosso MEL, o apoio à criação das entidades de base (CA e DA), 

o incentivo para que todos os estudantes possam ir aos eventos da ExNEL, debates, seminários sobre 

Movimento Estudantil e várias outras coisas mais, das quais eu gostaria muito de fazer parte por um bom 

tempo ainda e poder dizer que eu ajudei a transformar a realidade do meu curso. 

 

 



Laís Fernanda de Sousa Fragoso 
laisff@gmail.com 

 

 

Diretório Acadêmico ―Clarice Lispector‖ 

Diretório Central do Estudantes da UFES 

Executiva Estadual dos Estudantes de Letras – Gestão 2009/2010 

 

 

 1. Porque participar de Movimentos Sociais? 

 Na verdade nem tinha conhecimento do que era movimento estudantil e que esse, por sua vez, era 

um movimento social (só fui descobrir que era um movimento social semestre passado). Quando resolvi 

entrar para o meu DA, era praticamente do 1º período. E o que me motivou mais era me interar ao curso 

que estava cursando a partir de então: currículo, grade, disciplinas, professores etc. 

 

2. Como começou a participar do Movimento Estudantil (ME)? 

 Aproximei-me das pessoas do meu DA, logo depois de ser muito bem recepcionada por eles (gestão 

2006/2007). Aí participei de algumas reuniões, e depois entrei oficialmente para chapa única da eleição 

seguinte, e da atual. Acumulo agora a pasta de opressões no DA, no DCE e o cargo de executiva estadual 

da ExNEL. 

 

3. Como conheceu a ExNEL (Executiva Nacional de Estudantes de Letras)? 

 Lembro de uma veterana falar superficialmente sobre o que era quando foi explicar o EREL 

Mariana 2007. Depois, na minha primeira gestão do DA, havia um menino na gestão (Moisés Nascimento) 

que era Coordenador Regional. Ele me mostrou um informativo sobre o que era a executiva. E divulgamos 

pros calouros 2008/2 na semana de recepção, aproveitei pra lê-lo e me informar também a respeito. 

 

4. O que falta ao Movimento Estudantil de Letras (MEL)? 

 Militantes e disponibilidade aos que já militam. (Sendo bem prática e bem sintética). No mais, como 

eu já li na lista, nossa executiva é a menina dos olhos da esquerda deste país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramon Arend Paranhos 
ramon_paranhos@yahoo.com.br 

 

Integrante do Centro Acadêmico de Letras da UFBA - Gestão Signo (2008/2009) e Gestão Sinônimo 

(2009/2010) 

Secretário Nacional de Organização Política da ExNEL – Gestão 2009/2010 

Integrante do Movimento Um Real Já – http://umrealja.blogspot.com 

Membro do Coletivo Contra Corrente 

 
 

1. Porque participar de Movimentos Sociais? 

 Desde pequeno aprendi a participar das coisas para mudar quando algo estivesse errado e sempre entendi que as coisas 

só mudam para melhor se estivermos lutando para que isso aconteça. Eu, sozinho, posso resolver os meus problemas e os 

problemas de outras pessoas, mas, para resolver problemas mais complexos e que envolvem questões de uma relação social, é 

preciso ter apoio, participação e ajuda de outras pessoas. As nossas dificuldades diárias estão aí em todos os lugares desse país, 

tais como transportes públicos caros e lotados, alimentos inflacionados, desigualdade social, destruição ambiental e, entre tantos 

outros, a falta de investimento na educação, saúde, esportes e cultura e arte. Essas dificuldades só são resolvidas e melhoradas 

quando as pessoas se juntam para modificar sua realidade. Participo de movimentos sociais porque acredito que participando 

estarei contribuindo para melhorar minha realidade e mudar o nosso modo de vida para aquilo que considero melhor. 

 

2. Como começou a participar do Movimento Estudantil (ME)? 

 Quando eu era sexta série, eu fui pela primeira vez o líder de sala. Desde lá, sempre me mantive informado sobre aquilo 

que acontece no ambiente que estudo e sempre repassei essas informações. Quando tínhamos problemas nos juntávamos e 

tentávamos resolvê-los em grupo.  

A primeira e grande manifestação que participei junto a meus colegas foi a ―Revolta do Busú‖, em Salvador, no ano de 

2005, quando eu tinha ainda 15 anos de idade. Todos os estudantes do colégio em que eu estudava saíram às ruas e se juntarem 

aos estudantes de outras instituições por uma causa comum: a manutenção (ou até redução) da tarifa do transporte público. Os 

quase 100 mil estudantes saíram às ruas por um mês e conquistaram muitas coisas, mas infelizmente a tarifa aumentou. Com essa 

manifestação, mostramos à sociedade soteropolitana que somos jovens engajadas e comprometidas com nosso futuro e nosso 

ambiente. 

 A ―Revolta do Busú‖ foi só a primeira de muitas manifestações que participei e que estive presente. Nunca precisei estar 

em um partido para discutir, aprender e ter voz nas manifestações populares. Só foi precisa a vontade para mudar as coisas. 

 Na universidade, inicialmente não entrei no Centro Acadêmico, pois preferi me atentar a minha formação enquanto 

educador. No segundo ano de universidade, resolvi entrar no CA, pois percebi que nunca sairia formado da universidade, sendo 

um educador, se apenas participasse da parte acadêmica, desprezando uma formação profissional que me deixasse (e a outros) 

engajado com os acontecimentos no ambiente que convivo. Ser um educador exige que eu seja também uma pessoa que constrói e 

participa da melhoria social. 

 

3. Como conheceu a ExNEL (Executiva Nacional de Estudantes de Letras)? 

 Em uma reunião de CEB (Conselho de entidades de Base), uma militante do PSTU me convidou para participar de uma 

reunião do CNE (Congresso Nacional de Estudantes) e me disse que a ExNEL participava. Eu já conhecia os encontros de letras, 

mas não sabia que por trás deles há uma executiva que se posiciona politicamente a essas questões nacionais de estudantes. Com 

isso, busquei informações e descobri a ExNEL. Conheci Law, na época, secretário regional de finanças (Nordeste), e ele me 

apresentou a ExNEL e me colocou na lista de emails da entidade e lá conheci e descobri todas as discussões que a ExNEL fazia. 

Descobri que a ExNEL era, em 2009, contra o CNE e os motivos para que isso acontecesse. 

 Hoje participo da ExNEL e tenho a missão de fazer com que você que está lendo participe de nossas atividades e 

discussões, possibilitando uma mudança social e, especificamente, no área de Letras. 

 

4. O que falta ao Movimento Estudantil de Letras (MEL)? 

 Ao MEL, assim como a qualquer outro movimento social, falta o incentivo na criatividade e na inteligência para que se 

possibilite aos seus representados a luta por questões que lhe são convenientes, proporcionando a mudança para melhor dos meios 

em que convivemos. Os movimentos são apresentados sempre da mesma forma chata e as pessoas não entendem porque 

participar. 

O MEL, especificamente, deve ter lutas e conquistas e para isso deve ter pautas mais específicas, pois até então as pautas 

políticas de Letras são pautas políticas que não aproximam os estudantes da militância. Assim a entidade virou palco de guerra 

entre forças políticas e não soube debater ou lutar por questões que são especificas do curso de Letras. Quando tivermos pautas 

específicas, devemos saber lutar para que essas pautas sejam debatidas com os estudantes de Letras e fortalecer o movimento, 

dando uma opinião que inclua a grande massa de estudantes, o chamado trabalho de base, e que possibilite a discussão e a 

participação desses estudantes. Existem diversos problemas nos cursos de Letras (currículo, imposições do MEC, profissional de 

letras) e o MEL não tem tido a capacidade de debater e possibilitar a troca de experiências. Para fortalecer o MEL, é preciso ter 

lutas, trabalho de base, com formação política e comunicação entre entidades de base, e ter pautas específicas de Letras, pois 

essas são mais próximas da realidade do estudante de Letras. A partir de um problema específico de Letras, estaremos iniciando 

luta nos problemas da sociedade em geral. 

 

 



Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso 

- FENEX - 

  

Salvador - 29 e 30 de agosto de 2009 

  

  
  

Entidades presentes: 

  

ExNEEF: Jomar, Breno, Gica, Morena 

FEAB: Felipe 

ExNEL: Ramon 

ABEEF: Leilane 

DENEFONO: Renata e Camila 

ENEEnf: Guga, Lucas, Quênia, Nise, Alu, Cadu e Fabiane 

CEREGENE: Davi 

ENECOS: Vinícius 

FEMEH: Cleidinho (Estudante História – representante FEMEH) 

DENEM: Leonardo, Bob 

ENEBio: Davi, Thiago 

ExEQui: Olívia 

ENEN: Larissa, Erika 

ENEFI: Henrique 

FENECO: Caetano 

Representação da ENEFAR: Aramys, Carlos 

  

Rafael (Estudante de História); Larissa (Estudante de História); Layane (Estudante de Geografia); Mateus (Estudante de Letras); 

André (Estudante de História); Canil (Estudante de Letras); Carla (Estudante de Direito); Elisabeth (Estudante de Psicologia) 

  

  

PAUTA 

1. Repasse dos Encontros Nacionais 

2. Reorganização do FENEX 

3. ENADE 
  

  

Bob (DENEM): Questiona sobre o acréscimo de pauta. Acha que o FENEX poderia discutir algumas pautas mais gerais como ―O 

Petróleo é nosso‖, ―Fundações‖ etc. 

  

Jomar (ExNEEF): A reorganização do FENEX é o mais central e daí dá pra articular essas pautas na reunião com as outras 

Executivas para que consigamos avançar nas pautas do espaço. 

  

(APROVADA PAUTA) 

  

  

1. REPASSE DOS ENCONTROS NACIONAIS 
  

  

Felipe (FEAB): 52º Congresso Nacional em Julho, Piracicaba (SP). Presença de 400 pessoas, mas politicamente o Congresso 

avançou pois teve a presença de duas chapas e daí o debate político avançou. Vem construindo junto com a ABEEF alguns atos e 

construções, o ato foi em conjunto em Piracicaba – tema: Cana de açúcar e Transnacionais na Universidade. As deliberações não 

estão prontas. Algumas instâncias não têm escolas, e em outubro vai ter uma Plenária de Entidades de Base em Fortaleza (CE) 

para encaminhar as Coordenações Regionais e demais coordenações. 

  

Ramon (ExNEL): Ata não está pronta só vai sair no final do mês. O Encontro Nacional ocorreu em julho, na UFF – RJ, e 

contamos com a presença de quase 3100 estudantes. O tema do evento era ―Nem totens, nem tabus: Diálogos entre olhares‖. O 

encontro foi bom e produtivo e ExNEL conseguiu se estruturar e capilarizar suas atividades. Não foi possível encerrar a discussão 

sobre estatuto, fazendo com isso continue no próximo encontro nacional, que será na UFPB – PB, entre os dias 10 e 17 de julho 

de 2010. 

  

Leilane (ABEEF): Estamos num período de declínio com pouca participação dos estudantes, o central do encontro foi: 

―Agronegócio e Agroecologia‖ para tentar dialogar mais com os estudantes. Puxaram o ato junto com a FEAB em Piracicaba. 

Estão com o material pronto. As deliberações ainda não estão prontas, pois os repasses estão sendo elaboradas. A Coordenação 

Nacional está em Belém (PA) e o Congresso em Lázaros (MG). 

  



Renata (DENEFONO): Tiveram o encontro em Maceió em 16 de Julho que tratou Educação. Tiveram vários problemas 

estruturais, onde o encontro foi quase cancelado. Essa problemática na construção fez com que tivessem um menor número de 

participantes. Conseguiram tocar minimamente algumas discussões, onde tiveram que discutir com a base para aproximá-los do 

Movimento e dos espaços. Têm as deliberações da Plenária Final do XX ENEFON, tendo como eixos: Organização, Ciência, 

Educação, Saúde. Não fizeram Ato no encontro. Tiveram apenas uma chapa concorrendo para a DENEFONO, onde são 14 

estudantes compondo a coordenação, tendo 7 Universidades. Repassa a lista de contatos da Executiva.  

  

Davi (CEREGENE): A Geografia passa por um processo complicado, pois não têm articuladas as coordenações regionais com a 

nacional. Na semana passada foi encaminhada a nova sede do Encontro que vai ser na UFAL. Não vêm conseguindo tocar 

algumas pautas. Vai ser tocada uma campanha sobre o ―Trabalho de Campo‖. O último encontro foi na Paraíba em novembro  de 

2008, onde não tiveram acesso as deliberações do Encontro.  

  

Cleidson (FEMEH): O encontro foi em Belém (PA). Travando discussões referente a (...). Ocorreu uma morte durante o encontro, 

com a morte de um camarada de (...). O encontro com esse ocorrido teve problemas estruturais. A construção do ato foi bastante 

importante onde pautaram a ―Criminalização dos Movimentos Sociais e da Pobreza‖. O esvaziamento do encontro deu um caráter 

muito ruim, onde não conseguiram quorum para a Plenária Final. Nenhuma das coordenações regionais foram ocupadas. Está no 

FENEX como representação do FEMEH embora não faça parte da Coordenação. A Federação não fez um trabalho de base o que 

caracterizou o encontro como evento festivo. Duas escolas se propuseram a ser sede do próximo encontro: Ceará e (...). Vai ser 

puxado um conselho na UFAL que vai discutir vários aspectos inclusive a nova sede. Houve a divisão da Regional Norte com o 

Nordeste. Foi-se discutido a importância de tocar cursos de formação política tendo em vista a falta de formação dos estudantes. 

Tiraram um calendário de luta: agosto, ato contra a crise econômica – dia do estudante, fazer uma intervenção – Calourada sobre 

a regulamentação – GT‘s permanentes etc. 

  

Olívia (ExEQui): O encontro aconteceu em janeiro de 2009 em Salvador no Colégio Estadual, tendo apoio da UNEB, UESC, 

UFBA e CEFET. Na plenária final foi dada a nominata da nova coordenação nacional e regional.  Puderam premiar pela primeira 

vez a apresentação do trabalho.   

  

Guga (ENEEnf): O Encontro aconteceu de 12 a 19 de Julho em Belém (PA) onde discutiram Formação e trabalho em 

Enfermagem, travando discussões sobre a Crise Estrutural e como essa atinge a formação. Tiveram 107 estudantes no encontro. 

Discutiram sobre a saúde onde reafirmaram a luta contra as fundações estatais de direito privado (...). Sobre a organização do 

Movimento Estudantil onde deliberaram algumas campanhas, construção do FENEX. Conseguiram completar a gestão: a UFC 

está na Coordenação Nacional. Construíram um ato contra a precarização da saúde junto com a Executiva de Terapia Ocupacional 

com a presença de cerca de 200 estudantes. O próximo encontro será em Recife. O CoNEEEnf vai ser no Rio de Janeiro e o outro 

em Porto Alegre. 

  

Bob (DENEM): Foi feita leitura de uma moção de apoio construída pela DENEM para os estudantes de Medicina da Universidade 

Federal de Rondônia, vendo a possibilidade do FENEX endossar a moção. O encontro foi de 12 a 19 de julho na UNICAMP, 

tendo como eixo a Crise do Trabalho em Saúde. Apesar do encontro ter sido esvaziado foi bastante importante para articular 

algumas organizações. Tiveram GD‘s gerais e mais específicos dentro das bandeiras do DENEM. Foi lida a carta do GD de 

Conjuntura a qual serve para dar contexto às deliberações do encontro. Vêm encontrando dificuldades de construção dos espaços 

e questionam se seria possível o FENEX encaminhar alguma moção. 

  

Thiago (ENEBio): O encontro aconteceu em Londrina (PR), com a presença de 300 estudantes. Embora tenha sido esvaziado o 

caráter do encontro foi bastante importante para a organização da entidade. O tema do encontro foi: ―Transgênicos: engula esse 

progresso‖. O travamento da discussão foi bastante problemático onde os estudantes queriam esclarecimentos sobre a temática e  

não demarcar o posicionamento contrário a esse eixo, mas muito se deu pela falta de formação de base. Enquanto deliberação a 

Assembléia foi bastante tensionada onde ficaram de ser discutidas no CoNEBio. Nesse encontro concretizaram a cartilha sobre 

recursos hídricos, um jornal sobre o repasse de alguns espaços. Foi tirada também as discussões sobre a reorganização do 

Movimento Estudantil, enquanto ANEL e UNE não tiraram nenhum posicionamento. Realizaram um ato onde dialogaram com a 

população. 

  

Vinícius (ENECOS): O encontro não é deliberativo, pois essas deliberações são tiradas no COBRECOS. O encontro aconteceu na 

UFC no campo do Benfica. A universidade não contribuiu em várias coisas estruturais. Tiveram prejuízo de R$6.000,00. O saldo 

estrutural do encontro foi positivo e politicamente foi bastante importante. O método de organização por brigadas deu um saldo 

político bastante positivo. O Ato foi contra a Anatel tendo como eixo a Democratização da Comunicação e foi problematizado 

pela presença do Sindicato dos Jornalistas. O Conselho deliberou 4 questões: em relação a ANEL e UNE onde ambos setores são 

combativos – tiraram algumas mobilizações através de Fóruns para debater o tema. Fizeram um balanço da atuação frente ao 

ENADE, onde as intervenções não avançam na proposição de uma avaliação dos cursos. A outra proposta foi em relação a 

regulamentação do comunicador, onde avaliam que o central para a discussão não é o diploma, farão Fóruns para discussão da 

Regulamentação do Trabalho focado na da Comunicação. Em relação a democratização da comunicação vão participar da 

Conferência de Comunicação (CONFECom). Aprovaram a construção do Curso de Formação Política de Comunicação 

(CFPCom) onde o mesmo tem a tarefa de preparar a militância e discutirá sociedade, educação, movimento estudantil e 

comunicação. A ENECOS completa 18 anos agora e querem debater como se dá uma gestão, como se articula melhor. Repassa o 

Jornal do ENECOS. 

  



Jomar (ExNEEF): Aconteceu de 18 a 25 de Julho o XXX ENEEF na USP. O encontro teve como tema: ―Educação Física em 

tempos de crise: a formação para além dos muros da Universidade‖. Os eixos do encontro foram: Formação, Universidade e 

Movimentos Sociais. Tivemos presença de 500 estudantes, número abaixo do que esperávamos. Tivemos problemas com o 

financiamento, tivemos o MST apoiando o encontro, o encontro foi bancado praticamente com a inscrição dos estudantes. 

Tivemos algumas dificuldades também por conta da relação com a Universidade. Contamos com uma boa presença dos 

estudantes mesmo com os problemas nas Regiões Norte e Nordeste. Contamos também com a presença de estudantes da 

Argentina e do Chile, além da presença das Executivas de Enfermagem, Nutrição, Terapia Ocupacional, Comunicação e 

Fisioterapia. As deliberações mandaremos para a lista, mas a centralidade do encontro foi a discussão sobre a formação, pois este 

ano completa 5 anos de implementação das atuais diretrizes curriculares para a Educação Física e por termos posição contrária ao 

processo e a proposta de D.C estamos puxando uma campanha pela revogação das D.C. Outro debate bem presente no encontro 

foi sobre a situação do movimento estudantil, e reafirmamos nossa ruptura com a UNE e não composição nem participação dos 

espaços da ANEL. No ENEEF também articulamos uma reunião que culminou na auto-convocação do FENEX.  

  

Larissa (ENEN): O encontro aconteceu em São Paulo. A executiva está com bastantes problemas organizativos. O espaço foi 

bastante esvaziado. Tem deliberações de ampliar a articulação com os Movimentos Sociais; formação de base. A executiva está 

muito num processo de construção interna. O regional vai ser no Piauí e o nacional ainda não foi deliberado. 

  

Carlos (Farmácia): O encontro foi em Campinas e tiveram a presença de 540 estudantes. Tiveram problemas estruturais, 

principalmente com relação aos alardes da gripe suína, por isso a plenária final foi bastante esvaziada. Os CA‘s e DA‘s de fora da 

sede que tocaram a construção do espaço. Tiveram apoio na construção de estudantes de Educação Física. A nova gestão vai ser 

empossada em outubro. 

  

Carla (Direito): O encontro aconteceu em Belém (PA). A data foi adiada e por isso não fizeram a contagem de delegados. O tema 

de debate foi ―Pelos direitos da Amazônia‖. Não tiveram garantidos palestras, G.D‘s. Tiveram apenas 2 G.D‘s que foi garantido  

pelo grupo de contraposição a FENED. O ato foi junto com os estudantes de história, mas a garantia foi dada pelos estudantes de 

história. Tiveram um surto de Gripe Suína e mediante a isso foi suspensa as atividades do encontro, com isso, a UJS puxou uma 

plenária final sem a participação dos estudantes onde deliberaram o próximo espaço. 

  

Leilane (ABEEF): a ABEEF e a FEAB vem rediscutindo os EIV´S. antigamente ele estava inserido num programa nacional de 

formação, onde se via a necessidade da construção dos EIV´S. hoje, várias universidades constroem EIV´S, mas precisamos rever 

o que é o EIV, se o movimento se aproxima do movimento social, ou só se aproxima das famílias. Como esta ferramenta está 

sendo utilizada. Vamos construir um seminário de avaliação dos EIV´S Ainda não tiramos data nem local, só que lá em 

ARACAJU estamos construindo o segundo EIV.  

  

Camila (DENEFONO): no nosso ultimo encontro tiramos que construiremos a ANEL, mas que ainda disputamos a UNE. 

Estamos discutindo como vai ser a consolidação articulação da ANEL aqui em Salvador. Tem um ato hoje as 14 horas, em 

relação a corrupção do senado e convido as executivas que estão aqui, ou um representante ou uma moção de apoio. 

  

Bob (DENEM): durante o nosso ECEM, tivemos um ato muito bom, nos aproximamos ao sindicato dos trabalhadores, e a pauta 

foi principalmente fundações, privatização da saúde. Sobre o EIV´S, a DENEM tem como indicativo, organizar os EIV´s. Pra 

esse ano, queremos organizar a ferramenta do EIV´s, o que se tira como produto, e busca realmente o objetivo da ferramenta. 

  

Ramon (EXNEL): Temos 115 executivos, nacionalmente. A EXNEL foi a primeira executiva a se desfiliar da UNE, e em 2008 

construímos o CNE, mas não vamos compor a ANEL, e vamos participar só enquanto observadores. Estamos tentando levar a 

executiva para todo o Brasil, enquanto prioridade. 

  

Cleidinho (FEMEH): Sobre o caráter festivo do encontro, não é o central do espaço. Estão discutindo os espaços sobre outro 

caráter dos espaços: modificar a estrutura das culturais e outros espaços. Aconteceu um debate bastante importante sobre a 

Regulamentação da Profissão. A FEMEH tinha um posicionamento a favor da regulamentação da profissão e esse ano avançou 

politicamente no posicionamento contra a regulamentação da profissão, onde tiveram a participação do MNCR e de um professor 

a favor da regulamentação da profissão. Vão ser tocados alguns espaços para discutir essa temática. 

  

Larissa (ENEN): Em relação ao debate de reorganização do Movimento Estudantil deliberaram a participação como observador 

da ANEL.  

  

Felipe (FEAB): Pautaram discussões sobre Divulgação o que acha bastante importante elevar o debate. Sobre a reorganização do 

Movimento Estudantil, a FEAB não tomou ainda nenhum posicionamento. Sobre as pautas dialogáveis com os estudantes é 

necessário intensificarmos. 

  

Jomar (ExNEEF): Sobre a discussão dos EIV‘s desde o ano passado estamos discutindo a construção desse espaço, onde 

deslocamos alguns militantes para participarem. Avaliamos que é um espaço muito solto e que é necessário avançarmos para 

organizar mais. 

  

Layanne (Geografia): Na UFS estamos passando por um processo de criminalização do movimento estudantil sobre a Ocupação 

do REUNI e algumas criminalizações sobre pichações homofóbicas, racistas no Departamento de Geografia. Daí a Reitoria e o 



Departamento acusaram judicialmente o Movimento Estudantil. Acha que é necessário discutirmos nesse fórum de executivas 

alguma ação para contrapor a Criminalização do Movimento Estudantil.  

  

Cleidinho (FEMEH): Várias ações estão sendo tomadas na UFS. Os estudantes de História também passaram por um processo 

parecido. 

  

Elizabeth (Psicologia): Informa que ocorreu o encontro de Psicologia. Alguns estudantes no encontro foram presos por usarem 

maconha. Ficaram um mês presos e foram condenados por Criação de Quadrilha, Tráfico Interestadual. Não conseguiram fazer 

plenária final por conta desse problema. 

  

ENCAMINHAMENTOS: 

- Moção de apoio aos estudantes da UNIR – (DENEM) 

- Moção de repúdio à Criminalização do Movimento Estudantil nas Universidades (FEAB, 

DENEM, ENECOS, ABEEF) 

- Indicativo de participação nos Seminários de avaliação dos Estágios Interdisciplinares de 

Vivência, promovido pela FEAB e ABEEF 

  

Layanne (Geografia): Na UFS estamos passando por um processo de criminalização do movimento estudantil sobre a Ocupação 

do REUNI e algumas criminalizações sobre pichações homofóbicas, racistas no Departamento de Geografia. Daí a Reitoria e o 

Departamento acusaram judicialmente o Movimento Estudantil. Acha que é necessário discutirmos nesse fórum de executivas 

alguma ação para contrapor a Criminalização do Movimento Estudantil.  

  

Cleidinho (FEMEH): Várias ações estão sendo tomadas na UFS. Os estudantes de História também passaram por um processo 

parecido. 

  

  

  

 

 

 

 

2. REORGANIZAÇÃO DO FENEX 
  

ENTIDADES PRESENTES NA ABERTURA DO PONTO: ABEEF; FEMEH; FENECO; EXNEEF; DENEFONO; 

ENECOS; ENEENNF; FEAB; DENEM; EXNEL; ENEN; CEREGENE; ENEFI. 
  

  

ABERTURA DO PONTO  

Jomar (ExNEEF): nos dois últimos semestres foi colocado a questão da reorganização. Fala que o mais central do espaço são as 

vitórias tiradas a partir do FENEX. Fala que outra questão é o contato do ME com a base e ele ressalta que o FENEX seria um 

espaço para melhorar esse dialogo. Fala da questão da fragmentação dentro do espaço com polarização e hegemonização do 

espaço. Falou que algumas pautas estavam personificadas em entidades (educação popular com a FEAB e ABEEF e a da 

regulamentação do trabalho com a EXNEEF e com a ENEENF). Falou da falta de um calendário indicativo do FENEX. Disse que 

após os encontros nacionais pode se notar a reorganização das entidades e assim existe a possibilidade para construirmos também 

a reorganização do FENEX. Falou rapidamente o porque do FENEX ter ocorrido em salvador (aglutinação de executivas na 

cidade). 

  

Felipe (FEAB): no ultimo congresso eles discutiram a importância do FENEX mas disse que tem muitos estudantes que não estão 

tão inseridos assim organização do FENEX. Disse que há um grande problema das listas virtuais (elas começam bem, mas depois 

começam a fugir do objetivo, ou seja ser um instrumento secundário de articulação estudantil) 

  

Bob (DENEM): existe uma necessidade de se fazer um melhor aproveitamento do FENEX. Deve ser prioridade de o espaço 

pautar questões aglutinadoras. Disse que eles têm desacordo em se criar um calendário já que o FENEX não é uma entidade e sim 

um fórum. Disse que não acha que tem que se tirar datas fixas de reunião, mas pode se definir a peridiocidade do FENEX. Disse 

que tem que ser convocatória em um tempo prévio que possibilite a vinda mais de entidades e que só ocorra com certa quantidade 

de entidades. 

  

Vinicius (ENECOS): estamos em um momento de dissenso do movimento. Estamos num momento de fragilidade de atuação e de 

dialogo com a base. Disse que esse espaço tem papel de reaglutinar o ME em pontos que sejam de lutas em comum. Disse que se 

reconhecemos que estamos num momento de fragilidade, temos que ter pautas que promovam pautas concretas de lutas. Disse 

que para termos resultados efetivos deve ser necessária a organicidade. Acha que o FENEX tem que ter um prazo de reunião 

bimestral. Apontou os espaços que já estão começando a ter ataques com a crise e ressaltou a importância do espaço para 

combater tudo isso. 

  

ENCAMINHAMENTOS: 

- Ampliar a nota incluindo esses elementos colocados. 

- Construção de uma moção apoio ao Movimento Geral pelo Fora Sarney! -  

*A DENEFONO e ENEEnf irá sistematizar a Moção de Repúdio 



Felipe (FEAB): discutimos a possibilidade de se fazer um ―FENEX local‖ para tentar articular as lutas locais e levar as lutas mais 

organizadas para o FENEX. Ele defende a criação de um calendário fixo. 

  

Jomar (ExNEEF): existe uma desorganização e o objetivo e reorganizar, o calendário para o FENEX é essencial para  ocorrer 

essa organização. Disse que essa reunião pode servir para discutir a questão do pré FENEX e outras coisas mais. Disse que temos 

que buscar realmente pautas que unifiquem. Disse que tem acordo com a questão da reunião, e problematizou a questão das 

entidades que sediam o Fórum. 

  

Cleidinho (FEMEH): concorda com as falas de Vinicius. Diz que o fato de estarmos reunidos aqui é de almejar pautas que 

unifiquem as lutas e que em questão das reuniões fixas é importante, mas é meio complicado que caso se aumente o numero de 

reuniões não vai garantir a presença das entidades em todas as reuniões que ocorra. Disse que poderia se pensar a questão das 

reuniões virtuais. 

  

Felipe (FEAB): ressalta que os ―FENEX locais‖ vai fortalecer e divulgar melhor como andam as lutas nacionais. 

  

Gica (ExNEEF): o próprio surgimento do FENEX foi a partir da necessidade de articulação das lutas, então tem que se tentar 

atingir esse objetivo. Colocou a importância de se tirar um calendário de reunião presencial para tentar articular as lutas no 

concreto. Disse que as lutas estão muito locais e não tem uma visibilidade nacional tão grande. Disse que se deve priorizar pautas 

coletivas. 

  

Guga (ENEEnf): a ENEENF reconhece o FENEX como um importante espaço de articulação. Nos últimos anos o FENEX teve 

papel crucial nas lutas concretas que ocorreram a nível nacional. Não houve um tempo na entidade para que fosse possível 

problematizar algumas questões como periodicidade do espaço. Falou do caráter do FENEX foi colocado nos últimos FENEX e 

frisou que o FENEX realmente não é uma entidade. Falou da lista enex e disse que tal lista só acontece ―picuinha‖ sem aglutinar 

discussões construtivas e falou da criação de uma nova lista. No ultimo FENEX de salvador se tirou deliberações acerca da 

construção de uma carta de princípios explicando o que é o espaço. Falou da importância das executivas na realização de lutas no 

ME. 

  

Layane (Geografia): propôs que tem que se encaminhar e não ficar somente em discussões. Disse que se tem que organizar as 

reuniões e propôs que alternasse as reuniões em presenciais e virtuais devido principalmente a questão financeira. 

  

Ramon (EXNEL): a ExNEL reconhece a questão do FENEX falou que tem que se criar fatos que aglutinem melhor o aglutinação.  

Disse que teve alguns problemas nos últimos anos da ExNEL com o FENEX ( exemplo: se pegava demandas mas não conseguia 

cumpri-las) disse que não tem problemas em reuniões virtuais. 

  

Felipe (FEAB): questionou se tem alguma forma de divulgação do FENEX para que as executivas conheçam esse espaço. Disse 

que as reuniões virtuais tem que ser de caráter secundário. 

  

Bob (DENEM): disse que tem acordo com a fala de Felipe, disse que em certos momentos tem no ME forças que tentam fazer 

espaços paralelos espaços de deliberação. Disse que isso pode promover um desvirtuamento do espaço. Disse que o FENEX tem 

que trazer dentro do espaço pautas que possam  ser discutidas com outros setores (sindicatos etc....).  

  

Camila (DENEFONO): disse que a DENEFONO concluiu que o FENEX é um espaço importante e disse que ocorreu um falta de 

articulação nos últimos anos.disse que realmente há questões estruturais mas que também há dificuldades políticas. Com isso, 

ressaltou a importância de se trazer pautas gerais e que unifiquem (fora Sarney, o petróleo é nosso) e não pautas especificas. 

  

Nise (ENEEnf): tem acordo com a fala de Gica. No ultimo FENEX de salvador houve uma discussão e analise de conjuntura. 

Acha que este espaço pode ter um salto qualitativo. Disse que a ENEEnf não acumulou o debate sobre calendário mas acumulou o 

debate sobre a importância do espaço. Ressaltou a questão da carta de princípios e da questão da natureza e finalidade do espaço. 

Disse que espaços de articulação do ME teve não somente o FENEX (exemplo: assembléias populares, frente de lutas contra 

reforma universitária, etc...) 

  

Jomar (ExNEEF): disse do caráter do espaço de articulação (citou que  a ExNEEF por não pautar a construção nem da une nem 

da anel, o FENEX é um espaço de articulação com as outras entidades). Disse que a depender das pautas, poderia se fazer um 

―FENEX ampliado‖ com convidados de outros setores. Disse que para alem da carta de princípios, tem de se fazer uma carta de 

chamado para aglutinar ainda mais outras entidades. 

  

Vinicius (ENECOS): disse que é muito importante não deixar todas as deliberações sejam encaminhadas para os próximos 

FENEX. Disse que as executivas tem um caráter de propor novas possibilidades de áreas especificas. Disse que se pode 

amadurecer a idéia de GT‘s de áreas especificas. Esses espaços seriam encaminhativos para haver um maior dialogo nas lutas de 

áreas diferentes e também se elabore melhor os encaminhamentos para promover as lutas concretas, ou seja, ―amarrar‖ melhor as  

lutas. Disse que é consenso haver uma maior organicidade e disse que gosta da idéia de criação de FENEX locais. 

  

Bob (DENEM): falou que muitas reuniões na DENEM são virtuais e que reuniões virtuais poderiam ser produtivas questionou 

como seria a questão da criação de uma nova lista de discussão do FENEX. Falou que quando se fala em pensar no espaço como 

discussão com novos setores não significa fazer com que haja entrada de outros setores no FENEX mas sim ter a partir do 



FENEX discussões para promover espaços de discussões com outros setores. Disse que na funcionalidade do fórum não poderia 

se ter uma ampliação com outros setores e sim uma articulação por fora com os setores. 

  

Henrique (ENEFI): falou de alguns problemas que estão havendo atualmente na ENEFi. Disse que o que se tem acumulado a 

respeito do FENEX é que não se tem lutas que aglutinem com a base. Disse que o maior problema não é organizativo e sim que a 

política que é tirada no FENEX não dialoga tanto assim. Disse que o FENEX atual, não é mais o mesmo espaço que algumas anos 

atrás visto que algumas executivas já romperam com a une e escolheram outras maneiras de se reorganizar a aglutinar o 

movimento. Disse que é necessário pensar quais as pautas que atualmente aglutinam com os movimentos sociais e com a classe 

trabalhadora. Disse que era necessário nesse espaço discutir pautas que estão ocorrendo (fora sarney, o petróleo é nosso, etc..), 

disse que é impossível fazer avançar lutas na maneira como ta sendo colocado o espaço (exemplo dos encaminhamentos por 

consenso) e disse que tem que ser um pólo aglutinador de lutas e que não seja um espaço que se esvazie quando algumas 

entidades não se sentirem satisfeitas com as pautas que esta sendo colocada. 

  

Davi (CEREGENE): disse que um dos objetivos centrais e colocar espaços aglutinadores de lutas. Gostou da idéia de GT‘s dentro 

do espaço. Disse q as executivas as vezes tem mais capacidade aglutinadora do que CA‘s e DCE‘s. 

  

Felipe (FEAB): disse que o fato de se estar trazendo debates que não sejam tão específicos é uma coisa muito enriquecedora para 

as executivas. 

  

Jomar (ExNEEF): a questão da criação da nova lista seria ......, disse que a questão da reunião virtual era o fato de ser mais 

encaminhativa e não tão organizativa assim. Falou que a aglutinação com outros setores no espaço seria no intuito de trazer 

entidades para dentro do espaço que possam enriquecer o debate de algumas pautas. Disse que discorda com o fato das ultimas 

pautas tocadas no FENEX não dialogam com a base. Disse que é importante se avançar a questão do seminários como espaços de 

formação e acumulo. 

  

Nise (ENEEnf): questionou a criação dos GT‘s, pois ela fala que com isso poderá se ter a criação de eixos  nos FENEX. 

Questionou se os GT‘s seriam fixos ou não. 

  

Vinicius (ENECOS): esclareceu a Nise que essa idéia ainda está se amadurecendo. disse que os GT‘s seriam um espaço de 

acumulo teórico para que haja uma melhor discussões nos FENEX. Disse que se tiver muitos problemas, poderia se retirar a idéia 

dos GT‘s 

  

Leilane (ABEEF): se preocupa que com essas idéias de GT‘s, o fórum poderia ter um caráter de entidade e que é necessário 

amadurecer esse assunto. 

  

Jomar (ExNEEF): no FENEX de salvador, se apontou um grupo de trabalho para se discutir uma cartilha a respeito da educação 

popular. Disse que o viés dos GT‘s seriam mais ou menos esse, ou seja, que se tenha uma melhor atuação dentro do FENEX. 

Disse que realmente o FENEX esta numa conjuntura diferente e que devido a diversos fatores, nesse FENEX se deveria ter pautas 

de caráter de rearticulação do FENEX e não se discutir pautas tão especificas. Disse que a idéia de GT‘s serviriam de 

reorganização do espaço. 

  

Bob (DENEM): o FENEX não tem demandas, mas sim as executivas. Disse que o FENEX é um espaço de articulação das 

executivas para tocar algumas pautas. Disse que tem que ter um maior amadurecimento em relação aos GT‘s. 

  

Cleidinho (FEMEH): foi contemplado em relação ao caráter do FENEX.  

  

Larissa (ENEN): questionou que o FENEX tem demanda sim (de comunicação e articulação e discussão das executivas!!). Em 

relação as reuniões virtuais seriam viáveis e necessárias mas respeitando os limites delas. 

  

Gica (ExNEEF): disse que o central do FENEX era de potencializar a organização do ME geral. Disse que o central é identificar a 

pauta que aglutina de maneira geral os estudantes e não ficar no ―achismo‖ de cada localidade. Em cima disso, fala da criação dos 

GT‘s. 

  

Henrique (ENEFI): disse que antes mesmo de se discutir a questão do FENEX, deveria se discutir a atual conjuntura em que as 

executivas estão passando. A ENEFI acha que as executivas estão passando por uma desorganização. Disse que o FENEX é um 

meio de organização do ME. Disse que as executivas que estão conseguindo ter um debate que dialogue com a base, que traga um 

debate e que discuta com outras executivas os métodos que utilizam para dialogar com a base e fala que a ENEFI está passando 

por um momento de falta de dialogo com a base.  

  

*tirou-se um tempo de 20 minutos para que cada executiva discutisse internamente para posterior o FENEX se reunir novamente 

para se deliberar os encaminhamentos. 

  

ENCAMINHAMENTOS: 

  

-PERIODICIDADE DAS REUNIÕES: reuniões trimestrais, presenciais e com preferência de ser 

em finais de semana ou feriados. 



  

-CRIAÇÃO DE UMA NOVA LISTA: criação de uma nova lista .  Quem vai compor a lista: as 

coordenações das executivas e federações. Entidades que vão ser moderadoras: ENECOS; 

DENEM; EXNEEF. 

  

-ORGANIZAÇÃO DE PAUTA: deliberou que os pontos de pauta do próximo FENEX seria tirado 

no FENEX anterior, e que as executivas responsáveis por um ponto de pauta, terá que colocar um 

material de discussão na lista num período mínimo de 20 dias antes para leitura e 

aprofundamento. 

  

- REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS: deliberou que o FENEX ficaria livre para propor a 

realização dos seminários de acordo com as necessidades de conjuntura. 

  

-REALIZAÇÃO DE ―FENEX LOCAIS‖ (FELEX): foi encaminhado que as Executivas e 

Federações busquem articulação localmente. 

  

-CRIAÇÃO DE UM BLOG DE DIVULGAÇÃO DO FENEX: ficou deliberado que a EXNEEF; 

ENECOS; FEAB; DENEM fiquem responsáveis pela elaboração de um blog de divulgação do 

FENEX. 

  

-CRIAÇÃO DE UMA CARTA PRINCIPIO E CARTA CHAMADO: ficou deliberado que a carta 

de princípios seja elaborada inicialmente por algumas entidades, a partir dos pontos consensuais 

centrais tirados nesse FENEX  e que circule posteriormente na lista para uma complementação da 

carta de princípios. As entidades responsáveis pela elaboração da carta de princípios são: ENEFI; 

ENEENF; ENEN; DENEFONO e ExNEEF. Como responsáveis pela carta de chamado tirou-se a 

EXNEEF. 

  

- DISCUSSÃO DE PAUTAS ESPECÍFICAS E PAUTAS GERAIS: deliberou que a prioridade do 

FENEX seja discutir conjuntura; formação/educação; movimento estudantil. 

  

  
  

Davi (CEREGENE): deve se discutir pautas que sejam dialogáveis e que promovam um dialogo com a base. 

  

Henrique (ENEFI): disse que uma pauta geral são aquelas que conseguem aglutinar um numero amplo dos setores (uma pauta de 

saúde pode ser especifica ou geral de acordo com a sua repercussão nos setores).  Ressaltou que por isso, deve se discutir nesse 

espaço pautas que gerem uma ampla aglutinação. 

  

Camila (DENEFONO): Se surpreende com o fato de alguns não acharem a pauta ―fora sarney‖ como uma pauta mobilizadora! Se 

sente indignada quanto cidadã pelo que ta ocorrendo no senado. A principal bandeira do ME é pela uma transformação social. 

Citou alguns exemplos de como a crise ta atingindo diversos setores. 

  

Felipe (FEAB): As pautas vão ser centrais ou não de acordo com cada localidade (no sul, a pauta ―fora sarney‖ não é tão 

aglutinador.) 

  

Rafael (História): O FENEX tem que suprir o papel de um espaço que as executivas não conseguem achar nos espaços mais 

gerais. O debate da crise é central. Temos que pensar em ações mais diretas e de lutas mais concretas e mobilizadoras. 

Caetano (FENECO): Temos que ter a clareza de quais debates serão centrais para dialogar com os estudantes. Disse que a função 

do FENEX é promover um acumulo nesses debates de mobilização. 

  

Jomar (ExNEEF): As vezes se faz um debate maniqueísta. Questionou a importância de se discutir o fora sarney no FENEX e 

discorda quando diz que não está se discutindo esse assunto. Há divergências de concepção de movimento estudantil.concorda 

com o debate sobre crise. 

  

Henrique (ENEFI): Questionou novamente a finalidade do FENEX e disse que o central e discutir pautas que estão ocorrendo 

nacionalmente. Se uma pauta esta conseguindo aglutinar setores e promover lutas nacionais o FENEX tem o dever de aprofundar 

o assunto. O FENEX não pode deixar de debater pautas que estão ocorrendo em todo o país.  

  

Nise (ENEEnf): Esse espaço de acumulo e que tem que ter maturidade de debater as divergências. Questionou a finalidade de 

debater essas questões no ponto de pauta gerais e específicos. Disse que a luta de classes não para e que o dentro dessa luta estão 

todos esses assuntos estão dentro dessa luta e que o FENEX não pode se omitir dessas lutas. Disse que tem que se construir 

campanhas que unifiquem e fortaleçam a luta de classes. 

  

Cadu (ENEEnf): A questão do fora sarney é pontual perante a crise. Disse que poderia no momento de se iniciar esses debates, se 

promova uma discussão de acumulo perante o tema. 



  

Caetano (FENECO): Dialogar sobre luta de classes não dialoga com os estudantes, ou seja, faz-se necessário construir pautas que 

dialogam com a base. 

  

Guga (ENEEnf): Apesar das claras divergências colocadas no debate de concepção de movimento, acha que não há divergência 

nos pontos discutidos nessa reunião. Porem o central e mais estratégico é a utilização de pautas que divulguem para a base e 

conquistem-na. Temos que ter foco político. 

  

Larissa (ENEN): Não entende o por que esta se delongando tanto assim a discussão desses pontos de pauta. O momento para essa 

discussão não é  esse momento. 

  

Vinicius (ENECOS): Encaminhou que a prioridade do FENEX seja discutir conjuntura, educação/formação e movimento 

estudantil. Disse que dá para aglutinar os temas que estão tendo divergências nesse espaço.  

  

Felipe (FEAB): Disse que o momento de discussão do ME é a questão da reorganização.  

   

  

3. ENADE 

  

EXECUTIVAS PRESENTES NA ABERTURA DO PONTO: ENEEnf, FEMEH, FENECO, ENEFAR, DENEM, FEAB, 

ABEEF, EXNEL, ENEN, ENEFI, CEREGENE. 
  

  

ABERTURA DO PONTO 

Vinicius (ENECOS): Para ser uma avaliação tem cumprir um objetivo, e a partir disso ela não segue uma lógica neutra, ela tem 

um fim dentro disso. Ela segue uma lógica da FMI e do banco mundial, que tem o objetivo de que a educação produza mão de 

obra, para as multinacionais. A lógica atual da educação e essa, mão de obra para empresas, trans e multinacionais. Há a 

dissociação entre o ensino superior e básico, investir no superior ou básico? A lógica é que não se conteste o que vai para a divida 

externa, e o investimento que vem para a educação, é a lógica neoliberal. Dentro desse modelo, passam a existir os centro de 

excelência, como modelo desses projetos. Em relação a conjuntura do ENADE, ele esta dentro do SINAES e dentro da lógica da 

reforma universitária, que vem para fortalecer esse projeto neoliberal, que tenta tirar a obrigação do governo em relação ao 

sustento da universidade, privatizando aos poucos este setor, abrindo para as empresas investirem. A universidade é baseada em 

um tripé, ensino pesquisa e extensão. Ensino, padronizado, pesquisa, analisa o conhecimento socialmente construído, a extensão, 

pega o ensino e leva a população, a intenção seria uma relação dialética. Em relação a estrutura, o ENADE não avalia, porque o 

existe o paradigma de que o publico é insuficiente, e falido, que atrapalha o desenvolvimento. Não analisa a estrutura como um 

todo, a prioridade é a educação básica, a lógica do ENADE é jogar toda a avaliação para o estudante, que este deve se esforçar 

para manter e melhorar. Não avaliam também a pesquisa e a extensão, daí pode se questionar o porque que todo mundo tem 

acesso ao ensino, mas a pesquisa e a extensão, esse acesso é restrito. O modelo então, incentivado pelo FMI, é de copiar um 

modelo de ensino, e a pesquisa fica a cargo da multi e transnacionais. Pensando dessa forma, a pesquisa e a extensão perdem sua. 

Os conhecimentos produzidos nas pesquisas vão, diretamente e gratuitamente para as empresas que investem nesse sentido, em 

pesquisas que são de interesse delas. 

O que a ENECOS avalia do ENADE: Acontece de dois em dois anos, dividindo o movimento. A avaliação defendida é de 

descobri o que esta precisando, e a partir disso corrigir estes erros ou faltas. A proposta é ―uma avaliação pra valer‖, dentro disso 

prepararam uma cartilha. Para propor e não ficar apenas na defensiva, é hora de construir algo pra valer. 

  

Bob (DENEM): Dentro da questão da avaliação tem procurado se juntar com o sindicato dos médicos, que discutem isso. A 

ABEM e a FENAM discutem a avaliação, fazem algumas análises negativas, a questão do ranqueamento, é uma avaliação 

pontual, redutora, pois não avalia extensão e pesquisa, e o conhecimento também é avaliação reduzida. O que estamos estudando 

são os processos de avaliação continuado, que fazem a analise, estrutural, do currículo (se atende a necessidade real). 

  

Alu (ENEEnf): Agente critica e não propõe nada, propõe conhecer proposta do ANDES e conhecer mais essa avaliação 

continuada. 

  

Nise (ENEEnf): Acha que o processo de avaliação não tem que ser produzida pelo Andes nem pelo governo e sim pelas 

universidades. A critica que faz é que o ANDES é receita, a proposta do governo é uma proposta técnica. Agente tem proposta 

pra universidade e esta é que tem construir essa avaliação, devemos defender a autonomia das universidades. Acha que eles tem 

um acumulo muito bom... 

  

Bob (DENEM): O ENADE não é uma proposta isolada, a avaliação esta baseada em três pilares. Em relação à avaliação, a 

proposta é que deveria ser avaliado os três setores da universidade. E em relação às diretrizes que variam de um curso para o 

outro. Agente acha que La tem que ser construída pelos professores, estudantes e funcionários. O governo tem muito de jogar 

com o movimento, mas agente acha que temos que propor mas não construir, quem tem que construir são os três setores da 

universidade. 

  

Felipe (FEAB): Esclarecimento sobre os cursinhos que existem nas particulares. 

  



Rafael (História): o ENADE esta dentro do SINAES, só que depois de Sarney, todo o sistema de avaliação foi reduzido ao 

ENADE. 

  

Vinicius (ENECOS): sobre o esclarecimento- o ENADE não pune universidade nenhuma, nem fecha nenhum curso de 

universidade privada, porque a lógica não é parar com o ensino privado, pelo contrario é de estímulo. 

Em relação a proposta de construção de uma nova avaliação, não rola pra agora, mas propõe construir um GT de educação, para 

construir uma proposta para o próximo ano. Construir uma campanha nacional. 

  

Morena (ExNEEF): Esclarecimento, qual a importância de existir um instrumento de avaliação e para que ele vai servir. 

  

Davi (CEREGENE): O ENADE tem sido usado na universidade particular como uma forma de criminalizar e marginalizar os 

alunos, por isso é muito difícil, fazer uma campanha nas privadas. 

  

Fabrício: Falou sobre o PROUNI. Outra coisa é que temos um projeto neoliberal para a educação. A proposta é discutir nas 

universidades junto com o ANDES um modelo educacional. Em relação ao boicote, é importante que antes se façam seminários 

explicativos, sobre o modelo de educação e uma avaliação de verdade.  

  

Bob (DENEM): Em relação a punição, a avaliação deveria existir para melhorar, esse é o papel do ministério da educação, mas 

ela vem para punir, e esclarecendo, teve escola de medicina particular que foi fechada. Não concorda, pois, o dono da escola 

perde temporariamente mais a perda maior quem sofre são os estudantes. Existe sim um processo de punição. Teve escolas em 

alagoas onde os pais tiraram da escola, pois eram classificadas como ruim. Aí os profissionais que se formam nessas escolas, são 

marginalizados. Acho que a proposta é no sentido de se aliar a outros setores, Andes, oposição da FASUBRA.  

  

Guga (ENEEnf): Temos que avaliar que o FENEX historicamente fez boicote tanto ao provão quanto a ENADE. Devemos 

construir um boicote com um caráter propositivo ao fazer a discussão de avaliação. Fazendo uma autocrítica, se o movimento está 

conseguindo se organizar para ir além do boicote.  

  

Vinicius (ENECOS): Só para tirar duvida a avaliação não segue um preceito neutro, se agente quer avaliar é porque queremos um 

projeto de país. O ENADE tem um caráter punitivo, não avalia a comissão do MEC quanto foi avaliar, entro n escritório do reitor 

e voltou dali. O sentido punitivo deste é de fechar a universidade, quem sai perdendo são os estudantes, os donos, fecham e abrem 

outra. Não falou na FASUBRA, pois esta é complicada, fala em esquerda da FASUBRA... 

  

Padeiro (DENEM): Tivemos um exemplo muito claro em relação ao caráter punitivo, tivemos uma comissão do MEC que veio 

conversou com os alunos, bem pouco, aviamos um relatório sobre os problemas da universidade, eles não deram importância, e as 

verbas não vieram para nada disso.  O caráter punitivo veio muito claro, pois não recebem verbas, tudo continua como esta. 

  

Cleidinho (FEMEH): Se consegue um boicote e o MEC quer punir, o que fazer?  O ENADE é muito punitivo, então, propõe que 

se realizem seminários de construção de um outro modelo de avaliação. Fazer uma avaliação do curso em si também. 

  

Felipe (FEAB): Esclarecer ao estudantes que farão as provas que ninguém é obrigado a fazer as provas, e que é algo simples. 

  

Bob (DENEM): Realizar espaços através de DCE e centros/DA‘s, sobre o porquê do boicote. É preciso que construamos algo que 

faça cm que todas as escolas tenham um ensino de qualidade e que não continue com os projetos de centros de excelência. E para 

além disso pensar num processo que avalie de verdade que regule as criações de cursos no Brasil. 

  

Vinicius (ENECOS): Concordando com bob, a curto prazo fazer uma cartilha sobre o ENADE para a militância, e para os 

estudantes, como instrumento, esclarecendo até onde é punitivo. Fizemos um panfleto em Aracaju, sobre o ENADE onde usamos 

uma linguagem mais simples. Sugere no mesmo esquema (*PEGAR COM ELE). 

  

Rafael (ENEEnf): Em 2007 a UNE, apesar dos pesares toparam o Boicote ao ENADE. Quer saber a relação da movimentação da 

UNE sobre essa situação. 

  

Vinicius (ENECOS): Esclarece que a UNE é contra o ENADE, mas é a favor do SINAES. 

  

Aramys (ENEFAR): Tem que ver o boicote como uma tática. Pra o Boicote tem eficácia como uma tática de mobilização? Os 

estudantes podem até aderir ao boicote, mas os ataques da reitoria e departamentos serão feitos, para isso temos que preparar a 

base para que eles mesmos dêem respostas a esses ataques. Se o MEC depois fechar o curso os estudantes estarão mobilizados 

para isso. Devemos pensar nos Seminários sobre o ENADE para preparar a base e que as cartilhas não devem ser o central, e sim, 

dar apoio a essa pauta. 

  

Alu (ENEEnf): Se faz necessário esse espaço de preparação e formação. Como seria preparado esse material? Será que o material 

passado não dá pra ser usado. 

  

Felipe (FEAB): Tem muito professor que também é contra e que pode dar um apoio nessa iniciativa.  

  



Ramon (EXNEL): Temos que fazer essa questão de intervenção propositiva e é necessário pensarmos nisso. Temos que 

propor/construir uma prova de avaliação nacional. 

  

Vinicius (ENECOS): Não temos acúmulo para fazer esse espaço agora, por isso a necessidade do GT. Dá um prazo pra ver se dá 

uma resposta e a partir dos resultados avaliamos. Tem muito professor que apóia, e daí dá pra articular com o ANDES mesmo. O 

movimento sendo dinâmico, perdemos muito o material e discussão construída. A curto prazo temos que encaminhar o Boicote ao 

ENADE.  Para centrarmos nossa intervenção, também sendo contra ao SINAES, é central colocarmos ―Contra o ENADE e 

Contra o SINAES‖. 

  

ENCAMINHAMENTOS: 

  

- Defesa da autonomia das Universidades nos seus processos de avaliação 

  

- Criação de GT de Avaliação pelo FENEX: Convite ao ANDES e aos setores de oposição da 

FASUBRA - Resgate do acúmulo do ANDES em relação a Avaliação Institucional; Reformulação 

de cartilhas, cartaz e adesivos (ENECOS, ENEEnf, ENEFAR, DENEM, ExNEEF)  

*ENEEnf responsável em articular com o ANDES. 

*DENEM responsável em articular com os setores de Oposição da FASUBRA. 

  

- Impulsionar locais de debate em relação ao ENADE: os comitês locais serão responsáveis pelos 

seminários locais.   

  

- Tema: Boicote ao ENADE/SINAES: Construindo uma avaliação de verdade! 

  

- Jogar material na lista até 08 de Outubro. 

  

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS MOÇÕES: 

  

1) Moção de Apoio a UNIR. Aprovada*  

2) Moção de Repúdio a Criminalização do Movimento Estudantil nas Universidades* 
Morena (ExNEEF): Propõe reformulação do título da moção para: Moção de Repúdio a Criminalização dos Movimentos 

Sociais. 

  

Bob (DENEM): Acha que a questão do movimento social é mais ampla, e na real o documento trata da criminalização do 

movimento dentro da Universidade e torna o documento mais dialogável. 

Vinicius (ENECOS): A moção de repúdio é mais objetiva e daí dialoga mais dentro do processo da universidade. 

Jomar (ExNEEF): Essa mediação não perpassa apenas ao movimento estudantil, e sim, ao movimento social até para nos 

reivindicarmos enquanto essa. Propõe o acréscimo do Movimento Social. 

Morena (ExNEEF): Precisamos nos posicionar para além dos muros das Universidades. 

Felipe (FEAB): Teríamos que repensar na reformulação do texto. 

Guga (ENEEnf): Não temos desacordo, mas é porque o contexto da carta está direcionada dentro da universidade. Propõe a 

reformulação da carta acrescentando outros elementos. 

Bob (DENEM): Propõe o acréscimo no título: Movimento Estudantil/Movimento Social e não a reformulação do texto. 

Foi aprovada da seguinte forma: moção de repúdio a criminalização dos movimentos sociais/movimento estudantil. - 

APROVADA 

  

3) Moção de Apoio Ato Fora Sarney*  
- Não foi apresentada a moção – Foi dado 30 minutos para criação da moção. 

APROVADA 

* em anexo no final da relatoria 

  

4) Moção de Repúdio aos Atos Secretos do XXX ENED – Belém (PA) 
- Não devemos centrar a discussão apenas a ser contra a prática da UJS, e sim, devemos apontar que existem outros – Foi dado 30 

minutos para reformular a carta. 

APROVADA 

** ficou de ser enviada pela Carla (estudante de Direito) 

  

5) Carta Chamado 
- Acrescentar: Sede e período do próximo FENEX, email do FENEX. 

  

  

PROPOSTA DE NOVA SEDE: 

  

Carta Aprovada* 

*em anexo no final da relatoria 



  
- Por essa discussão travada da necessidade de centralidade, garantia das executivas nos espaços a ExNEEF indicou Curitiba 

(PR) para próxima sede. 

- O indicativo de data ficou entre 10 a 12 de Outubro / 17 e 18 de Outubro 

- SEDE: ExNEEF, FEAB, DENEM e ENECOS. 

  

- Pautas: 

ENEEnf: propõe Seminário de Trabalho (discussão da regulamentação) 

ExNEEF: propõe a pauta ―Formação‖ 

  

Vinicius (ENECOS): Encaminhamos ontem que íamos encaminhar pautas mais gerais. Tem dúvidas se esses encaminhamentos 

contemplam a discussão de ontem. Avaliamos ontem que inchávamos o FENEX de pautas e não conseguíamos dar o norte na 

base dessas discussões e daí ficou amarrada na discussão do ponto a proposta de indicarmos pautas de discussão e não de 

indicativos de espaços. Propõe que a pauta de Formação aglutine a discussão do Seminário, e não o ponto separado.   

  

Jomar (ExNEEF): Propõe que cada entidade envie material sobre a discussão de formação. 

  

Bob (DENEM): propõe um encaminhamento que amarre a questão do GT. Propõe a elaboração de um fórum de educação. 

  

Henrique (ENEFI): Seria fundamental um ponto sobre a crise nas universidades. Precisamos pensar o desdobramento da crise 

para as universidades. 

Vinicius (ENECOS): Propõe consensuar o ponto de Crise junto com Educação, mas não se fechar só nisso. Se fosse destrinchar a 

crise em outros setores avaliaríamos a abertura de pauta 

  

Nise (ENEEnf): É importante pontuar também a questão do ENADE. 

  

Jomar (ExNEEF): Dentro do eixo Crise/Educação temos vários pontos. O lance do REUNI e tudo mais o FENEX vai se fechar só 

nisso. O encaminhamento seria: que a DENEM estruture melhor o espaço do ponto. 

  

Nise (ENEEnf): Lembra que a carta de princípio tem de ser aprovada no FENEX. Propõe a inserção da pauta dentro do ponto 

M.E. 

  

Vinicius (ENECOS): Propõe que a carta seja antes do ponto M.E. 

  

Bob (DENEM): Encaminha a discussão do ―Petróleo é nosso‖ como abaixo dos outros pontos. 

             

Encaminhamento de pontos:  

- Carta de princípios e organizativos 

- Ponto Formação (garantir discussão sobre o Seminário de Trabalho e Formação). 

- Balanço da Campanha do Boicote ao ENADE. 

- Crise/Educação apontando o Fórum 

  

PAUTAS PARA O PÓXIMO FENEX – CURITIBA (Outubro de 2009): 

  
1.   Organizativos (ExNEEF e ENEEnf) 

2.   Encaminhamentos da Campanha do Boicote ao ENADE (ENECOS) 

3.   Formação (ExNEEF e ENEEnf) 

4.   Educação e Crise (DENEM) 

5.   O Petróleo é Nosso (ENEFI, FEAB, DENEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moção de Apoio à greve dos estudantes da UNIR 
  

  

A defesa da Universidade como uma ferramenta a serviço das maiorias sociais é histórica do movimento de educação. 

Os seqüenciados projetos de lei, decretos, leis e propostas do Governo Lula abrem o caminho para a privatização, não apenas da 

estrutura física das Universidades, mas do produto desenvolvido no seu interior. Distanciando, portanto, a universidade dessa 

função que defendemos. 

Portanto, a luta contra o REUNI, contra a reforma Universitária, por democracia nas Universidades tem sido expressão 

permanente do Movimento estudantil por outro caráter de universidade. 

Logo, consideramos justo, necessário e nos somamos à luta desempenhada pelos estudantes de medicina da Universidade 

Federal de Rondônia, UNIR. Deixamos aqui nosso apoio à luta pela democracia, pela expansão real das universidades e contra o 

REUNI. 

  

  

Salvador, 30 de agosto de 2009 

  

  

Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso - FENEX 

DENEM; ENEEnf; ExNEEF; ENECOS; ENEN; ExNEL; CEREGENE; ENEFAR; ENEFI; FEMEH; FEAB; ABEEF; 

FENECO; ENEFAR 
 

 

 

 

Moção de repúdio a criminalização dos Movimentos Sociais/Movimento Estudantil nas Universidades 
  

A Universidade é um espaço público e que deve ser usufruído por toda a sociedade de maneira indiscriminada, mas 

atualmente não é essa a realidade que testemunhamos. Diversas REItorias têm-se utilizado de seu poder administrativo para 

transformar a Universidade em verdadeiros feudos, vetando o Movimento Estudantil através de um processo de criminalização. 

Essa criminalização cristaliza-se de diversas formas, seja por processos administrativos ou criminais, que têm como 

objetivo inviabilizar qualquer forma de pensamento que vá de encontro a lógica hegemônica das REItorias e do governo federal, 

que submetem-se a privatização velada da Universidade. Para exemplo disso, a Universidade Federal Sergipe está entrando com 

processo criminal contra militantes do Movimento Estudantil sob acusações infundadas. 

Dentro desse processo, diversos encontros de área, promovidos pelas executivas de curso foram inviabilizados ou 

dificultados pelas REItorias que desqualificam a organização legítima dos estudantes, dentro de uma lógica de apropriação 

privada dos espaços públicos da Universidade, chegando ao ponto de cobrar pelo uso de estruturas que fazem parte do cotidiano 

como segurança, limpeza e a manutenção das próprias salas de aula. 

Além disso, visualizamos a perda de espaços históricos de organização do Movimento Estudantil, como sedes de Centros e 

Diretórios Acadêmicos, espaços de convivência e até mesmo espaços de grupos de agroecologia. Como na Universidade Federal 

do Paraná, onde 79 animais foram mortos numa tentativa de intimidar os movimentos de agroecologia que usam o espaço da 

Universidade sob perspectivas alternativas. 

Por isso, o Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso (FENEX), reunido em Salvador em 29 de agosto de 

2009, repudia ações dessa natureza e REItorias que se utilizam de processos como esses para criminalizar o movimento, trazendo 

um retrocesso a organização dos estudantes e lesando diretamente a democracia e nossos direitos enquanto cidadãos. 

  

Salvador, 30 de agosto de 2009 

Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso - FENEX 

DENEM; ENEEnf; ExNEEF; ENECOS; ENEN; ExNEL; CEREGENE; ENEFAR; ENEFI; FEMEH; FEAB; ABEEF; 

FENECO, ENEFAR 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MOÇÃO DE APOIO ÀS MOBILIZAÇÕES PELO FORA SARNEY 

  

  

  

Mais uma vez o senado volta a ser palco de roubalheiras e corrupção. Dessa vez a figura principal é o então presidente 

do Senado José Sarney, que entre atos secretos e nepotismo mostra que essa estrutura já não atende aos interesses da população, 

servindo apenas para políticos corruptos gastarem o dinheiro público e se esconderem atrás do foro privilegiado.   

  

Diante desse cenário, cada vez mais pessoas vão às ruas indignadas com a crescente onda de absurdos revelados 

diariamente no Senado. São mobilizações que desde o dia 14.08, dia nacional de Lutas, travam discussões sobre a importância do 

Senado e a manutenção de Sarney no cargo mesmo depois de todas as acusações. Exemplos disso são os atos que estão 

acontecendo espontaneamente em diversas capitais, como em Salvador, Brasília e São Paulo.  

  

O Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso (FENEX), através dessa moção, demonstra seu apoio à 

juventude que encontra-se mobilizada em torno desta pauta que expressa não apenas a crise do sistema político brasileiro, mas 

também uma crise inerente à organização do  sistema Capitalista. 

  

  

  
Salvador, 30 de agosto de 2009 

  

  

  

Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso - FENEX 

DENEM; ENEEnf; ExNEEF; ENECOS; ENEN; ExNEL; CEREGENE; ENEFAR; ENEFI; FEMEH; FEAB; ABEEF; 

FENECO, ENEFAR 
 

 

Carta de Salvador 

  

O Fórum Nacional de Federações e Executivas de curso (FENEX) se constituiu/constitui um espaço importante na 

história do movimento estudantil. Muitas lutas foram articuladas e impulsionadas a partir deste Fórum, como o movimento de 

greve em 2004, a frente de lutas contra a reforma universitária, a Campanha contra Criminalização dos Movimentos Sociais, a 

Campanha contra as FEDP´s, entre outros. Pelo histórico vitorioso de lutas e pela possibilidade de articulação das Federações e 

Executivas de curso, na conjuntura, o FENEX é afirmado como um importante espaço no processo de reorganização do 

movimento estudantil.  

  

No último período muitas Federações e Executivas de curso passaram por um processo de reorganização interna, esse foi 

um dos fatores que dificultaram tanto a qualidade da discussão e dos encaminhamentos dos últimos FENEX (ES, SSA), quanto a 

garantia da realização do mesmo, onde desde Fevereiro de 2009 não era realizado. Uma outra problemática para a garantia do 

espaço é forma de articulação/organização para a realização do mesmo, onde a falta de um calendário, a dificuldade de 

comunicação na lista ENEX, falta de certeza na convocação do espaço e dificuldade de articulação das pautas foram fatores que 

contribuíram para dificultar a garantia do Fórum. Por conta dos problemas identificados e por entender a importância do espaço 

para a articulação das lutas do Movimento Estudantil, é convocada uma reunião entre Executivas no XXX Encontro Nacional de 

Estudantes de Educação Física. Nesta estiveram presentes a EXNETO, EXNEEF, ENEENF, ENEN, ENEFI, ENECOS onde 

desta foi auto convocado um FENEX a ser realizado nos dias 29 e 30 de agosto, em Salvador. 

  

Neste FENEX, com a presença da ExNEEF, ENEENF, ENECOS, DENEFONO, FENECO, FEAB, ABEEF, DENEM, 

ENEN, EXNEL, representação da FEMEH, representação da ENEFAR, ENEFI, EREGENE, ENEBio e ExEQui reafirmamos a 

importância e necessidade do espaço na atual conjuntura do M.E bem como a necessidade de superação das problemáticas 

levantadas. Identificamos que um elemento importante no processo de avanço nas lutas do Movimento Estudantil é a necessidade 

de ampliar o número de Executivas e Federações no Fórum. Por isso convocamos as Executivas e Federações a participarem do 

FENEX, que se realizará na primeira quinzena de outubro de 2009 em Curitiba, a se somarem na construção deste importante 

espaço a fim de que assim possamos potencializar as lutas. 

  

Salvador, 30 de agosto de 2009 

Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso - FENEX 

DENEM; ENEEnf; ExNEEF; ENECOS; ENEN; ExNEL; CEREGENE; ENEFAR; ENEFI; FEMEH; FEAB; ABEEF; 

FENECO 



NOTA DA ExNEL DE APOIO AO FORA ARRUDA E TODA A MÁFIA 

 

Em 27 de novembro de 2009, veio a tona uma mega operação da polícia federal, com 29 mandatos de busca 
e apreensão em 16 endereços da capital, dentre eles, Câmara Legislativa, o Palácio do Buriti e a Residência Oficial 
do Governador Arruda. Nesse momento, iniciou-se então uma longa batalha contra a corrupção, representada nessa 
grande máfia, instalada nos três poderes do Distrito Federal. Neste mesmo dia, acontecia a desocupação do 
gabinete da presidência da FUNAI – que, no dia anterior, tinha sido a primeira ocupação de não índios da FUNAI. A 
pauta dos ocupantes e membros da sociedade civil: demarcação do santuário indígena pela FUNAI, que são 
constantemente ameaçados e reprimidos por tratores a mando de Arruda e Paulo Octavio, o exterminador do 
Cerrado e dos Índios - Setor Noroeste. 

No dia 02 de dezembro de 2009, quarta-feira, um ato de protesto popular foi realizado em frente à Câmara 
Legislativa, resultando na ocupação de toda a casa do povo por cerca de 500 cidadãos indignados. A ocupação 
demorou seis dias de muita luta e resistência aos constantes golpes da direita e ameaças de intervenção policial. A 
Câmara se transformou em uma grande Assembléia Popular, onde todos os dias aconteciam inúmeros debates e 
manifestações sociais. 

No sexto dia de ocupação, todas e todos foram retirados indevidamente, pois em nada atrapalhavam que as 
seções ocorressem. Devido à ordem de Arruda, funcionários comissionados do Governo foram à Câmara e 
agrediram  os ocupantes, forçando  a ação policial de desocupação que até então não havia sido realizada por falta 
de legitimidade. Retirados à força, no dia 8 de dezembro de 2009, os ocupantes que compunham o movimento saem 
da Câmara Legislativa (CL-DF), carregados pelos policiais, para ocupar as ruas. 

No dia seguinte à desocupação, em ato de protesto popular em frente ao Palácio do Buriti, os cidadãos 
brasilienses exercendo seu direito constitucional de protestar, foram duramente espancados pelo BOPE da Polícia 
Militar que usou, contra a população indefesa, bombas de gás, balas de borracha, spray de pimenta e cavalaria para 
reprimir da forma mais desnecessária e violenta um protesto pacífico que contava com a participação de cerca de 5 
mil pessoas. 

Depois da Batalha do Buriti, os protestos de toda a sociedade brasiliense seguiram de diversas maneiras mesmo nos 
feriados de Natal e Réveillon, tão próximos. Grande parte das manifestações foi resultado do O Movimento Fora 
Arruda e toda Máfia que ainda conseguiu, antes das festividades, fazer dois grandes protestos na Rodoviária do 
Plano Piloto, um da rodoviária pela Esplanada dos Ministérios e até escrever com pessoas o FORA no Congresso 
Nacional e realizar um Carnaval Fora Arruda na Rodoviária que ganhou a simpatia de toda a população. 
Manifestações populares de repúdio à corrupção foram estampadas de diversas formas pela população, essas eram 
feitas desde faixas em apartamentos e adesivos nos veículos a fogo em pneus, interditando parcialmente vias de 
acesso a cidade. A população brasiliense mostrou sua indignação contra os envolvidos nas denúncias de corrupção. 

No mês de janeiro, quando grande parte das mobilizações é inibida por ser um período de férias e viagens, o 
então governador, Arruda, se surpreendeu ao ver, por todo o mês de janeiro, manifestações populares variadas 
exigindo por justiça. Diversas manifestações chamaram a atenção da população brasiliense, tais como, vigílias na 
Câmara Legislativa, depósito de sacos de esterco em frente a CL-DF e protestos que eram feitos em frente das 
casas dos envolvidos no sistema de corrupção. 

Além das manifestações organizadas, diversas demonstrações sociais isoladas de indignação foram 
registradas pela população brasiliense, como: queima de pneus e painéis dos 50 anos de Brasília; pichações que a 
todo dia eram retiradas pelo GDF e rabiscadas de novo. O até então governador, Arruda, não perdeu tempo para 
reprimir com toda a força que o estado podia lhe conferir: contratou criminosos diariamente para ameaçarem de 
linchamento e morte aqueles que chegassem perto da Câmara Legislativa e que fosse contrário ao Arruda; 
organizou um verdadeiro aparato de repressão com gabinete da crise e gabinetes secretos de inteligência; usou o 
Diário Oficial para dar Gratificação aos Polícias Militares, três dias depois da repressão do Buriti; baixou o IPTU e 
IPVA de toda a população antes da virada do ano; em meados de Janeiro, implementou algo que nunca cogitou nem 
dialogar com o movimento estudantil - o passe livre - só em horário de aula. Arruda notavelmente tentou usar todo o 
dinheiro da corrupção para comprar silêncios e versões. Um caso desses foi amplamente divulgando e levou a prisão 
de Arruda, quando, ingenuamente, confiou no melhor amigo de Durval Barbosa e de seu pai, Roriz: o Sombra. 
Arruda deu, por meio de seu próprio sobrinho, que também era seu assessor oficial, um carinhoso bilhete ao Sombra 
como prova de que ele mesmo, Arruda, garantia o pagamento da propina para que Sombra divulgasse a informação 
de que os vídeos com gravações de Arruda eram falsificados. 

Em fevereiro de 2010, as manifestações aumentaram. No dia 10, quarta-feira, dois meses e um dia depois 
do espancamento do Buriti, estudantes e trabalhadores, reunidos em torno de Show de protesto do João Gordo, 
tomaram novamente às ruas e para espanto geral, mesmo parando o trânsito da principal avenida da Capital, o Eixo 
Monumental, às 18:30h, dessa vez, a polícia do governador respeitou o protesto pacífico e desviou o trânsito. Cerca 
de 500 pessoas foram na contramão no Eixo Monumental, passando pela Rodoviária e Esplanada dos Ministério até 



o Supremo Tribunal Federal para cobrar cadeia para Arruda. Duas horas e meia de passeata que recebeu palmas da 
maioria dos cidadãos na Rodoviária do Plano Piloto e buzinadas de apoio da grande maioria dos motoristas que 
mesmo aborrecidos pelo congestionamento quilométrico, apoiavam e se colocavam por alguns instantes no protesto 
com um grito, uma palma e uma buzina de indignação. 

Com dois poderes (legislativo e executivo) completamente comprometidos pelas acusações de corrupção e 
com diversas manifestações sociais, no outro dia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por ampla maioria pela 
prisão de Arruda. Com a possibilidade de Arruda ser solto e receber um Habeas Corpus, os integrantes do 
Movimento Fora Arruda e Toda Máfia ocuparam, às 17h, dessa quinta-feira, toda a entrada do Supremo Tribunal 
Federal. Permaneceram ocupando, com a ameaça de desocupação, cercados e isolados pela polícia militar. Só 
desocuparam ao meio dia de sexta-feira, quando veio a notícia que o Habeas Corpus foi negado e Arruda passaria o 
carnaval preso. 

Da prisão até então, o Distrito Federal teve três governadores em 12 dias e atualmente é comandando pelo 
escolhido de Arruda, Wilson Lima, eleito pela Câmara Legislativa que provavelmente é a mais corrupta do país. O 
Movimento Fora Arruda e Toda Máfia segue na Luta para a punição Paulo Otávio e de todos os 10 deputados, que 
devem ser presos, juntamente com o deputado Geraldo Naves. 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras - ExNEL - apóia e participa da Luta do Fora Arruda e toda 
Máfia e se posiciona, seguindo as deliberações do Conselho Nacional das Entidades de Letras e Encontro Nacional 
dos Estudantes de Letras contra: 

- Qualquer ato de criminalização dos movimentos sociais; 

- Repressão violenta contra manifestações sociais; 

- Corrupção e desvio do dinheiro público. 

Solidarizamo-nos com os estudantes que estão envolvidos na causa e lutando por mudanças no governo 
corrupto de Arruda e convocamos todos os estudantes de Letras e outros integrantes de movimentos sociais a 
divulgarem e participarem das próximas manifestações. 

  

  

27 de fevereiro de 2010, 

ExNEL - Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

  

Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro - ICC Sul, sala b T 222, CALET



História do Movimento Estudantil de Letras, ENELs: 

  

1979 – Salvador, surge o primeiro Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – ENEL 

(Quem souber em qual Universidade foi realizado este primeiro ENEL, qual foi o tema do encontro e a 

conjuntura, se a ExNEL foi fundada neste ano ou no ano anterior, entre em contato por favor) 

1980 – Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

1985 – Universidade de Brasília - UnB 

1986 ?? 

1987 – Aracajú ( UFS?? ) 

1988 – Rio de Janeiro ( UFRJ ?? ) 

1989 – Belém ( UFPA ?? ) 

1990 – Universidade Federal do Paraná - UFPR 

1991 – Fortaleza ( UFC ?? ) 

1992 – Campina Grande ( UECG ?? ) 

1993 – Universidade de São Paulo - USP 

1994 – Vitória – Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 

1995 – Teresina – Universidade Federal do Piauí - UFPI 

1996 – Imperatriz – Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 

1997 – Aquidauana - Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

1998 – Belém – Universidade Federal do Pará – UFPA 

1999 – Fundão – Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

2000 – Cuiabá – Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT 

2001 – Campo Grande – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS 

2002 – Salvador – Universidade Católica de Salvador – UCSAL 

2003 – São Carlos - Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR 

2004 – Fundão - Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

2005 – Pernambuco – Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

TEMA: De Saci a Saussure: o que quer e o que pode o estudante de letras por inclusão social. 

 

2006 – Universidade de Brasília – UnB 

TEMA: Multiculturalidade: Um olhar crítico sobre as diferentes formas de poder 

De 11 a 18 de agosto 

 

2007 – Curitiba - Universidade Federal do Paraná 

TEMA: Barreiras Sociolinguísticas: até onde a diversidade influência na relação entre falantes da mesma 

língua 

De 15 a 21 de julho 

 

2008 – Belém - Universidade Federal do Pará – UFPA 

TEMA: ? 

De 19 a 26 de julho 

 

2009 – Niterói – Universidade Federal Fluminense – UFF 

TEMA: Nem totens, nem tabus: diálogos entre olhares 

De 18 a 25 de julho 

 

2010 – João Pessoa – Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

TEMA: 

De 10 a 17 de julho 

 

 



I MAPEAMENTO DE ENTIDADES DE BASE 
 
 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, denominado ExNEL, é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, com duração por tempo indeterminado, apartidária, formada pela livre associação das 

entidades representativas dos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em letras existentes 

nas instituições de ensino superior brasileiras. 

Na plenária final do ENEL – UNB (2006), a ExNEL deixou de ser uma entidade ligada à União 

Nacional do Estudantes (UNE), sendo a primeira executiva de curso a romper com essa entidade. Na 

plenária final do ENEL – UFPA (2008), a ExNEL deixou de reconhecer a importância do Congresso 

Nacional dos Estudantes (CNE), não compondo ou participando desse fórum. Na plenária final do ENEL – 

UFF (2009), a ExNEL se torna observadora da nova entidade estudantil ANEL – Assembléia Nacional dos 

Estudantes – Livre, tentando observar se essa entidade representará os estudantes ou se sua 

composição não é completamente partidária. Não sendo representada por nenhuma entidade, a ExNEL 

acredita que a melhor alternativa é buscar suas bases estudantis. 

Realiza o Mapeamento de Entidades de Base (Centro Acadêmico ou Diretório Acadêmico), a partir 

da necessidade de haver contato real com as entidades de base de Letras do Brasil. Essa medida visa 

aproximar os estudantes de Letras e entidades de base da ExNEL.  

 

 

 
Ramon Arend Paranhos 

Secretário Nacional de Organização Política – ExNEL 
Universidade Federal da Bahia – UFBA 

ramon_paranhos@yahoo.com.br 
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Planejamento das Ações Boicote ao ENADE 
 

 

FEAB:  não tem muita novidade do que foi colocado ontem no seminário de avaliação. O que tem avaliado é a necessidade de 

avançar numa proposta de avaliação, não boicotar só por boicotar. Estão comprometidos com a construção do boicote desse ano. 

Não é a pauta prioritária, mas até novembro vão estar se concentrando nisso. 

 

ENEENF: desde o primeiro ENADE a executiva já se posicionava pelo boicote. Cada CA vai estar puxando o boicote, se 

articulando com a executiva e construindo mobilizações locais. O material ficou de ver como era, porque eles ainda tem o 

material do boicote passado. Retomarão essa discussão na executiva de forma conjunta com a discussão da proposta de avaliação 

da ENECOS. 

 

ENEFI: a executiva também vem boicotando ao longo dos últimos anos. Percebem que no ano passado esse boicote teve um 

número menor de escolas construindo. Vao discutir a proposta da ENECOS, para avançar. 

 

EXNUT: ainda vao discutir na executiva. Aqui na UECE já tiraram que não construirao o boicote por problemas com a 

coordenação do curso e receio de retaliações, porque da última vez boicotaram  e foram considerados o piior curso do brasil, isso 

foi veiculado nacionalmente e eles estão sofrendo forte pressão. 

 

ENESSO: tem resolução desde 2007 de boicotar o ENADE. Encontram hoje uma grande dificuldade pelo aumento do numero de 

escolas privadas que tem aumentado nos ultimos anos e que a executiva tem dificuldades de dialogar. A executiva também acrdita 

que não havera tempo habil para fazer um bom mapeamento de escolas e garantir um bom boicote. 

 

Flufu FEAB: isso se dá muito porque a mobilização se deu muito somente pelo curso da nutrição e não foi algo construido mais 

amplamente com outros cursos. Ficaria feliz de aparecer na midia que o cursos é ruim devido ao boicote. A galera da nutrição 

daqui pode ter medo de represálias, porque nesses momentos da direita mostra sua cara, mas é preciso se fortalecer e construir 

isso junto a outros cursos. 

 

Pedrão ENECOS: esse ano o boicote ao ENADE ai ter um elemento muito importante, que é uma proposta de avaliação. Fizemos 

uma discussão muito boa sobre uma proposta de avaliação dos cursos. As executivas que forem fazer o ENADE esse ano devem 

buscar uma articulação com as executivas locais, fazendo uma discussão mais ampla, para além do boicote, mas debatendo essa 

outra proposta e fazendo uma boa discussão para apresentar uma outra proposta que ainda não está pronta, mas que deve ser 

construida. Sa nutrição daqui está sofrendo retaliações, é pela criminalização dos movimentos. Não podemos abaixar a cabeça 

para isso. O próprio documento de avaliação traz esse ponto da democracia interna. Isso pode contribuir para a discussão na 

nutrição daqui. ENCAMINHAMENTO: discutir com as executivas localmente e articular a discussão dessa proposta para 

articular a campanha desse ano.  

 

Marcelo FEMEH: esse ano a historia não vai fazer o ENADE, mas vai construir o boicote se articulando com outros cursos. Vai 

ter um seminário de formação politica no fim desse ano e estão debatendo nele curriculo e avaliação. Querem discutir essa 

proposta na federação. Isso para além desse momento do ENADE, mas o ano todo. Temos que articular com o ANDES para eles 

contribuirem na reprodução do material que for encaminhado aqui. Os comites locais também são muito importantes para 

capilarizar as discussões. Todas as executivas devem, ainda que não façam ENADE esse ano, fazer esse debate e isso pode até 

culminar, com as discussões que elas tiverem, num seminário nacional sobre avaliação. 

 

Pedrão ENECOS:  a proposta de pensar uma construção para alem do boicote é muit boa, inclusive articulando isso a construção 

da reorganização do movimento estudantil. Em outro FENEX surgiu a proposta dos FELEX, que eram os fórum locais de 

executivas de curso. Mas isso tem uma limitação, porque engloba só os cursos que tem executivas. Lá em Sergipe, para modificar 

essa perspectiva, eles construiram o Forum de Moilização Estudantil, que engloba também CA´se DA´s. 

 

ABEEF: a última vez que fizeram o ENADE foi em 2008, mas notam que falta mais acumulo para a associação. Concorda muito 

com a proposta da FEMEH. Vai levar isso para o restante da associação. 

 

Brenner EXNEEF: leitura da proposta de material que foi produzido para a construção do boicote ao ENADE desse ano. A 

elaboração inicial foi da coordenação de ensino, pesquisa e extensão, que é a regionl 6, do sul. É um documento que não foi 

fechado pela executiva, trouxeram para cá para avaliar o que poderia ser adicionado a ele. O que tiraram de central foi de fazer 

esse debate de forma conjunta com o debate da reforma universitária. Acha interessante tambem acrescentar no material a 

discussão de ontem, sobre avaliação dos cursos. A idéia seria fazer uma reatualização da cartilha.  

 

Joana ENECOS: se preocupa com o material estar dialogndo tamém com o estudante da paga. 

Amsterdan Geografia: tem preocupação com a palavra ―dialogar‖ que as vezes acaba rebaixando o discurso. Faz uma diferença 

entre os materiais, uma cartilha e um panfleto. O debate do ENADE ão é central pro movimento, principalmente nas pagas. O que 

é central ai portanto, não é a questão da linguagem, e construir assembléias nos cursos.  

 

 

 

 



ENCAMINHAMENTOS: 

 

CARTILHA:  

 ADICIONAR A DISCUSSÃO DO PANFLETO DA EXNEEF (QUESTÃO DA REFORMA UNIVERSITARIA E DO 

CONTEXTO MAIS GERAL); 

 ADICIONAR OS ELEMENTOS GERAIS DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS (PROPOSTO PELA 

ENECOS E MODIFICADA NESSE FENEX) PARA QUE OS COMITÊS LOCAIS QUE CONSTRUIRÃO O 

BOICOTE AO ENADE POSSAM DISCUTIR SOBRE A PROPOSTA (A PROPOSTA NA INTEGRA MODIFICADA 

FICARIA NO BLOG DO FENEX, QUE SERÁ ATUALIZADO);  

 ADICIONAR OS CURSOS QUE FARÃO O ENADE ESSE ANO (SAÚDE E AGRÁRIAS). ATUALIZAÇÃO DA 

CARTILHA PARA ESSE ANO; 

 ―DESMISTIFICAR‖ AS AMEAÇAS QUE SÃO FEITAS AOS ESTUDANTES QUE O BOICOTAM; 

 AS EXECUTIVAS (ENESSO, FEAB, ENEFI, EXNEEF, ENEENF, EXNUT) QUE FIZEREM O ENADE ESSE ANO 

FARÃO AS MODIFICAÇÕES NESSE MATERIAL, DIAGRAMARÃO E ENCAMINHARÃO PARA O ANDES. 

 

 

PANFLETO:  

 MATERIAL COM CARÁTER MAIS AGITATIVO, TENDO O PONTO ―PORQUE BOICOTAR O ENADE‖ E 

―COMO BOICOTAR‖ DA CARTILHA; 

 FAZER UM CHAMADO TAMBÉM PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA OUTRA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

JUNTO AOS COMITÊS LOCAIS; 

  

ANDES-SN: 

 ELABORAR UMA CARTA PARA O ANDES FAZENDO UM CHAMADO A CONSTRUÇÃO DO BOICOTE DO 

ENADE DESSE ANO  E UM CHAMADO À CONSTRUÇÃO DE UMA OUTRA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

(MARCELO FEMEH, JULIO ENEBIO, PEDRÃO ENECOS, MARI ENEENF); 

 IMPRESSÃO DO MATERIAL (CARTILHA, PANFLETOS E ADESIVOS); 

 

COMITÊS LOCAIS: 

 CONSTRUÇÃO DE COMITÊS LOCAIS  (ENTRE AS EXECUTIVAS QUE FARÃO A PROVA ESSE ANO E 

ENTRE AQUELAS QUE TAMBÉM NÃO FARÃO) PARA PUXAR A DISCUSSÃO NÃO SOMENTE DO 

BOICOTE, MAS TAMBÉM DA OUTRA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE SEMINÁRIOS 

PARA DEBATER ISSO; 

 INDICATIVO DE FAZERMOS UM BALANÇO DO BOICOTE NO PRÓXIMO FENEX, BALANÇO ESSE QUE 

TRAGA TAMBÉM ELEMENTOS DA DISCUSSÃO QUE FOI FEITA SOBRE A PROPOSTA DE AVALIAÇÃO. O 

ANDES DEVE ESTAR PRESENTE, PARA DISCUTIRMOS ISSO EM CONJUNTO. 

 ATUALIZAR O SITE DO FENEX COLOCANDO A PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA ENECOS PARA 

DISCUSSÃO DOS COMITÊS LOCAIS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIÃO DO FENEX  
   

(escrevi isso em 29 de agosto de 2009) 
 A primeira parte da reunião do FENEX se iniciou às 9h20 (mais tarde mando a ata) e etc... Teve presença de 

representantes de executivas e de federações e ouvintes.  

  Iniciamos a pauta e passamos aos informes/balanços dos encontros nacionais (questões estruturais, acadêmicas e 

políticas), das questões políticas das executivas (FENEX, UNE, CNE, ANEL) e das questões dos movimentos estudantis 

(criminalização dos movimentos estudantis, articulação com as unidades e, entre outros, eixos temáticos específicos e gerais) e, 

por fim, das moções criadas nos encontros.  

   

Dois encaminhamentos foram dados:  

1. As executivas e federações irão mandar para as listas (principalmente ENEX) as deliberações das plenárias finais, os projetos e 

eventos da executiva e os contatos dos executivos.  

2. Criamos duas comissões para criarmos moções:  

2.1. Moção do Fora Sarney (Executiva de Fonoaudiologia e Enfermagem).  

2.2. Moção contra a ajuda das universidades que estão sediando os eventos e não ajudam na organização. (Se não estou enganado, 

Executiva de Educação Física, Medicina, Nutrição, Comunicação e Agronomia)  

 A reunião parou para o almoço e retornamos às 14h30. Iniciamos o segundo ponto de pauta: Reorganização do 

FENEX.  Nesse ponto, ficamos até a pouco e tivemos longas discussões: umas bem produtivas e outras nem tanto. Até as 16h30, 

discutimos formas de integrar as pautas das executivas e federações e metodologias de como criar uma posição política e 

organizada para o FENEX e de como fazer com que o FENEX seja acessível e visualizada.  

Deliberações desse ponto:  

1) Periodicidade das reuniões da FENEX: As reuniões aconteceram, a partir de então, trimestralmente e tendo essa movimentação 

regional.  

2) Criação de uma nova lista (a ENEX será abandonada), monitorada, em que haverá, por parte das executivas e federações, o 

compromisso de enviar coisas relacionadas à área, evitando o envio de panfletagens, propagandas, campanhas e etc... A comissão 

criadora e que ficará na comissão é composta por EXNEEF (Edc. Física), DENEM (medicina) e comunicação.  

3) Todas as Executivas e Federações enviarão para essa nova lista a proposta de pauta dessas entidades com um texto introdutório 

(que pode ser criado por qualquer pessoa ou organização ou etc) até antes da convocatória que, a partir de então, será feita com 20 

dias de antecedência pela escola sede ou sendo uma autoconvocatória.  

4) Se o Fenex achar necessário, seminários serão realizados com a ajuda das executivas e federações para que haja discussões 

maiores sobre alguns temas de conjuntura e afins que rondam o ME (Crise econômica, Sarney, Enade).  

5) Orientação de que as executivas e federações tentem se organizar regionalmente (local). Um FENEX local (sugestão de nome – 

FELEX) > Aqui na UFBA existem várias representações de executivas/federações (geografia, fonoaudiologia, letras, educação 

física, enfermagem, museologia, artes, nutrição – Isso só na UFBA pq tbm tem gente de outras universidades soteropolitanas e 

baianas).  

6) Criação de um blog para o Fenex, onde serão divulgadas informações básicas sobre o fórum e com contatos e com a nova lista. 

Esse blog será organizado pela mesma comissão da lista.  

7) Criação de duas cartas: Carta de princípios; e Carta de Chamado.  

7.1) A Carta de princípios trará um resultado do ―pensamento‖ das entidades que participam do Fenex, indicando sua importância 

política, seu surgimento, as lutas que venceu e que perdeu, os grandes momentos e etc... Esses pontos serão elencados, 

organizados e discutidos amanhã, mas poderão sofrer reajustes a partir de adendos nas listas. Esse texto será produzido pelas 

entidades (Fisioterapia, Edc. Física, Fonoaudiologia e Enfermagem) e tem prazo de até o próximo FENEX, mas pretende-se 

terminar isso antes...  

7.2) A segunda carta, de chamado, será feita pela EXNEEF e explicará de forma sucinta o que é o FENEX e convidará as outras 

executivas e federações que não têm ciência do fórum para que se juntem ao movimento.  

8) (uma discussão de uma hora para saber se devíamos discutir somente pontos gerais ou também pontos específicos... no 

final>>) O FENEX discutirá pautas, seguindo o eixo Movimento Estudantil: Educação/Formação  

 Vencido o ponto (reorganização do FENEX), decidimos parar e discutir ENADE amanhã pela manhã e a reunião terá 

início às 08h com as entidades presentes (6 dormem no local).  

   Da EXNEL, nesse sábado (29/09), somente eu estive presente (são quatro executivos de Salvador: Eu, que pude ir e 

apareci na reunião; Anderson que teve um monte de problemas, reunião virtual da região nordeste e por aí; Law que estava na 

organização da calorosa da UCSAL; e Lilian que recebeu visita da mãe e participou da reunião virtual da região nordeste e etc...).  

   Logo depois, tentarei repassar a ata oficial dessa reunião e os resultados reais deliberados dela.  

   [Gostaria de dizer que está MUITO difícil participar da FENEX sem as deliberações da plenária final do ENEL. Fica 

impossível saber, de fato, o que devo ou não assinar... Quero saber, por exemplo, se a EXNEL vai assinar essas moções ou se vai 

fazer campanha contra Sarney ou o que decidimos sobre ENADE mesmo?]  
   

Ramon Paranhos  

Secretário Nacional de Organização Política  

EXNEL - Gestão 2009/2010 

 (Isso aqui, eu escrevi hj, no final da reunião, 30 de agosto de 2009) 

 

 No segundo dia de reunião, marcamos para 08h. Mas, a reunião só começou às 08h50. O primeiro ponto de pauta do 

dia era ENADE e discutimos sobre a dificuldade do movimento estudantil em ser propositivo e sempre ser contra uma coisa sem 

apresentar uma proposta. Nisso, o ENADE se encaixa, pois a anos realizamos boicote a essa avaliação. Só lembrando que o ME 

sempre pediu uma forma de avaliação para que houvesse mais investimento e acompanhamento do governo nas IES. Discutimos 



também sobre a atuação das executivas no próximo ENADE (novembro). Então fizemos encaminhamentos abarcando essa 

mudança do ME para propor uma forma de avaliação mais eficiente (que abarque a autonomia das universidades e não sirva como 

instrumento de status ou punitivo da forma que vem sendo feito) 

 

Encaminhamentos para o ENADE: 

1) O FENEX formou uma comissão que fará GT‘s para discutir e propor novas formas de uma Avaliação nacional que realmente 

seja importante para as universidades (em vez de se preocupar com a formação para o mercado de trabalho e não se reduzir a 

analisar apenas ao ensino). Essa comissão é composta pelas executivas de Farmácia, Comunicação, Medicina e Edc Física. Para 

construir essa proposta, essas executivas irão buscar o acúmulo de discussões e propostas elaboradas pela ANDES (que já fez a 

um tempo essa discussão). 

2) Até 08 de outubro, essa mesma comissão entrará em contato com a ANDES para imprimir novos materiais de divulgação do 

boicote (cartilhas, adesivos, folhetos). A partir de então, a campanha de boicote terá o nome de ―Boicote ao ENADE/SINAES 

(sistema nacional de avaliação do ensino superior): por uma avaliação de verdade‖. 

3) As executivas irão propor a formação de comitês locais para formação de seminários em que o ENADE seja discutido e que o 

boicote seja explicado.  

[Temos um exemplo real de como o boicote deu certo em uma instituição federal: na faculdade de medicina da UFBA, foi feito 

um boicote ao ENADE e a faculdade ficou entre as 17 piores de medicina do Brasil. O MEC mandou uma deliberação de ajustes 

obrigatórios que a faculdade deveria realizar em duas etapas (6 meses e 12 meses) ou o curso seria fechado. Então, os estudantes 

se uniram e se mobilizaram contra a decisão do MEC. Nos últimos dias de prazo, Naomar recebeu uma ligação do MEC, 

informando que a faculdade de medicina não será fechada e que ela recebeu R$ 2.000.000 para investir em salas, pesquisas e 

extensão] 

 

 Finalizamos a pauta e passamos para a parte de encaminhamentos e moções: 

A) ―Moção de apóio a UNIR‖ (Universidade Federal de Rondônia) > pelos movimentos estudantis que estão sendo realizados lá... 

B) ―Moção de repúdio a criminalização dos movimentos estudantis/sociais‖ > a moção trata da criminalização dos alguns 

movimentos estudantis e sobre a falta de ajuda das reitorias em ajudar a realização de encontros estudantis. 

C) ―Moção de repúdio a organização do ENED‖ > A plenária final foi tratorada pela UJS que indicou sua política, cargos e escola 

sede (Cuiabá) 

D) Indicativo da próxima reunião e pautas: 

1) O indicativo da próxima reunião é para que essa seja realizada em Curitiba, na primeira quinzena de outubro (estamos devendo 

uma reunião do semestre passado).  

[Quem é de Curitiba? Guido?] 

2) Pautas da próxima reunião e responsáveis: Formação (EXNEEF); Carta de princípios e organização da FENEX (escola sede da 

última reunião); Educação e crise (DEMEN); ―Balanço‖ dos encaminhamentos da campanha de boicote ao ENADE (ENECOS); 

e, por fim, O petróleo é nosso (FEABE, DENEM e ENEFI). 

 

 Nessa segunda reunião, a executiva estava representada por mim, Ramon, Secretário Nacional de Organização Política, 

e por Lilian, Coordenadora Geral do Nordeste. 

 

Ramon Paranhos  

Secretário Nacional de Organização Política  

EXNEL - Gestão 2009/2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

XII ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS/NE 
 

 

Relatoria da Plenária Final 

 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dez às dez horas iniciou a plenária final Encontro Regional dos estudantes de Letras 

da região nordeste, na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife-PE , com as seguintes pautas: 

 

 Informes; 

 ENEL 2010; 

 Homologação dos Executivos de AL, PI e RN; 

 EREL 2011; 

 COREL 2010; 

 Avaliação do EREL 2010; 

 Prestação de Contas; 

 Moções. 

 

Informes: 

 

Peter – na segunda-feira (5/4) a Comissão organizadora estará disponibilizando no site um e-mail para quem quiser enviar fotos 

do EREL 2010. 

 

Ednaldo – No dia 19 de maio acontecerá a I Marcha Nacional contra a Homofobia na cidade de Brasília. 

 

Moisés – Em janeiro acontecerá o XIII Encontro Maranhense dos Estudantes de Letras na cidade de Pedreiras-MA. 

 

Ramon - De 23 a 28 de janeiro acontecerá o I Encontro Latino Americano dos Estudantes de Letras na Universidade de Brasília. 

 

ENEL 2010: 

 

O site do ENEL 2010 esta no ar www.enel2010.com.br, Ainda não começaram as inscrições. 

 

Homologação dos Executivos: 

 

Foram eleitos nas plenárias estaduais de: 

  

Alagoas 

 Alailton Manoel da SIlva (CESMAC) Lis Lins Calisto (UFAL), Luana Tavares da SIlva (UNEAL). 

 

Rio Grande do Norte 

Edson Moisés de Araújo Silva (UFRN), Diego Breno da Silva da (UFRN) e Lisane Mariádne Melo de Paiva (UFRN). 

 

Piauí 

 

EREL 2011: 

 

Apenas Universidade Federal do Piauí apresentou projeto para sediar o EREL 2011. Porém, não estava de posse da carta aceite da 

UFPI autorizando a realização do EREL 2011. Foi apresentada duas declarações manifestando apoio, uma da pós-graduação e 

uma do departamento de Letras. Também foi apresentado um documento do Centro de Ciências Humanas e Letras o apoio a 

realização do EREL no CCHL com a ressalva que a comissão organizadora do EREL 2011 deverá apresentar com antecedência o 

cronograma do EREL. 

 

Lilian, coordenadora geral do nordeste, ressaltou que a aprovação da próxima escola sede do EREL deverá seguir os pré-

requisitos básicos: apresentar projeto e ter em mão a carta aceite.  

 

A plenária foi esclarecida do fato e aprovou por consenso a UFPI como sede do próximo EREL 2011, mas terá que apresentar em 

quinze dias, a contar da plenária final do EREL 2010, a carta aceite para a ExNEL/NE. 

 

COREL 2010: 

 

Moisés apresenta a candidatura de São Luís para sediar o Conselho Regional de Entidades de Letras, ao qual foi aprovada por 

consenso. 

 

http://www.enel2010.com.br/


Avaliação do EREL 2010: 

 

O EREL UFPE 2010 foi considerado um encontro vitorioso conseguiu, apesar do pouco tempo para organizá-lo, atingir seus 

objetivos. Moisés propôs uma moção de aplauso para a Comissão Organizadora do EREL UFPE. 

 

Prestação de Contas: 

 

Thiago Azevedo, finanças do EREL UFPE, apresentou uma parcial da  prestação de contas do EREL 2010. 

 

 Moções: 

 

Foram aprovadas as seguintes moções: Moção de Repúdio para a COENEL RIO; Moção de Aplauso para a CO EREL UFPE. 

Também foi aprovada que o Centro Acadêmico de Letras da Universidade Católica de Salvador lance uma nota de retratação para 

a ExNEL sobre o sumiço das pulseiras do EREL 2010. 

 

Proposta: 

 

Foi aprovado que na plenária final do EREL seja apresentada uma parcial da prestação de contas. 

 

 

Como mais nada havia a ser tratado, eu, Ednaldo Minervino, relator, encerro esta ata. 

 

 

Recife, 4 de abril de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Plenária Final 

XIII Epel 

 
 

INFORMES: 

 No período de  20 à 25 de abril estará ocorrendo na UFPA o CONEUFPA (congresso de estudantes da UFPA)no campus 

do Guamá. 

 Visitem o Blog e falem a respeito de belo Monte 

 

1. Balanço do Epel 

 Lingüística equilibrada com literatura 

 Maior pontualidade nas atividades 

 Maior segurança 

 

2. Prestação de contas 

 Enviar planilha de finanças do encontro ao estudantes. 

 

4.Encaminhamentos discutidos nas mesas Gds. 

 Conjuntura 

 Educação 

 Cultura 

 Movimento Estudantil 

 Opressões 

 Estrutura do epel 

NOTA::todos os encaminhamentos feitos foram aprovados. 

 

3. Moção de repudio  

 Referente ao episodio ocorrido no segundo dia da festa.que causou tumulto com a comissão organizadora ,executiva e 

estudantes do encontro. 

 

4. NOTA:balanço do EPEL 

 O D.A. de Paragominas chegou atrasado e não participou do ponto referente ao balanço do EPEL visto que os estudantes 

por aclamação não acharam correto voltar ao ponto perante o atraso deste punhado de estudantes. 

 

5. Carta ao M.E.L 

 aprovada pelos estudantes de letras sobre o episodio ocorrido na cultural do dia 25/02/10 no XIII EPEL que será lançada 

ao M.E.L. 

 

6. Próxima sede EPEL: 

Proposta: 

 Ufpa Bragança : 

 Campus moju: com o tema :A oralidade como expressão da cultura afro-descedente. 

Votação: 

24 votos para Bragança 

21 votos para moju 

Próxima sede XIV Epel será Campus da UFPA de  Bragança  

 

 
 

Karina dias 

Executiva Estadual Pará  

Gestão2009/2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO 2010/2011 
 

 

 

 
 

 
 
 

"Ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com ele 
sofrendo a mesma luta, ou se dissociam do seu povo, e nesse caso, serão 

aliados daqueles que exploram o povo". 
(Florestan Fernandes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 
 

Lista dos Executivos eleitos no ENEL Paraíba 
 
 

SECRETARIA NACIONAL 
 

Assuntos Acadêmicos - Ruan de Souza Mariano (UFSC) 
Combate à Homofobia - Allan Campos Castro (UNEB) 

Combate ao Machismo - Débora Corrêa (UFSC) 
Igualdade Racial - Olivânia Maria Lima Rocha (UFPI) 

Comunicação - Cindy Michelle da Silva (UEG) 
Finanças - Thiago Augusto Martins Ferreira L. e Silva (UFG) 

Movimentos Sociais - Rubens Anderson Alves da Silva (UFPA) 
Organização Política - Iúna Gabriella Costa de Paiva (UESPI) 

Sócio-Cultural - Reinaldo Silva Santana (UFPA) 
 

 

REGIONAL CENTRO-OESTE 
(Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) 

 
Coordenadora-Geral: Cynthia Funchal Campos (UNB) 

Coordenadora de Comunicação: Eveline Almeida da Silva (UFG) 
Coordenador de Finanças:  Álison Silva Pereira (FESURV) 

 

 
DISTRITO FEDERAL: 
Lucas Barbosa de Melo (UNB) 
Camila Varela (UnB) 

 
MATO GROSSO: 
Ítala Ribeiro Cabral (UFMT) 
Erick Bruno de Oliveira Fonseca (UFMT) 
Roger Rafael de Souza Alves (UFMT) 
 
MATO GROSSO DO SUL: 

Não foram eleitos executivos. 
 
GOIÁS: 

Marcela Coimbra (UFG) 
Juliane Meotti (Anhanguera) 
Kellyda Martins (UEG) 
 

REGIONAL NORDESTE 
(Alagoas, Bahia, Ceará,Maranhão, Paraíba, Pernambuco,Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) 

 
Coordenador-Geral: Lázaro Araújo dos Santos (UCSAL) 

Coordenadora de Comunicação: Maria Cristiane Alves Estevão (UFPB) 
Coordenadora de Finanças: Vanessa Silva de Lima (UFPE) 

 
ALAGOAS: 
Laís Sousa Cavalcante (UFAL) 
Edualdo Severiano de Oliveira (UEA) 
 

BAHIA: 
Gilvan Santos Leal (UNEB) 



Robson Teixeira de Oliveira (UNEB) 
Mariana Oliveira Paixão da Silva (UNEB) 
 

CEARÁ: 
Ronikelson  Rodrigues (UEVA) 
Francisco Honório de Abreu Neto (UFC) 
Silmara Alves Melo (UECE) 
 

MARANHÃO: 
Wescley Campos Melo (UEMA) 
Caroline Megg Silva Torquato (UEMA) 
Thalita Castro Pimentel (UFMA) 
 
 

PARAÍBA: 
Jocélio Silva dos Santos (UEPB) 
Raphael de Souza Caparica da Silva (UEPB) 
Maria do Socorro da Silva Medeiros (UFPB) 
 

PERNAMBUCO: 
Daniel Rodrigues Monteiro (UFPE) 
Victor Ricardo Bispo dos Santos (UPE) 
Diogo Soares dos Santos (UPE) 
 

PIAUÍ: 
Ana Cristina Pereira Araújo (UFPI) 
Ramon Leite da Silva (UFPI) 
Marcos Helam Alves da Silva (UESPI) 
 

RIO GRANDE DO NORTE: 
Não foram eleitos executivos. 
 

SERGIPE: 
Luiz Carlos Nascimento da Hora (Faculdade São Luís de França) 
Fancisco de Assis de Souza Morais (Faculdade Atlântico) 
Eduardo de Araújo Jesus (Faculdade José Augusto Vieira) 
 
 

REGIONAL NORTE 
(Acre, Amapá,Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) 

 
Coordenadora -Geral: Karina Dias Azevedo (UFPA) 

Coordenador de Comunicação: Romário Duarte Sanches (IESAP) 
Coordenador de Finanças: Breno Pareseis Thuinhos (UFPA) 

 

 
ACRE: 
Não foram eleitos executivos. 
 

AMAPÁ: 
Rômulo Dayan Lima Araújo (UEAP) 
Cheila Picanço Barbosa (IESAP) 
Eli do Nascimento Lisboa (Universidade Vale do Acaraú) 
 

AMAZONAS: 
Não foram eleitos executivos. 
 

PARÁ: 
Larissa Ribeiro Salgado (UEPA) 
Jorge Luiz Lourenço de Oliveira (UFPA) 



Azariel da Silva (UEPA) 
 

RONDÔNIA: 
Não foram eleitos executivos. 
 

RORAIMA: 
Não foram eleitos executivos. 

 
TOCANTINS: 
Não foram eleitos executivos. 

 
 

REGIONAL SUDESTE 
(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) 

 
Coordenador-geral: Reginaldo Alves do Nascimento (UNICAMP) 
Coordenadora de Comunicação: Gabriela Antunes Pereira (UFF) 

Coordenador de Finanças: Gabriela Soares Freire (UFF) 
 

 
ESPIRITO SANTO: 
Não foram eleitos executivos. 
 

MINAS GERAIS: 
Carolina de Viterbo Lage (UFMG) 
Roberto Winter de Oliveira (UFMG) 
Salete Mara da Silva (UFMG) 
 

RIO DE JANEIRO: 
Gabriel Bizzo de Menezes (UFF) 
Rafael do Nascimento da Silva (UERJ) 
Pedro Xavier de Souza (UFF) 
 

SÃO PAULO: 
A ser decidido no Encontro Paulista dos Estudantes de Letras-EPEL 
 
 

REGIONAL SUL 
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

 
Coordenadora-geral: Carla Cristiane Mello (UFSC) 

Coordenadora de Finanças: Monique Ganasin (UEM) 

 
PARANÁ: 
Não foram eleitos executivos. 

 
SANTA CATARINA: 
Natássia D'Agostin Alano (UFSC) 
Jéssica Mendes (?) 
 

RIO GRANDE DO SUL 
Nathália Luísa Giraud Gasparini (UFRS) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

GESTÃO ATÉ O DIA DO XXXII ENEL  

GOIÂNIA 2011 

 

SECRETARIA NACIONAL 
 

Assuntos Acadêmicos - Ruan de Souza Mariano (UFSC) 
Combate à Homofobia – Luiz Henrique Flores (UFSC) 

Combate ao Machismo - Débora Corrêa (UFSC) 
Igualdade Racial - Vacância 

Comunicação - Cindy Michelle da Silva (UEG) 
Finanças - Thiago Augusto Martins Ferreira L. e Silva (UFG) 

Movimentos Sociais - Vacância 
Organização Política - Iúna Gabriella Costa de Paiva (UESPI) 

Sócio-Cultural - Reinaldo Silva Santana (UFPA) 
 
 

REGIONAL CENTRO-OESTE 
(Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) 

 
Coordenadora-Geral: Cynthia Funchal Campos (UNB) 

Coordenadora de Comunicação: Juliane Prestes Meotti (Anhanguera) 
Coordenadora de Finanças:  Lorenna Isabella Pereira (UEG) 

DISTRITO FEDERAL: 
Lucas Barbosa de Melo (UNB) 
Camila Varela (UnB) 
Marllan Silva (UCB) 
 

MATO GROSSO: 
Ítala Ribeiro Cabral (UFMT) 
Erick Bruno de Oliveira Fonseca (UFMT) 
Roger Rafael de Souza Alves (UFMT) 
 
MATO GROSSO DO SUL: 

Não foram eleitos executivos. 
 
GOIÁS: 

Marcela Oliveira Coimbra e Silva (UFG) 
Fred Jhunior (UEG) 
Kellyda Martins de Carvalho (UEG) 
 

REGIONAL NORDESTE 
(Alagoas, Bahia, Ceará,Maranhão, Paraíba, Pernambuco,Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) 

 
Coordenador-Geral: Lázaro Araújo dos Santos (UCSAL) 

Coordenadora de Comunicação: Maria Cristiane Alves Estevão (UFPB) 
Coordenadora de Finanças: Vanessa Silva de Lima (UFPE) 

 
ALAGOAS: 
Laís Sousa Cavalcante (UFAL) 
Edualdo Severiano de Oliveira (UEA) 
 

BAHIA: 



Robson Teixeira de Oliveira (UNEB) 
Mariana Oliveira Paixão da Silva (UNEB) 
 

CEARÁ: 
Ronikelson  Rodrigues (UEVA) 
Francisco Honório de Abreu Neto (UFC) 
Silmara Alves Melo (UECE) 
 

MARANHÃO: 
Joselma Mendes(UEMA) 
 

PARAÍBA: 
Jocélio Silva dos Santos (UEPB) 
 

PERNAMBUCO: 
Daniel Rodrigues Monteiro (UFPE) 
Diogo Soares dos Santos (UPE) 
 

PIAUÍ: 
Marcos Helam Alves da Silva (UESPI) 
 

RIO GRANDE DO NORTE: 
Lisane Mariadne Melo de Paiva  
Edson Moisés de Araújo Silva  
Renan Marques Liparotti  
 

SERGIPE: 
Luiz Carlos Nascimento da Hora (Faculdade São Luís de França) 
Fancisco de Assis de Souza Morais (Faculdade Atlântico) 
Eduardo de Araújo Jesus (Faculdade José Augusto Vieira) 
 

REGIONAL NORTE 
(Acre, Amapá,Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) 

 
Coordenadora -Geral: Karina Dias Azevedo (UFPA) 

Coordenador de Comunicação: Romário Duarte Sanches (IESAP) 
Coordenador de Finanças: Breno Pareseis Thuinhos (UFPA) 

 

 
ACRE: 
Não foram eleitos executivos. 
 

AMAPÁ: 
Rômulo Dayan Lima Araújo (UEAP) 
Vinícius Gomes (IESAP) 
Jéfter Amorim (UNIFAP) 
 

AMAZONAS: 
Não foram eleitos executivos. 
 

PARÁ: 
Jorge Luiz Lourenço de Oliveira (UFPA) 
Azariel da Silva (UEPA) 
 

RONDÔNIA: 
Não foram eleitos executivos. 
 

RORAIMA: 
Não foram eleitos executivos. 



 
TOCANTINS: 
Não foram eleitos executivos. 
 
 
 

REGIONAL SUDESTE 
(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) 

 
Coordenador-geral: Reginaldo Alves do Nascimento (UNICAMP) 
Coordenadora de Comunicação: Gabriela Antunes Pereira (UFF) 

Coordenador de Finanças: Gabriela Soares Freire (UFF) 
 

 
ESPIRITO SANTO: 
Não foram eleitos executivos. 
 

MINAS GERAIS: 
Carolina de Viterbo Lage (UFMG) 
Roberto Winter de Oliveira (UFMG) 
Salete Mara da Silva (UFMG) 
 

RIO DE JANEIRO: 
Gabriel Bizzo de Menezes (UFF) 
Rafael do Nascimento da Silva (UERJ) 
Pedro Xavier de Souza (UFF) 
 

SÃO PAULO: 
Claudio 
Clarice  
Ana Catarina 
 

REGIONAL SUL 
(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

 
Coordenadora-geral: Carla Cristiane Mello (UFSC) 

Coordenadora de Finanças: Monique Ganasin (UEM) 
Coordenadora de Comunicação: Carolina Veloso Costa (UNILA) 

PARANÁ: 
Não foram eleitos executivos. 

 
SANTA CATARINA: 
Natássia D'Agostin Alano (UFSC) 
Jéssica Mendes (UNESC) 
 

RIO GRANDE DO SUL 
Fernanda Patzdorf Cadaval de Macedo (furg)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ENCAMINHAMENTOS DA PLENÁRIA FINAL DO XXXI ENEL 2010 

UFPB – JOÃO PESSOA/PB 

CONJUNTURA E UNIVERSIDADE 

1. Durante o governo FHC, é visível o processo de expansão das universidades particulares, este 

delimitando o período de expansão do ensino superior calcado em uma visão privatista e não qualitativa do 

ensino. Nos últimos anos, surge um processo de expansão nas Universidades Públicas, primeiramente 

observadas através do PL 7.200, o projeto de lei da Reforma Universitária. Este previa a remodelação do 

ensino brasileiro, porém, ainda modelado no mesmo processo neoliberal desencadeado nos anos anteriores. 

Vimos então o surgimento do REUNI, decreto federal do governo Lula, que pretende expandir e reestruturar 

as Universidades Federais. Apesar de um caráter de democratização que é visto em um primeiro momento, 

o REUNI causa uma realidade nefasta na maior parte do ensino público superior existente. Através da 

política do cerceamento ou aumento de financiamento, faz com que as Universidades tenham que expandir 

suas vagas sem necessariamente ter garantido a estrutura para as mesmas, como é o caso da UFF, onde 

vários estudantes têm aulas em containeres, ou universidades que expandiram suas vagas sem ter garantido 

políticas de permanência estudantil efetivas para a manutenção dos alunos (moradias, restaurantes 

universitários, bibliotecas e bolsas auxílio), além da contratação ineficiente de professores para manter a 

qualidade do ensino. Com isso, nós estudantes de Letras, reunidos no 31ºº ENEL, nos colocamos contrários 

a formas de expansão de vaga que não prevejam maior qualidade das Universidades, consequentemente, 

contra as políticas do REUNI que, atualmente, expressa esta expansão. 

2. É visível hoje um processo de precarização de grande parte dos postos de trabalho encontrados em nossa 

sociedade. O trabalho formal, para muitos, é tido como oneroso, pois mantém trabalhadores com 

regularidade empregatícia ou com muitos direitos trabalhistas. Assim, a solução encontrada por muitos é a 

utilização de estagiários para a realização dos trabalhos, sabendo que estes receberão menos, já que, não têm 

garantidos os mesmos direitos que um empregado formal. Dessa forma, o estágio fica compreendido no 

âmbito do trabalho e não como a complementação e reforço da formação. Entendendo o processo de 

exploração escondido por trás deste processo, nós estudantes de Letras, lutamos pela melhoria das 

condições dos estágios, assim como da igualdade dos direitos entre estes e o que é dado aos outros 

trabalhadores. 

3. Devido à falta de financiamento em relação à permanência estudantil, praticado por grande parte das 

universidades, assim como, pela necessidade de políticas que atendam os estudantes mais necessitados. Nós 

estudantes de Letras, nos posicionamos favoráveis à criação de bolsas de permanência estudantil, dessa 

forma pela ampliação das moradias e restaurantes universitários. Para que se tenha a garantida a condição de 

sobrevivência dos estudantes dentro das Universidades. Assim como, contrários à criação de bolsas que 



tenham como objetivo substituir o serviço público por bolsistas, dessa forma, precarizando o trabalho 

público e explorando os estudantes. 

4. Apesar a Universidade Pública ser sustentada por um tripé: o ensino, a pesquisa e a extensão, estes 

objetivando que a produção do conhecimento que é realizado nas universidades atenda as necessidades 

sociais, hoje eles se encontram em um grande descompasso entre o que é produzido dentro da Universidade 

e os anseios sociais. Assim, a Extensão, que seria o principal meio de ligação entre a sociedade e a 

Universidade, intermedeia esta relação através da lógica que está impregnada nos outros pilares da 

universidade. Praticando assim, uma lógica restritiva e privatista da mesma, vendo isso através dos cursos 

pagos, fornecidos pelas universidades, pelos convênios com grandes empresas, que objetivam somente obter 

lucro através da utilização dos recursos públicos e da captação de recursos extra orçamentários para a 

manutenção da Universidade, substituindo assim, o papel que é do estado: financiar o ensino básico e 

superior. No caso específico da Letras, é visível através dos cursos pagos de extensão em Línguas, do 

número baixíssimo que é disponibilizado para a sociedade usufruir deste direito social. É a partir desta 

reflexão que nos colocamos contra esta lógica privatista que permeia a universidade e achamos fundamental 

criar espaços de discussão que visem a ampliar a reflexão sobre este caráter da Universidade. 

5. Nos últimos anos vimos uma intensificação do processo de criminalização dos Movimentos Sociais 

Nacionalmente e Internacionalmente, estes presentes, por exemplo, na criminalização do MST, na forma 

truculenta com que a polícia age com o Movimento e o que é praticado pelos governos. Presente também na 

criminalização do movimento Estudantil, seja através dos processos de punição internos às universidades, 

como vem ocorrendo com estudantes das Universidades Federais e Estaduais através de sindicâncias e 

processos devido a militância dentro das Universidades, ou a perseguição ocorrida a estudantes da UnB, ao 

se colocarem contra o até então governo do Distrito Federal, o governo Arruda. Por isso, nos colocamos: 

 Contrários à repressão dos(as) estudantes e trabalhadores(as) haitianos(as) e à favor retirada das tropas brasileiras do 

Haiti; 

 A favor do direito de greve dos(as) trabalhadores(as) do serviço público e privado e apoio às greves com moções de 

apoio e repudiando qualquer ato discriminatório deste movimento; 

 Solidários ao fim dos processos contra os(as) estudantes que participaram das lutas nos últimos anos, principalmente 

2007 e 2008; 

 Contrários a criminalização dos movimentos sociais, principalmente MST e MTST, assim como o Movimento 

Estudantil; 

 

6. Apesar de existir a Autonomia de pesquisa das universidades, assim como na sua administração, vemos 

que ela não exerce de forma plena esta autonomia, já que, seja através das políticas de fomento que 

delimitam o que deve ser pesquisado, seja através da intervenção governamental em relação à escolha dos 

reitores das mesmas, tirando assim a possibilidade de democracia plena dentro das Universidades. Outro 

mecanismo que atinge as universidades são as formas avaliativas que o governo utiliza para ―fiscalizá-las‖, 

que através do ENADE/SINAES, dizem fazer uma avaliação qualitativa das Universidades, mas serve como 

forma de punição e fiscalização das mesmas, já que, as ranqueia e não aponta saídas qualitativas para as 



universidades que apresentam problemas. Assim, nós estudantes de Letras, somos favoráveis a real 

Autonomia das Universidades, através de avaliações verifiquem qualitativamente os projetos político-

pedagógicos dos cursos e das universidades, contra a intervenção na escolha dos reitores, e favoráveis a um 

processo de escolha em que haja um debate sério sobre a participação efetiva dos estudantes. 

7. Nos últimos anos ocorreram várias reformas no que diz respeito ao trabalho, à aposentadoria e às 

relações empregatícias do país. Estas reformas atingiram brutalmente os direitos dos trabalhadores, em 

relação às aposentadorias, por exemplo, houve o aumento da idade de aposentadoria, homens que antes 

aposentavam com 60 anos, agora só se aposentam aos 65 e mulheres que antes eram com 55 agora somente 

com 60 e a desvinculação do salário mínimo da aposentadoria. Isso gerou impacto em todos os níveis, nas 

universidades, por exemplo, em 2003 é possível identificar um número gigantesco de aposentadorias, pois 

professores que ainda tinham tempo de aposentadoria, mas não tinham idade, se aposentaram antes de serem 

―pegos‖ pelas reformulações, gerando um grande déficit de professores nas universidades. Por isso, nos 

posicionamos contrários a estas reformulações e que a aposentadoria, assim como os trabalhadores sejam 

respeitados e seus direitos garantidos. 

 

OPRESSÕES 

1. Combate aos trotes violentos, principalmente aos que possuam um caráter machista, racista e 

homofóbico; 

2. Que as festas construídas pelo movimento estudantil de Letras pautem e combatam a divulgação da 

exploração do corpo da mulher (seja por frases, músicas e expressões machistas); 

3. Luta pela ampliação do berçário e creches nas Universidades. Garantia de vagas para todos os filhos de 

estudantes; 

4. Contra a violência sexual e estupros; 

5. Contratação de seguranças via concurso público nas Universidades e garantia de treinamento para esses 

trabalhadores a respeito de como agir nos casos de violência a mulher; e que seja garantido pelo edital uma 

porcentagem que garanta a contratação de seguranças mulheres; 

6. Educação sexual em todos os níveis escolares, em consonância com os programas de saúde reprodutiva 

7. Defesa da legalização do aborto, incluindo-o dentro das políticas públicas de planejamento reprodutivo, 

sendo que aquele seja garantido pelo Sistema Único de Saúde, e que as mulheres não sofram discriminação 

por terem optado por ele. 

8. Educação sexual e informação a respeito do tema dentro das escolas, em uma disciplina integrada na 

grade curricular; 

9. Utilização da mídia para educar e informar sobre o Plano (Plano Nacional de Políticas Públicas para as 

Mulheres); 



10. Que os profissionais das Letras trabalhem com textos nas salas de aula que, além de aspectos 

lingüísticos, tratem da diversidade sexual, com o cuidado de trabalhar diferentes textos para diferentes 

níveis. 

11. Contra a concordata Brasil-Santa Sé, que fere a laicidade do Estado colocando a obrigatoriedade do 

ensino religioso cristão e trazendo um retrocesso para a luta pela e descriminalização do aborto e no 

combate à homofobia; 

12. Defesa do direito ao tratamento com hormônios sexuais, à cirurgia de redesignação sexual, redução de 

danos e outros aspectos de atenção à saúde LGTTB; 

13. Equidade de gênero e pela livre expressão da natureza sexual; 

14. Em favor da união civil entre homossexuais; 

15. Pela criminalização da homofobia, entendendo como uma bandeira de combate às opressões vivenciadas 

por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais; 

16. Nas Universidades Públicas, os negros correspondem a menos de 2% dos estudantes. Este fato exclui 

parte significativa da população, impedindo que se desenvolvam conhecimentos relativos ao povo negro 

nas universidades. Por isso defendemos cotas raciais, proporcionais ao número de negros(as) da 

população, em cada região, nas universidades e serviços públicos; 

17. Reconhecimento nacional do dia 20 de novembro, dia da consciência negra, data que relembra a morte 

do líder Zumbi dos Palmares e como data de luta e resistência do povo negro; 

18. Inclusão do ensino da Literatura e História da África no ensino fundamental e médio. Ao mesmo tempo, 

nas universidades, disciplinas e cursos para a formação dos professores dessas matérias para rede de 

ensino. 

19. Fomentar a discussão a respeito do preconceito linguistico como forma de opressão. Sabe-se que apenas 

uma variante linguistica (Norma Culta) é prestigiada. Esta expressa os valores sociais dos grupos 

dominantes. 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DE LETRAS – ENCAMINHAMENTOS À ExNEL 

1. Construção de material gráfico e/ou virtual das lutas e pautas da ExNEL e que seja distribuída de 

maneira gratuita; 

2. Pela articulação da ExNEL com entidades e fóruns nacionais na construção de lutas, campanhas e 

atos definidos e aprovados em fóruns estaduais e regionais de Letras, e de políticas gerais, neste caso, desde 

que discutidos e aprovados no Encontro Nacional (ENEL); 

3. A criação e manutenção de entidades de base de letras; 

4. A manutenção e criação de espaços comunicativos da ExNEL que possibilitem a interação entre as 

entidades dos estudantes; 

5. Que a ExNEL invista em espaços de formação política dos estudantes e dos executivos/executivas; 

6. A partir da realidade geográfica de alguns estados do território brasileiro, a ExNEL poderá criar 

formas de acessória voluntária que possibilitem a capilarização e integração da entidade. Estes(as) 



voluntários(as) ajudarão na criação e manutenção de entidades de base e devem levar as pautas de luta da 

ExNEL aos pontos de acesso difícil do estado ou região. 

7. Que se crie dentro da executiva espaços de formação política, em que se pese discutir propostas 

referentes a construção política da Entidade. 

8. Elaboração de notas aos movimentos sociais em caráter de apoio, sempre que necessário; 

9. Moção de repúdio do ENEL (ExNEL) contra a postura do DCE UEG; 

10. Fazer momentos para formação política dos(as) estudantes de Letras para que eles(as) sejam, em 

seus cursos, agentes sociais (propagadores da discussão); 

11. Além de discutir com o MST, promover espaços com outros movimentos como, por exemplo, 

movimento feminista e de diversidade sexual, além de discutir sobre acessibilidade para Portadores(as) de 

Necessidades Especiais (PNEs); 

12. Que a ExNEL promova espaços de vivência durante todo o ano como, organizando cursos de 

formação para vivências e um espaço feito com leituras e debates;  

13. Que durante o CoNEL que se estreite os laços com os Movimentos Sociais, assim que eles sejam 

convidados para participar como observadores e debatedores durante o Conselho; 

14. Reavaliação da divisão do tripé dos encontros (Acadêmica, Política e Cultural); 

15. Maior divulgação dos encontros; 

16. Que a ExNEL participe da construção do seminário programático previsto para o segundo semestre 

do ano de 2010, que discutirá as lutas e as perspectivas para a construção de um espaço unitário para o 

movimento estudantil de esquerda, bem como sua reorganização. A próxima etapa de construção ocorrerá 

em Agosto em Santa Catarina, na UFSC, nos dias 28 e 29. 

17. Que os executivos tenham mais diálogo com os DA´s e CA´s; 

18. Formular debate sobre a grade curricular; 

19. Incentivar a construção de coletivos de combate as opressões e retomar de forma categórica a 

discussão e o combate ao machismo, homofobia e racismo no interior da ExNEL; 

20. Criação de um informativo de cada região, informando sobre a realidade local; 

21. Debater sobre acessibilidade nos fóruns da ExNEL; 

22. Proporcionar tradutores de libras nos fóruns da ExNEL. 

23. Promover, antes das ―festas‖ culturais, momentos de debate sobre as músicas e a cultura em geral 

daquela região. 

24. Uso de alternativas que incluam o gênero feminino nos documentos oficiais e nas produções da 

ExNEL; 

25. Construção de uma lista de livros, artigos e textos em geral que debatam todas as bandeiras de luta 

da ExNEL; 

26. Criação de um periódico para chegar até os Centros e Diretórios Acadêmicos com textos a respeito 

das bandeiras da ExNEL; 



27. Enviar notas para organizações como Abralip etc, apoiando o ensino de culturas e literaturas 

africanas, afro-brasileiras e indígenas; 

28. A ExNEL enviar uma carta ao MEC incentivando a contratação, de caráter temporário, de 

professores(as) africanos(as); 

29. Que a ExNEL discuta a inclusão dos(as) Portadores(as) de Necessidades Especiais (PNEs) nas 

universidades, tendo em vista que os vestibulares e a acessibilidade das Instituições não se adequam à 

realidade dos(as) PNEs. 

30. Que um dos eixos políticos da ExNEL a partir desta nova gestão seja a discussão e a construção de 

lutas concretas por uma Universidade Popular na perspectiva de construção de uma nova sociedade. Isto se 

traduz em:  

a) A construção de projetos de extensão popular por todos os C.A.s de Letras de todo o país. 

b) A construção de um primeiro congresso de educação, extensão e universidade popular, junto com 

os trabalhadores. 

31. Que a ExNEL lute pela aprovação no Congresso Nacional de 10% do PIB para a educação e que se 

realize uma expansão com qualidade e que atenda as demandas dos(as) trabalhadores(as) e estudantes. 

32. Que o próximo CONEL tenha como tema de discussão central a Universidade Popular, aberta, 

pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 

33. Que a ExNEL lute por uma Universidade popular, aberta, pública, gratuita, de qualidade e 

socialmente referenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLANO DE GESTÃO DA EXECUTIVA ESTADUAL DE SANTA CATARINA – 

GESTÃO 2010/2011 

 
Jéssica Mendes (UNESC) e Natássia D‘Agostin Alano (UFSC) 

 

 Entrar em contato com as universidades apresentando a ExNEL, visitando-as quando possível; 

 Criar CA‘s nas universidades que não possuírem essa representação; 

 Fazer, frequentemente, reuniões com as Executivas Estaduais, bem como todas as entidades de base 

de Santa Catarina para assim ficarmos atentos aos acontecimentos nas Universidades, especificamente nos 

cursos de Letras;  

 Integrar as universidades de Santa Catarina que tenham o curso de Letras, a fim de levar os alunos a 

participarem do MEL inicialmente, por meio de encontros como: ECAEL EREL; ENEL e ELAEL e em 

seguida, por meio de formações e mobilizações políticas; 

 Ajudar a promover o II ECAEL (Encontro Catarinense dos Estudantes de Letras), que tem como 

sede a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC); 

 Promover palestras, junto aos acadêmicos de Letras do Estado, a fim de fomentar  a formação 

política dos estudantes de Letras; 

 Participaremos sempre que possível dos fóruns da ExNEL e, estamos dispostas a colaborar na 

construção do EREL, ENEL e ELAEL; 

 Participaremos do FEXUFSC que é a reunião de representanes de Executivas e Federações na UFSC 

(Universidade Federal de Santa Catarina). 

 

 Estamos abertas a contribuição e críticas daqueles que têm mais acúmulos na militância de ExNEL.  

 Esperamos conseguir cumprir com nossas propostas.  

 

 

*Plano sujeito a alterações – Em especial, quando elegermos a terceira Executiva Estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANOS DE GESTÃO 2010-2011 DA COORDENADORIA GERAL SUL 
 

 
1- Cumprir e fazer cumprir as normas que regem o Estatuto da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras do 

país, bem como, sugerir mudanças quando necessário; 

 

2- Fomentar a integração do Movimento Estudantil de Letras do sul do país, me utilizando dos fóruns da ExNEL 

e dos meios de comunicação; 

 

3- Auxiliar e manter constante diálogo com os Coordenadores de Comunicação e de Finanças-Sul;  

 

4- Auxiliar, juntamente com as executivas estaduais e entidades-sede, nos encontros estaduais de PR, RS e SC; 

 

5- Auxiliar, juntamente com as executivas estaduais, a implantação de CA´s e DA´s nas universidades que não 

os possuem; 

 

6- Organizar, juntamente com a ExNEL Sul e a Comissão Organizadora, o Encontro Regional dos Estudantes de 

Letras – EREL Sul, que ocorrerá em Chapecó; 

 

7- Incentivar discussões políticas, acadêmicas e culturais entre os estudantes de Letras, para disseminar nas 

bases tais assuntos; 

 

8- Convocar reuniões virtuais periódicas dos estados para traçarmos metas e manter-nos informados sobre o 

MEL aqui no Sul; 

 

9- Convocar, quando necessário, o Conselho Regional das Entidades de Base – COREL, para deliberações e 

formação política; 

 

10- Estar aberta a toda e qualquer contribuição, crítica e/ou sugestão dos estudantes de Letras e das entidades 

que os representam para que me auxiliem nesta gestão. 

 

 

 

Atenciosamente; 

 

 

 

Carla Cristiane Mello 

COORDENADORA GERAL SUL – GESTÃO 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

SECRETARIA NACIONAL DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

PLANO DE GESTÃO – 2010/2011 

Ruan Mariano 

 

Compete ao Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos, segundo o artigo 48º do estatuto da ExNEL, além de 

promover e incentivar as discussões sobre assuntos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão universitárias, as seguintes 

atribuições: 

i. Organizar atividades e Grupos de Trabalho e Estudo, com finalidade de incentivar a produção acadêmica; 

ii. Aprimorar a relação com as demais entidades estudantis e da sociedade civil que envolva as temáticas da produção do 

conhecimento e o debate sobre a educação em geral; 

iii. Relacionar-se com as instituições ligadas à área de Letras, visando o intercâmbio de experiências relacionadas ao ensino, 

à pesquisa e à extensão nesta área; 

iv. Estabelecer discussões acerca da relação entre bacharelado e licenciatura da área de Letras; 

v. Organizar, em conjunto com a Secretaria Nacional de Comunicação a divulgação ou publicação de um acervo de 

materiais relacionados a assuntos acadêmicos da área de Letras. 

Faz-se necessário, contudo, estabelecer metas e atividades para, além de contemplar o que prevê o estatuto, expandir as 

atividades da Secretaria Nacional de Assuntos Acadêmicos da ExNEL: 

 

REVISTA E-LETROSFERA 

Retomar a elaboração e publicação da revista E-LETROSFERA, além de contemplar boa parte do exigido no Estatuto, 

contribuirá também para fomentar as discussões dos combates às opressões, a discussão sobre LIBRAS e acessibilidades, dos 

movimentos sociais, da organização política dos movimentos estudantis e da comunicação nacional, além de divulgar a ExNEL 

em âmbito acadêmico e conscientizar os estudantes de Letras da necessidade de se organizar e lutar pelo Movimento Estudantil 

de Letras. O periódico poderá servir, inclusive, para publicação dos resumos dos trabalhos apresentados nos encontros de Letras 

espalhados pelo País, sejam eles o nacional, os regionais ou estaduais. 

REGISTRO DA E-LETROSFERA (ISSN) 

Além de retomar a elaboração e publicação da E-LETROSFERA, faz-se indispensável o registro do periódico no 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia a fim de obter o Número Internacional Normatizado para 

Publicações Seriadas (ISSN – sigla em inglês), registro este que corroborará para um maior reconhecimento das publicações da 

ExNEL em níveis acadêmicos e científicos, bem como revestirá o periódico com um caráter sério e preocupado com a qualidade 

de suas publicações. 

 

PROMOÇÃO DE DISCUSSÕES 

A promoção de discussões desta secretaria realizar-se-á via criação de textos e discussões em reuniões autogeridas on-

line convocadas especificamente para este fim. Serão pautas das discussões desta gestão [isto é uma proposta!]:  

I. Universidade Aberta do Brasil e Ensino a Distância; 

II. LIBRAS e Acessibilidades; 

III. Relação entre Bacharelado e Licenciatura em Letras; 

IV. Regulamentação do trabalho do profissional de Letras; 

V. Produção científica atual da área de Letras; 

VI. Relação entre o profissional de Letras e a Sociedade; 

VII. Letras e Ensino; 

VIII. Militância estudantil vs academicismo; 

Durante a gestão poderão surgir novos temas os quais serão acrescentados no rol das discussões propostas. Para as discussões, 

será criado um grupo no MSN específico para a secretaria de Assuntos Acadêmicos, sendo facultativa a participação dos 

executivos, porém imprescindível! 

 

ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO NAS COMISSÕES ORGANIZADORAS 

É papel do Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos compor e participar das Comissões Organizadoras dos 

Encontros promovidos pela ExNEL, sejam eles os estaduais, regionais, nacional e o Latino-americano. Desta forma, 

disponibilizo-me a participar e assessorá-los, bem como participar do maior número de eventos possíveis, de acordo com as 

possibilidades financeiras.  

 

APRECIAÇÃO CRÍTICA SOBRE A SECRETARIA NACIONAL DE ASSUNTOS ACADÊMICO 

Entendo ser bastante importante a discussão acadêmica dentro das entidades do movimento estudantil, uma vez que 

militar no ME é também formar-se academicamente! Coordenar a pasta nacional de assuntos acadêmicos, entretanto, a meu ver, 

não pode ser feita estritamente com discussão acadêmica, uma vez que o que combatemos é justamente o academicismo, a não 

politização dos estudantes, a acomodação. Dessa forma, considero imprescindível que o secretário nacional de assuntos 

acadêmicos esteja em sintonia (e que seja recíproco!) com as pautas de luta do secretário de comunicação, de organização 

política, movimentos sociais, combate às opressões, coordenadores regionais e executivos estaduais, a fim de fomentar não só a 

discussão acadêmica, mas utilizá-la como veículo de desacomodação dos estudantes, para assim chegarmos ao que nos é mister: 



mostrar a eles que é preciso ser crítico, que é preciso ―não se acomodar com o que incomoda‖, que é preciso lutar, verbo 

intransitivo. 

PLANO DE GESTÃO DA EXECUTIVA ESTADUAL DE GOIÁS GESTÃO 2010/2011 

 Entrar em contato com as universidades apresentando a Exnel, visitando-as quando possível; 

 Reestruturar o CA na minha unidade universitária 

 Criar CA‘s nas universidades que não possuírem essa representação (Jussara, Posse, Inhumas, e 

outras que espero resposta) 

 Fazer, freqüentemente, reuniões com as Executivas Estaduais, bem como todas as entidades de base 

de Goiás. 

 Integrar as universidades do estado de Goiás e a minha mesma, de ter um conhecimento e 

participação dos alunos no MEL inicialmente, 

 Mobilizar a participação por meio de encontros como: EGEL EREL; ENEL e ELAEL e nos 

encontros de cada universidade. 

 Ajudar a promover o XI EGEL (Encontro Goiano dos Estudantes de Letras), que tem como sede a 

Universidade Estadual de Goiás, na Unidade Universitária de Anápolis no ano de 2010. 

 Ser candidata a escola sede do XII EGEL (Encontro Goiano dos Estudantes de Letras), que tem 

como sede a Universidade Estadual de Goiás, na Unidade Universitária de São Luis de Montes 

Belos no ano de 2011. 

 Ajudar a promover o XIII EREL (Encontro Regional dos estudantes de Letras) que tem como sede a 

FESURV na cidade de Rio Verde no ano de 2011. 

 Ajudar a construir e promover o I ELAEL que tem como sede a UNB em Brasília no mês de 

fevereiro. 

 Ajudar a construir e promover o 33° ENEL que tem como sede a UFG em Goiânia no mês de julho. 

 Promover palestras, junto aos acadêmicos de Letras, a fim de excitar a formação política dos 

estudantes de Letras; 

 Participaremos sempre que possível dos fóruns da Exnel. 

 Formar na unidade universitária de São Luis de Montes Belos militantes para, o futuro lutar com a 

Exnel pelos direitos e deveres dos estudantes. 

 

 

KELLYDA MARTINS DE CARVALHO 

Executiva Estadual de Goiás  

Coordenadora Geral do Centro acadêmico VioLetras 

Universidade Estadual de Goiás Letras Português/Inglês  

 

 

 



 

PLANO DE GESTÃO 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 

Estudante de Letras / Português da Universidade Estadual do Piauí – UESPI 

Militante do Coletivo Movimento dos Estudantes da UESPI – Coletivo MEU 

Secretária de Organização Política da EXNEL 

Email: iunagabriella@hotmail.com 

iunagabriella@yahoo.com.br 

 

―Ou os estudantes se identificam com o destino do seu povo, com ele sofrendo 

a mesma luta, ou se dissociam do seu povo, e nesse caso, serão aliados 

daqueles que exploram o povo‖ (Florestan Fernandes) 

 

 Utilizo-me dessa frase para reafirmar minha concepção de Movimento Estudantil. Um Movimento 

Estudantil que lute por uma educação libertadora; por uma educação que ultrapasse a barreira das 

universidades e escolas; por um movimento estudantil encarnado aos outros movimentos sociais; por um 

movimento estudantil que não se deixe corromper por partidos políticos; por um movimento estudantil que 

se veja como povo. 

 Segue o meu plano de gestão: 

 

- Construção de Cursos de Formação Política  

- Propor e elaborar mais um Fórum pra EXNEL. 

(Explicando: acredito que a executiva deva construir mais um fórum só para a apresentação de 

trabalhos, livrando os encontros estaduais, regionais e nacionais disto). 

- Rever o tripé: acadêmico-político-cultural. 

(Acredito que não é o tripé que esteja se dando de maneira errada, mas que seja a nossa concepção 

sobre o que é acadêmico, o que é político e o que é cultural. Por exemplo: Extensão Universitária, é 

um assunto acadêmico, mas que não deixa de ser político. Afinal as universidades incentivam a 

extensão de acordo com políticas a que são submetidas ou não). 

- Produção de cartilhas, textos, documentos.  

- Relatório mensal dos Executivos sobre a Conjuntura do Movimento Estudantil no seu estado. 

(Explicando: trazer informes, sobre a situação do M.E nas universidades do seu estado. O que o M.E 

vem fazendo? O que vem pautando? Que encontros ocorrerão?...) 

- Construção de Semanas de Recepção ao Calouro pelos executivos. 

(Os executivos elaborariam semanas de recepção, discutindo nela a situação da universidade, 

pautando as bandeiras de luta da exnel e apresentando os fóruns da executiva). 

- Implantação da Política de PRÉ-ENCONTROS obrigatórios, para a ida aos encontros da EXNEL e 

utilização de Espaços AUTOGESTIONADOS nos encontros. 

- Elaboração de um calendário de reuniões para a formação política.  

(Elaboraríamos um calendário de reuniões, já com os textos demarcados. colocaríamos esses textos 

como arquivo no grupo e os debateríamos nas reuniões de formação.) 

- Posicionar-se para o apoio a construção de atos públicos. 

 Exemplos:  Atos públicos de defesa à educação 

   Semanas da Diversidade 

   Atos de combate as opressões 

  Atos públicos dentro de universidades pela integridade do Movimento Estudantil

  

(Desde que esses estejam reivindicando de acordo com as bandeiras de luta da executiva) 

- Implantação de núcleos de vivências nos fóruns da executiva. 

- Estudo e Aproximação da Executiva com os Movimentos Sociais, nos seus encontros. 

- Estudar a FENEX(Federação Nacional de Federação e Executivas de Curso) e tirar deliberação de 

construí-la ou não. 

mailto:iunagabriella@hotmail.com
mailto:iunagabriella@yahoo.com.br


- Criação de Coletivos da EXNEL por estado. 

(Esse coletivos seriam formados para que facilitassem a chegada da EXNEL na base e atuariam 

representando a exnel e levando suas discussões nos estados.) 

- Disposição para ajudar na construção de fóruns da exnel, ou de fóruns deliberados pela executiva 

por todo esse Brasil. E disponível pra tudo, pra tudo que seja da luta... 

 

P.S. Não sei qual a possibilidade, mas poderíamos tentar dá um nome para essa gestão 2010-2011. O que 

acham? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLANO DE GESTÃO DA REGIONAL SUDESTE – EXNEL/SE 
Cidade Universitária ―Zeferino Vaz‖ 

03 de Fevereiro de 2011 
 

Ofício 01/2011 

À Secretaria Nacional de Comunicação da ExNEL; 

Plano Político-Administrativo da ExNEL/SE – Gestão 2010/2011 

Por que um único Plano para a Regional? 

Nós, da ExNEL/SE, acreditamos que a apatia e as dificuldades de mobilização surgem em grande 

medida pela falta de coesão política (considerando a palavra ―política‖ no seu sentido mais amplo) de sua 

coordenação, onde os princípios e afinidades não são os mesmos. Este problema faz com que a 

Coordenação Nacional e as Regionais não consigam mover um plano de gestão claro, dar parâmetros 

norteadores, permitindo que os Executivos Estaduais e Centros Acadêmicos consigam efetivar 

movimentações em nome e com as bandeiras da ExNEL. 

Este plano conjunto da Regional Sudeste surge então com o caráter de tentar romper esse círculo 

vicioso. Assim, ao invés de seus executivos elaborarem separadamente seus Planos de Gestão, correndo o 

risco que os planos sejam, entre si, controversos, elaboramos um plano de gestão simplificado com alguns 

apontamentos e perspectivas da Regional, já que a reunião Regional e dos Estados ainda não ocorreu. 

 

Breve histórico da Região Sudeste e da ExNEL/Nacional. 

O ano de 2010 configurou-se para Executiva um ano excepcional em vários aspectos. Além da mudança 

da sua diretoria, o ENEL-UFPB conseguiu finalmente aprovar o Estatuto da ExNEL e suas resoluções 

públicas, permitindo que se tornasse de conhecimento geral as bandeiras e pensamentos que permeiam as 

discussões do movimento de quem estuda/pesquisa na área da Letras. 

Porém, apesar de aparentemente parecer uma conjuntura diferenciada, que permite um grande 

aprofundamento das discussões e do avanço da ExNEL (principalmente no que diz respeito ao diálogo e 

vida ativa da Executiva), não se consolidou esta tendência e a ExNEL vive hoje uma de suas mais difíceis 

conjunturas, a profunda apatia da maior parte dos Executivos. 

Dessa forma, os executivos que ainda se encontram (em maior ou menor grau) dentro da ExNEL fazem 

um profundo debate reflexivo sobre quais são as reais potencialidades e intervenções da ExNEL, qual seu 

valor para a luta cotidiana, sua capacidade de mobilização e intervenção na realidade, estas visando a 

mudanças qualitativas na educação e sociedade brasileiras. 

Apesar de grandes encontros, os espaços de intervenção real são poucos. O debate político na maior 

parte das vezes se esvazia e no cotidiano paira a discussão burocrática. Vivemos um momento que 

precisamos repensar estas e outras práticas, rever ações e entender de onde surge desmobilização. 

Na ExNEL/SE a situação é ainda mais agravante, pois além dos fatos que se referem a Nacional também 

nos atingirem, o que coloca maiores dificuldades e desafios para seus integrantes, temos problemas 

específicos. Isto porque, apesar da proximidade geográfica, o número de Universidades na Região
1
, 

dificuldades financeiras, poucos executivos para a demanda prática são alguns dos fatores que dificultam a 

realização das ―tarefas‖ cotidianas de mobilização da ExNEL.  

 Para tanto, pensar em um calendário e em propostas de organização devem sempre pesar os fatores 

acima relacionados, permitindo assim o olhar sóbrio e real sobre nossa atuação. 

 

Sobre atuação Político/Acadêmico/administrativa da ExNEL/SE: 

                                                 
1
  Os Estados do Sudeste tem em média 6 Universidades Públicas e 40 Universidades Particulares com curso de Letras, em cada 

Estado; estas concentradas principalmente em suas Capitais: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória ou cidades 

metropolitanas (Campinas, Guarulhos, São Gonçalo, Uberlândia, etc) ; Se levarmos em conta, então, que temos 3 executivos por 

Estado e mais 3 regionais temos um total possível de 15 Executivos  para dar conta de uma demanda de mais de quase 200 

Universidades, o que torna, na prática, inviável qualquer grande movimentação. 



De Caráter Político: 

- Carregar as bandeiras Centrais da ExNEL – Luta pelo ensino Público, Gratuito e de Qualidade para todos e 

todas. 

- Combate as opressões, sejam elas de gênero, cor, orientação sexual ou linguística. 

- Levar a diante as deliberações do último ENEL e EREL; 

- Propiciar a aproximação da ExNEL, o máximo possível, dos estudantes, explicando a necessidade dessa 

Entidade Nacional para a organização estudantil em nossa realidade específica;  

- Tornar os Encontro de área espaços formadores de pensamento político e de enriquecimento de ideias, 

promovendo real integração entre o político/acadêmico/cultural. Entendendo que os maiores momentos de 

interlocução e visibilidade da ExNEL serão os encontros.  

- À medida que houver a aproximação da ExNEL das faculdades/institutos/centros que tenham o curso de 

Letras, promover o debate aberto com os Centros Acadêmicos, convidando-os aos encontros e conselhos, 

para que se tornem construtores efetivos da ExNEL. E onde não houver Centro Acadêmico, auxiliar na 

organização estudantil local para criá-lo.  

 

 Da Organização: 

1. Da Regional: 

- Promover e auxiliar as reuniões Estaduais, assim como nas dificuldades comuns a estes; 

- Promover a reunião Regional, para deliberar sobre convocação do CoREL/SE e como auxiliar no 

EREL/SE; 

- Acompanhar as discussões Nacionais e auxiliar no que for possível; 

2. Dos Estaduais; 

- Promover a aproximação com os Centros Acadêmicos; 

- Procurar formas de promover os Encontros Estaduais; 

 

 Das Finanças: 

 A Regional Sudeste talvez seja, se certamente não o é, a regional que passa por maiores problemas 

financeiros, pois o 11º Encontro não promoveu lucro. Sendo assim, a gestão financeira de 2009 /2010 

começou o ano sem nada em caixa e com muitas pendências. Para solucionar provisoriamente a situação, 

naquele momento, foi feito um acordo entre a Coordenação Regional de Finanças e o CAL Unicamp, para 

que se viabilizasse a reunião da Regional Sudeste, no Rio. Nesta reunião acordou-se que o dinheiro 

correspondente à C.O. do ENEL-UFF viria para bancar o EREL/2010, porém, como é sabido, o dinheiro 

não veio e o Centro Acadêmico bancou todas as despesas da ExNEL/SE desde então. Então, a Coordenação 

de Finanças acordou com o CAL Unicamp que o lucro referente ao EREL ficaria com a sede, deliberação 

acordada e acatada na plenária final do EREL como pagamento das despesas. Caso o lucro fosse superior 

aos gastos seria feita a divisão, caso não o CAL perdoaria o que ainda tivesse de dívida, o que ocorreu. 

Dessa forma, ao entrar a gestão 2010/2011, o mesmo patamar estava colocado, não existe dinheiro para 

financiar as atividades da ExNEL/SE. 

Partindo dessa perspectiva propõe-se: 

- Auxiliar efetivamente na construção e no controle financeiro dos Encontros e Conselhos, para que 

assim se construa um caixa da ExNEL/SE; 

- Criar em ferramentas auxiliares, a partir de deliberações da ExNEL Nacional, de movimentação 

financeira (bottons, camisetas, chaveiros e canetas) que sirvam como ferramentas também de divulgação da 

ExNEL; 

- Fazer o controle financeiro dos gastos, expondo no decorrer e no final da gestão os gastos deflagrados 

pela ExNEL/SE; 

  

Da Comunicação Regional: 

- Criação de uma página da ExNEL/SE, vinculada ao da ExNEL Nacional, onde possamos divulgar as 

atividades e ocorrências do Sudeste; 

- Criação de uma lista de e-mails de contatos das entidades estudantis de Letras, com o intuito divulgar as 

atividades, encontros e conselhos da Região. Fazê-lo à partir da reunião do CoREL/SE; 

- Criação de grupo de emails a partir dos emails coletados durante o Encontro Regional e os Estaduais, para 

divulgação de atividades da ExNEL Nacional e Sudeste; 



- Criação de um boletim eletrônico, com peridiocidade indefinida, de acordo com a demanda apresentada; 

 

Encerramento: 

 Entendemos que as tarefas e pensamentos elencados, em verdade, correspondem a anseios e a 

tentativa de mudarmos a situação na qual estamos hoje. Sabemos, também, que, apesar dos esforços, talvez 

não consigamos realizar todas as tarefas, mas cremos que estas não serão por falta de vontade.  

Informamos também que alguns executivos não responderam ou não puderam contribuir na construção 

deste material. Dessa forma, cabe a eles se manifestarem em relação ao plano de gestão e continuidade na 

ExNEL. Ademais, ainda existem cargos em vacância desde o ENEL/UFBP, tratando-se dos três executivos 

do Estado do Espírito Santo. 

 

Dessa maneira, subscrevem esse plano de Gestão: 

Reginaldo Alves do Nascimento – Coordenador Geral Sudeste da ExNEL; - Unicamp 

Gabriela Soares Freire – Coordenadora Regional de Finanças; - UFF 

Gabriela Antunes Pereira – Coordenadora Regional de Comunicação; - UFF 

 

Rafael do Nascimento da Silva – Executivo Estadual do Rio de Janeiro; – UERJ/FFP 

Gabriel Bizzo de Menezes – Executivo Estadual do Rio de Janeiro; – UFF 

 

Salete Mara da Silva – Executiva Estadual de Minas Gerais; – UFMG 

Roberto Winter – Executivo Estadual de Minas Gerais; - UFMG 

 

Cláudio Adão – Executivo Estadual de São Paulo; - UNIFESP 

 

 

Ratifico e dou fé da veracidade do documento, 

 

 

 

_______________________________ 

Reginaldo Alves do Nascimento                                                                                                    

Coordenador Geral Sudeste - ExNEL                                                                                                       

Gestão – 2010/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS - EXNEL 

EXECUTIVA CEARENSE DE LETRAS – EXCEL 

GESTÃO 2010 – 2011: BONITO PRA CHOVER. 

 
―É preciso força pra sonhar e perceber 

que a estrada vai além do que se vê.‖ 

Marcelo Camelo. 
 

Este é o plano de gestão da Executiva Cearense de Letras – ExCEL, denominada também de 

Gestão Bonito pra chover, em referência ao livro de Gilmar de Carvalho, autor cearense que trata das 

várias culturas existentes no nosso estado. A frase que dá nome à nossa gestão também tem o sentido 

imagético e metafórico e significa que a felicidade, a fartura, e os bons tempos estão vindo.  

Pretendemos ser uma executiva atuante e, através deste material, expor as nossas iniciativas para a 

Gestão 2010 – 2011. Elaboramos o nosso cronograma geral após a primeira reunião presencial, realizada no 

dia 18 de setembro de 2010. Abaixo estão descritas as nossas atividades, ainda que algumas não estejam 

confirmadas, como é o caso do V ECEL (pretendemos atualizar este plano).  

 

1. Reuniões virtuais e presenciais da Executiva Cearense:  

As nossas reuniões para 2010 já estão previstas, com as datas decididas e com os responsáveis por 

cada função já escolhidos; ainda ficou decidido que a presença será obrigatória, mas, obviamente, 

poderemos remarcar ou considerar as faltas. Isso acontecerá somente com justificativa prévia aceitável. As 

reuniões de 2011 ainda serão marcadas, faremos isso somente no dia 18 de dezembro de 2010, pois 

decidimos que nessa data acontecerá o primeiro balanço de nossa gestão.  

 

1.1 Cronograma de reuniões 2010: 

Reunião virtual Reunião 

presencial  

Coordenação Secretaria/ 

relatoria  

Apoio 

26/09/10 18/10/10  - 

Fortaleza 

Fco. Honório  Silmara Alves Roni 

03/10/10 23/10/10  - 

Fortaleza 

Roni Fco. Honório Silmara 

10/10/10 20/11/10 - 

Sobral 

Silmara Roni Fco. Honório 

17/10/10 18/12/10 - 

Fortaleza 

Fco. Honório  Silmara Alves Roni 

24/10/10  Roni Fco. Honório Silmara 

31/10/10  Silmara Roni Fco. Honório 

07/11/10  Fco. Honório  Silmara Alves Roni 

14/11/10  Roni Fco. Honório Silmara 

21/11/10  Silmara Roni Fco. Honório 

28/11/10  Fco. Honório  Silmara Alves Roni 

05/12/10  Roni Fco. Honório Silmara 

12/12/10  Silmara Roni Fco. Honório 

19/12/10  Fco. Honório  Silmara Alves Roni 

26/12/10  Roni Fco. Honório Silmara 



 

2. Mapeamento do C. A. s e D. A. s de Letras no Ceará  

Decidimos entregar o mapeamento dos C. A. s e D. A. s somente no último dia decidido em 

reunião, dia 30 de setembro, pois tivemos dificuldade em localizar todos os cursos de Letras existentes no 

Ceará.  A organização do mapeamento, ou seja a responsabilidade pela coletas dos dados, ficou como 

podemos observar abaixo:  

 

Instituições  Responsável 

UNIFOR – Universidade de Fortaleza.  

 

Silmara e Honório 
FGF – Faculdade da Grande Fortaleza. 

FVJ – Faculdade Vale do Jaguaribe. 

UECE e UFC – Universidade Estadual do 

Ceará e Universidade Federal do Ceará. 

 

URCA – Universidade Regional do Cariri.  

 

Ronikelson 
UEVA – Universidade Estadual do Vale do 

Acaraú. 

UFC - Meruoca e EaD. Universidade 

Federal do Ceará. 

 

3. Realização do V Encontro Cearense de Estudante de Letras 

Decidimos na primeira reunião presencial que, nós realizaremos o V Encontro Cearense de 

Estudantes de Letras. Um desafio imenso para nossa gestão, pois somos, praticamente, iniciantes em 

matéria de organização de eventos acadêmicos. Mas, não fugiremos da luta e nem das responsabilidades. 

Sabemos que há cinco anos ou mais o encontro não acontece e queremos mudar essa situação.  

3.1 Sobre a data  e o projeto: estamos escrevendo o projeto e provavelmente antes do 10 de 

outubro de  2010 já estaremos com ele em mãos. A maioria dos Centros Acadêmicos de Letras do Ceará que 

poderiam estar nos ajudando não estão, pois se encontram em processo eleitoral, então, nossa mobilização, 

por enquanto, é informal, mas está acontecendo. Tanto  que temos o apoio de três instituições cearenses. 

Apresentaremos o projeto logo que ele estiver pronto. As propostas para as datas de realização do evento 

são: Final no mês de dezembro do ano em curso ou em maio de 2011 (tendo em vista outros eventos, 

congressos, seminários e o final do letivo, queremos uma data que não atrapalhe os alunos e interessados). 

Já temos uma instituição sede, é a Universidade Estadual do Vale do Acaraú. A universidade mostrou-se 

disposta a receber o evento, fizemos a proposta no mês de agosto e a resposta foi favorável. Pretendemos 

formalizar essa resposta assim que o projeto estiver pronto.  

 

4. COREL E CONEL 

Decidimos ajudar na realização e participar tanto do COREL quanto do CONEL. A primeira 

decisão foi: que todos executivos e a executiva participassem; mas, depois da reunião presencial, decidimos 

que, caso os nossos recursos sejam insuficientes, teremos que, pelo menos, ter um único representante nos 

dois eventos. Faremos o possível para participamos e ainda convidaremos estudantes interessados.  

 

5. Participação da ExCEL no EREL – Piauí 2011.  

Decidimos participar do Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL 2011 – Piauí, como 

já foi acordado em reunião anterior, participaremos das comissões, para isso conversaremos mais uma vez 

com a atual organização do evento; também realizaremos os pré-encontros a partir de outubro, mas ainda 

discutiremos nossa forma de atuação, pois há muitos cursos de Letras no Ceará, e as datas. Esperaremos o 

material que deverá ser repassado pelos organizadores do EREL - 2011.  Nas nossas próximas reuniões 

discutiremos sobre a possibilidade de ônibus patrocinado por nossas instituições.  

Datas: Provável início, mês de outubro de 2010. Responsáveis: Silmara Alves e Honório Neto e 

Ronikelson Rodrigues.  



 

 

6. Participação no ELAEL 

 

A executiva cearense participará do I Encontro Latino Americano de estudantes de Letras – 

ELAEL. Decidimos ajudar na divulgação do evento e no que for preciso. A sugestão é que todos os 

executivos cearenses se engajem na divulgação das datas e valores do encontro.  

Sobre a formação de comitiva, decidimos ajudar os estudantes interessados (pois, por enquanto, o 

interesse dos estudantes nos parece patente). 

 

7. Participação no FENEX 

A executiva cearense participou do três dias do Fórum Nacional de Executivas e Federações de 

Cursos – FENEX. Decidimos nossa participação na reunião presencial do dia 18 de dezembro de 2010. 

Relataremos a nossa experiência e divulgaremos na lista da ExNEL a partir no mês de outubro. Por 

enquanto, segue o que foi discutido e decisões: 

 

7.1 As principais discussões foram em torno dos temas: 

Avaliação dos Encontros Nacionais Estudantis; Reforma Universitária; 

 

Boicote ao ENADE (qual será a atitude dos cursos que farão o próximo ENADE)Avaliação 

Institucional (Os ENECOS construíram uma cartilha, ou seja, uma proposta para uma avaliação institucional 

mais justa, eles a apresentaram e sugeriram que todos participassem. Então, neste FENEX, nós a avaliamos 

[a cartilha] e reconstruímos essa cartilha) 

 

Movimento Estudantil e sua atuação; Planejamento de Ações 2010 - 2011.  

 

Decisões: 

Ficou decidido que o FENEX produzirá material para conscientização dos alunos. Sobre o que é a 

Reforma Universitária, SINAES e sobre o ENADE (Esse material terá o apoio de todas as executivas 

presentes e do ANDES que financiará) e que as executivas e federações dos cursos que farão o próximo 

ENADE serão responsáveis pela mobilização dos alunos e pela produção dos panfletos e textos. O FENEX 

também produzirá a cartilha para Avaliação Institucional que visa conscientizar os alunos e interessados 

(Todas as executivas participaram da elaboração dessa cartilha).  

Reativação do Site do FENEX e articulação com as executivas e federações presentes.  

 

8. Participações e apoios  

A Executiva Cearense de Letras pretende apoiar e divulgar todos os eventos de Letras, Linguística 

e Literatura que serão realizados no Ceará em 2010 e 2011. Tanto dos docentes quanto dos discentes e 

nossos eventos. Decidimos criar um blog e um perfil no orkut, bem como uma comunidade para a nossa 

Gestão: Bonito pra chover; esses recursos eletrônicos nos servirão para divulgação de nossas iniciativas e 

dos nossos apoios. Nós pretendemos, também, manter o contato com as demais executivas que conhecemos 

durante o FENEX (FEMEH, CONEP, ENECOS, FEAB, ENESSO, ENEBIO, ENNENF, EXNEEF).  

Nosso plano de gestão não está finalizado, pois nós iremos mantê-lo em construção contínua. Não 

nos retiramos da luta!  

 

 

Silmara Alves Melo <alves.silmara@yahoo.com.br>. 

Francisco Honório de Abreu Neto <honorioneto91@hotmail.com>. 

Ronikelson Rodrigues <ronyrodriguesz@hotmail.com>. 
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PLANO DE GESTÃO 2010/11 

 

EXECUTIVA ESTADUAL – GOIÁS 

 

 

 

- Incentivar a participação dos acadêmicos das Instituições Particulares de Ensino no M.E. 

- Promover a integração das faculdades públicas e privadas nas bandeiras de lutas ExNEL para que juntos 

possamos militar. 

- Articular junto às faculdades do meu Estado a implantação de CA‘s e DA‘s nas instituições que ainda não 

o possuem. 

 - Ajudar na idealização e concretização dos fóruns promovidos pela ExNEl. 

- Representar a Executiva nos demais fóruns promovidos pelo M.E  

- Fazer o mapeamento de todas as IES que possuem o curso de Letras para coletar dados e traçar metas para 

a atuação da Executiva. 

- Atuar junto aos demais Executivos no combate as opressões. 

 

 

 

 
           “Se o louco persistisse na sua loucura tornar-se-ia sensato” 

William Blake 

 

 

 

        Ainda bem que ainda existem loucos que acreditam mudar a realidade do seu povo! 

 

 

 

 

 

 

Juliane Prestes Meotti 

Executiva Estadual - ExNEL 2010/2011 

(62) 91924227 ou (62) 81981315 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE GESTÃO 2010/11 

 

EXECUTIVA ESTADUAL – MARANHÃO 
 

 

 

- Incentivar a participação dos acadêmicos das Instituições Publicas e Privadas  de Ensino no M.E, já que no 

Maranhão somente São Luis, Imperatriz , Santa Inês , Caxias e Pedreiras tem esta força. 

- Promover a integração das faculdades públicas e privadas nas bandeiras de lutas ExNEL para que juntos 

possamos militar. 

- Fazer a formação de CA‘s e DA‘s nas instituições que ainda não o possuem no Maranhão. 

- Fazer o mapeamento de todas as instituições que possuem o curso de Letras para coletar dados e traçar 

metas para a atuação da Executiva. 

- Fazer um intercâmbio com as instituições sobre eventos e publicação de trabalhos que a Executiva mostra. 

- Reunir virtualmente e presencialmente nos períodos afins em casos de assuntos sobre encontros e 

discussões. 

- Fazer palestras sobre a ExNEL e os encontros estaduais, regionais e nacionais, para as instituições que não 

conhecem ainda sobre os Encontros e conselhos.  

- Mostrar aos Acadêmicos em geral a importância de participar de uma atividade como ENEL, EREL, 

EMEL. COMEL. Etc. 

 

 

 

 
          

Executivos Estaduais 
Wescley Campos Melo (Santa Inês) 
Caroline Megg Silva Torquato(Imperatriz) 
Thalita Castro Pimentel (São Luis) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 Plano de gestão da Secretaria Nacional de Igualdade Racial 
Gestão 2010 e 2011 

 

 

Olivânia Rocha
2
 
 

 

Não existem seres inferiores nem superiores, 

Existem diferenças que o homem não respeita, 

Não sabe que será alvo de sua crueldade. 

OR 

 

Quem não se movimenta, 

 não sente as correntes que o prendem 

Rosa Luxemburgo 

 

Qualquer discriminação é imoral  

e lutar contra ela é um dever,  

por mais que se reconheça a força dos 

condicionamentos à enfrentar. 

Paulo Freire 

 

 Em primeiro lugar algo que merece ressalva é que corroboro com o pensamento de alguns colegas: Movimento 

Estudantil e Movimento Social têm relação intrínseca. Compreendo que avançaremos em nossos intentos quando andarmos lado a 

lado com aqueles que tem as mesmas bandeiras de luta. 

 Segundo que a Secretaria de Combate as Opressões deve ter autonomia em suas pastas, mas que essas devam agir juntas 

no intuito de fortalecer o debate e ações dentro e fora de nossos encontros.  

 Por ultimo, entendo que ao tomar essa pasta de Igualdade Racial devemos ampliar a concepção de raça.   

Por isso, acredito que devamos avançar em nossas discussões sobre opressões. Estamos um pouco presos a certos 

debates e devemos rever como temos abordamos temas ‗delicados‘. Sabemos que quanto mais polêmicos forem esses mais 

ouviremos discursos dissonantes e os mais veementes é que afastam as pessoas tornando os debates vazios. As pessoas esperam 

de seus representantes ações, sejam quais forem.  

 

Ações: 

- Contribuir para que haja mais espaços de debates dentro dos Fórun - o intuito é que possamos levar essas discussões aos espaços 

que pudermos saraus, apresentações culturais, linhas temáticas de comunicações orais, GDs etc. 

- Fomentar esse debates dentro e fora da ExNEL- principalmente nos cursos de Letras; 

- Elaborar e disponibilizar um acervo digital com materiais produzidos sobre a questão racial; 

- Acompanhar as discussões sobre igualdade racial nos Estados; 

- Buscar a consonância com a luta das outras coordenações. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Graduand@ do Curso de Letras Português Francês pela Universidade Federal do Piauí. Pesquisador@ do Grupo de Estudos 

sobre Identidade Negra das Antilhas.  Colaborador@ do Núcleo de Estudos sobre Gênero. Diretor@ da Coordenação de 

Combate as Opressões do Diretório Central dos Estudantes da UFPI 2009/2010. Militante da Articulação de Mulheres Brasileira. 

Representante do Movimento Contra a Cultura do Silêncio.  

 



 

  

PLANO DE GESTÃO 

EXECUTIVA NORTE – PARÁ 
 

Este é o plano de gestão da executiva norte 2011 que aborda temas relacionados a as universidades 

publicas , estaduais e particulares do ensino superior do Pará.também aborda o tema contra as opressões 

(machismo,racismo e homofobia)PPP´s, cultura ,grade curricular ,movimento estudantil e educação entre 

outros e traz acúmulos e propostas para atividades e tarefas dos executivos eleitos no Enel  2010 na Paraíba 

. 

- Educação e movimento estudantil UEPA 

A Universidade estadual do Para é uma das maiores universidades estaduais em termos de 

interiorização e hoje possui o curso de letras em vários campi do interior. Em 23 de outubro de 2003, o 

Curso de Letras foi reconhecido pela resolução . Com a intenção de atender a demanda de graduação de 

professores de língua portuguesa no interior do Estado , o curso já formou turmas nos municípios de São 

Miguel do Guamá. Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu e Santarém. Mais recentemente passou a funcionar 

também em Vigia, Paragominas e Moju mas, infelizmente ainda visualizamos uma estrutura precária e 

muito sucateada pela expansão do REUNI que visa uma expansão sem qualidade na capital e no interior 

.uma luta vitoriosa na capital foi o restaurante universitário que hoje funciona no UEPA CCSE Telegrafo 

onde está o curso de letras ,a vitória é importante mas,precisa se estender para os outro as campi da capital e 

do interior outro ponto importante é assistência estudantil que precisa ser mas fortalecida atendendo a 

demanda estudantil de permanência do estudante na universidade ate o termino do curso. 

 

Educação  e Movimento estudantil UFPA  

A executiva de letras precisa estar na lutas juntos com todos os  estudantes .vivemos um momento 

conjuntural que não propicia muitos assensos mais as lutas estão ai .A UFPA precisa de DCE articulado  

que possa responder os descaso que o governo tem com a educação publica através de mobilização . 

Por isso, nós que fazemos parte do coletivo de oposição de esquerda ao DCE UFPA Coletivo Não‖ 

vou me Adaptar‖precisamos nos propomos a ter  calendário unificado juntamente com os setores de luta do 

movimento estudantil .para voltarmos a travar lutas na universidade e responder com muita mobilização a 

todos esses ataques ao movimento estudantil 

Temos muito o que fazer nossos R.Us permanecem lotados e todos os dias almoçamos as  15 horas 

da tarde .a assistência estudantil da UFPA é muito débil e não garante que todos os alunos do interior e da 

capital tenham bolsas para sua permanência no curso.A casa de estudantes que existe hoje não responde a 

demanda dos alunos que não com tem como se manter na capital .é uma faixa 50 mil alunos que entram na 

UFPA por ano e a casa de estudantes abarca menos que mil.Com o processo do REUNI implementado nas 

universidades federais vemos um inchaço imenso nas salas de aulas ,uma falta de professores ainda maior 

do que antes ,e esse projeto que deveria democratizar a universidade na verdade sucateia ainda mais. 

O Novo Enem, hoje tão alardeado pelo governo lula  como o‖ fim do vestibular ― é mais uma vez 

uma forma de diminuir ainda mais a possibilidade do estudante passar em universidade publica pois ,não 

garante assistência estudantil quando toca no cerne da mobilidade acadêmica para o estudante . 

Na UFPA ,temos poucas bolsas de pesquisa e poucos laboratórios em nossos cursos .E em letras 

temos os cursos livres bandeira antiga do M.E.L que tem como necessidade dos estudantes de línguas 

estrangeiras para aperfeiçoamento da língua e que no inicio era totalmente gratuito e funcionava como ajuda 

aos alunos hoje é pago como se fosse um curso de línguas particular. 

E quando o estudante consegue chegar ao final do seu curso ainda se deparam com os espaços pagos 

dentro de um universidade publica ,caso queriam fazer um festa de formatura o centro de convenções da 

UFPA gira em torno 3 mil reais para lugar para um evento . 

A realidade do interior é ainda pior os estudantes tem déficit de professores imenso ,não tem 

restaurante universitário ,não tem alojamento universitário ,laboratório de pesquisa .e lutam constantemente 

pela meia passagem intermunicipal .A UFPA possui diversos campi no interior sendo o maior deles o de 

Marabá onde entram cerca de mil alunos por ano .esses alunos  enfrentam campi ,sucateado e com 

pouquíssimos professores com exemplo o curso de letras –inglês em que existe apenas um professor efetivo 

no curso. 

 



Temos também o curso de letras a distancia o EAD em que existem 5 polos .Bujaru,Paragominas ,Dom 

Elizeu,Benevides ,Altamira.a realidade destes pólos a distancia e a mais precária de todas pois ,os alunos 

estudam em escolas emprestadas não tem professor permanentemente para dar aula .tiram suas dúvidas 

através de um plataforma lattes que muitas vezes não está funcionando  .e recebem seu material de estudos a 

maioria das vezes muito atrasado. O Prouni que faz um propaganda de facilitar a entrada do estudante na 

universidade através de uma bolsa ,na verdade retira a verba que deveria ser destinada a uma universidade 

publica e sucateia ainda mais o ensino. 

 

Isso é um reflexo caótico em que vivem a juventude do pais no processo de reorganização do 

movimento estudantil visto a toda o processo de burocratização da UNE união nacional dos estudantes a 

executiva de letras EXNEL rompeu com essa entidade desde 2005 por entender a necessidade e que as lutas 

do estudantes de todo Brasil se davam por fora desta entidade .isso repercutiu em diversas executivas de 

curso tomando a executiva de letras como vanguarda deste processo .hoje,nossa executiva é observadora da 

nova entidade do movimento estudantil a ANEL .Uma entidade de luta que apesar do pouco tempo de 

existência 1 ano já esteve em diversas lutas como o :Fora Sarney,Foras tropas brasileiras do Haiti,não novo 

Enem ,contra forma de preconceito ,nas lutas dos secundaristas,e hoje encabeça uma ampla campanha por 

qualidade de ensino no país .é o momento de sermos ousados novamente como fomos no passado e 

rompemos com UNE e preciso estar nas lutas com uma entidade que represente os estudantes deste país  e 

que seja um pólo aglutinador e que chama todos os setores de luta do movimento estudantil a tirar um 

calendário unificado esta entidade é Assembléia Nacional dos Estudantes Livre . 

 

Propostas : 

 Participação no seminário de educação e reorganização do movimento estudantil em uberlandia 

minas gerais dia 9,10 e11 /10  e siga a jornada da Unidade tirada por aclamação no seminário 

 Participação no ato do Andes em Brasília 21/10/2010 

 Participação efetiva no 1º congresso Anel 2011 

 Realizar o Boicote ao Enade não  SINAES nas universidades 

 Por mais bolsas de pesquisa  

 Luta por mais assistência estudantil na universidade 

 Que a exnel participe do fórum da casa de estudantes que vai ser na UFPA trata-se sobre o tema 

moradia estudantil . 

 Participação na campanha por qualidade de ensino da ANEL . 

 Construção de Calouradas  

 Semanas acadêmicas  

 Participação nas eleições de DCEs, CAs e DAs 

 R.us da ufpa  funcionem para os estudantes da noite ,por criação de R.us nos campi do interior 

 Por melhores infra-estruturas nos campi do interior ,Ensino a distancia que hoje o curso de letras da 

UFPA possui 5 polos 

 Travar debates com os secundaristas sobre o novo Enem e ver em qual universidades ele já vigora ou 

foi aceito e de forma ele funciona .para podermos desmascará-lo 

 Não aos espaços pagos da UFPA. 

 Por mais segurança no campi da UFPA o estudante também e patrimônio da universidade. 

 Organização de mesas de debates,  

 Preparar um informativo das atividades eventos 

 Preparar um jornal bimestral trazendo os eventos apoiados ou promovidos pela Exnel, além de 

divulgar os textos dos diversos temas escritos pelos executivos, como: homofobia, segregação racial, 

critica literária, machismo, etc. 

 Formar grupos de Formação Política (ME) 

 

- Grade Curricular (PPPs) 

Observando que os Projetos Políticos Pedagógicos – PPP‘s de muitos cursos de letras são alterados sem 

o envolvimento dos estudantes, e considerando que esses são os maiores interessados, uma vez que é a 

nossa formação profissional, a EP dos estudantes de letras acredita que seja necessário uma discussão em 

torno do assunto, sensibilizando discentes e docentes.  



O curso de letras na UFPA sofreu varias reformulações em 2004 o curso que era de dupla habilitação se 

separou afetando a nossa grade curricular.as habilitações estrangeiras se tornaram especificas e foi retirado a 

disciplina de latim que deveria ser obrigatória para qualquer habilitação do curso de letras e ainda no ano 

passado 2009 tivemos varias perdas de disciplinas em nosso currículo como as disciplinas sobre literatura . 

Temos uma luta incessante em letras que a bandeira de luta  uma grande conquista que são os cursos 

livres que tinham o objetivo de ser um complemento para um aprimoramento e estudo da língua gratuito 

para o estudante .infelizmente hoje é cobrada um taxa absurda de $60,00 por mês e $120 de mensalidade 

não sabemos aonde esse dinheiro e utilizado e não aceitamos pagar em universidade publica taxas para o 

ensino. 

Para isso, propõem-se: 

 Cursos livres gratuitos 

 Que no curso de língua estrangeira tenha de volta o latim como disciplina obrigatória no grade 

currícular. 

 Discussão nos eventos estudantis sobre os PPPs  

 Semanas Acadêmicas  

 Seminários sobre educação  

 Fóruns nos campi do interior e nas universidades particulares. 

 A volta do projeto político pedagógico no curso de letras UFPA .pois retirado o político do projeto. 

 

Opressões . 

A EXNEL sempre levantou a bandeira de lutar contra forma de preconceito.por isso. Hoje divide em três 

pastas a o debate das opressões  

 

Racismo 

O racismo existe e não é velado!essa é um discussão importante pois,hoje acreditasse que não existe 

racismo no Brasil uma grande falácia pois de fato existe e é muito grande.dentro das universidades é ainda 

maior .hoje para um jovem negro pobre conseguir entrar na universidade publica é muito difícil ,pois seu 

acesso a um ensino de qualidade é muito restrito pois o ensino nas escolas publicas é muito ruim  e muitas 

vezes não consegue passar no vestibular .somos a favor das cotas pó entender que temos um divida imensa 

com o povo negro  neste país.e que precisamos a assegurar sim que a entrada dele na universidade seja 

garantida por lei .apesar dessa medida ainda não ser de fato algo que fizesse todos os alunos entrarem na 

universidade mais apesar disso garantimos vagas nas universidades.precisamos levantar a bandeira e fazer 

grandes atividades no dia da consciência negra ,da revolta de males ,quilombos de palmares.lutar para as 

escolas tem como disciplina obrigatória a literatura africana.  

Propostas: 

 Realizar atividades no dia da consciência negra  

 Debates sobre as cotas raciais 

 Atividade no dia da revolta da chibata 

 Seminário sobre cultura africana  

 Vídeos debates com filmes relacionados sobre o tema 

 Que todos os encontros de área ,seminários ,tenham espaço para grupos de discussão sobre o 

debate do racismo 

 

Machismo  

O curso de letras possui cerca de 90% de mulheres e hoje na universidade não existe um creche para as 

mães universitárias com quem deixar os seus filhos  e isso acabar repercutindo em uma grande evasão no 

curso .na UFPA temos o coletivo ―Rosas Vermelhas‖que visa organizar as mulheres de todos os cursos da 

UFPA para lutarmos por nossas bandeiras .hoje infelizmente ainda presenciamos situações lastimáveis 

como os cartazes de chamados para os forrós dos cursos mostrando mulheres seminuas sendo comparadas a 

uma cerveja ou o próprio curso utilizando palavras de baixo calão para chamar atenção como:‖fode 

computa, vem dançar no Hegel dela,piceta na bureta ,entre outros somos contra este machismo absurdo e 

hoje conseguimos um vitoria no CEB Cultural da UFPA os cursos que tiverem este tipo de atitude serão 

retirado dos forros .”nossa luta é todo dia eu sou mulher n sou mercadoria  “.temos também nossos vídeos 

debates chamando atenção para o machismo que existe em nossa sociedade.e iremos fazer o lançamento do 



nosso coletivo com a homenagem a escritora pagu que completa 100anos.e daremos inicio e organicidade a 

este coletivo que já existe um coordenadoria para segui-lo. 

Propostas : 

 Atividades sobre o dia internacional da mulher 

 Formação de coletivos que discutam o debate de combate a opressão a mulher 

 Combater nos forros os cartazes machistas que anunciam a festa de cada curso 

 Por creches para as mães universitárias  

 Que as mães universitárias também tenham direito a moradia estudantil. 

 Lançamento do coletivo de mulheres na UFPA com a homenagem aos cem anos da escritora 

PAGU. 

 Vídeos debates que discutam a opressão a mulher. 

 Atividades no dia 8 de março dia internacional da mulher  

 Atividades no dia do combate a violência a mulher 

 Discussão sobre a lei Maria da penha 

 Apresentação de coletivos e movimentos de mulheres organizadas nas lutas  .travar este debate 

dentro das universidades .podemos chamar o movimento mulheres em luta entre outros para o 

debate. 

 

Homofobia  

A EXNEL levanta a luta contra a homofobia e tem em seus encontros um debate muito importante 

sobre o assunto .realizando sempre em cada encontro um dia diferente onde homens se vestem de mulher e 

mulheres se vestem de homem como um protesto contra o homofobia.precisamos regatar cada vez mais essa 

necessidade de debater e nos unir e lutar contra o preconceito .indo pra ruas e politizando as paradas gays,os 

encontros como ENUDS,formando cartilhas e espaços de debates para organizarmos um calendário que 

abarque os dias de luta como:visibilidade lésbica entre outros .ano passado realizamos uma atividade de 

sobre o STONWEAL que era um bar nos EUA freqüentado por homossexuais e que era freqüentemente 

visitado pela batidas policiais ..onde foi palco de muitas lutas em que transexuais  se rebelaram contra 

aquela forma de opressão ..precisamos realizar vídeos –debates para acumular cada vez mais sobre o 

assunto. 

Propostas : 

 Vídeos-debates com os filmes Milk, por exemplo .curtas metragens que retrate sobre o assunto 

como o da chiquita entre outros 

 Participação nas paradas gays reafirmando o caráter critico de combate a  opressão que 

homossexuais passam todos os dias. 

 Grupos de discussão ,formação de coletivos,atividades . 

 Participação no dia da visibilidade lésbica 

 Realizar o II STONEAWLL 

 Combater todo o tipo de homofobia com debates ,grupos de discussões e muita formação política 

 Realização de festas nas nossas universidades que discutam o debate ao combate a opressões como 

exemplo transenel que ocorre nos encontros de letras  

 

Cultura 

 Promover e colaborar com as atividades culturais dos CA‘s, DA‘s e coordenadores de cursos, para 

assim fortificar a cultura e arte na formação do profissional de letras. Nesse sentido, a cultura será concebida 

para além do lúdico, será concebida como um fator de desenvolvimento pessoal, artístico, cultural e 

profissional (citar estatuto nacional) 

Este tema é importantíssimo e demanda de nós muita atenção .precisamos ter um espaço maior nos 

cursos sobre o cultura ..obra de grandes autores ,saraus , mostra de vídeos e exposições ,pinturas nos muros 

da universidades ―o mutirão da arte‖.resgatar o vini-vinil no curso ,concurso de poesias ,palestras com 

poetas regionais e semanas acadêmicas voltadas também a necessidade cultural ,jornal ate se possível um 

radio junto com a radio comunitária do guamá onde fica a UFPA.em  nossos encontros de área precisamos 

ter os nossos espaços alternativos sempre garantidos ,rodadas de conversas debates sobre arte ,não só a do 

Brasil mas arte latino americana como um todo.promover e estigar sempre e principalmente os alunos de 

letras a construírem com a gente o resgate da cultural e poético do nosso curso..; 



Propostas : 

 Organização de Sarau, 

 vídeo debate,  

 colaboração nos eventos estudantis organizados pelos C.A‘s, 

 organização de eventos culturais com artistas regionais. 

 VINI-VINIL 

 Concurso de poesia no curso e as melhores estarão em livro feito pelo C.A e EXNEL 

 Incentivo a participação cultural com os outros cursos teatro ,cinema ,artes etc. 

 Apresentação de peças teatrais  

 Mutirão da arte (pinturas nos blocos de sala de aula feito pelos estudantes) 

 Conversa com versos com poetas paraenses 

 Jornal literário 

 Exposição de fotos ,pinturas ,arte e etc na galeria de arte da ufpa 

 Valorização da cultura amazônica  

 Jirau literario 

 Valorização de todas as línguas com a semana das línguas. 

 

Conjuntura  

O nosso Pais passa por um processo que a nível internacional chama-se crise econômica do sistema 

capitalista  apesar do Brasil ainda não viver cotidianamente este processo de forma mais latente .existem 

reflexos bem grandes em nosso pais do quanto esta crise vem pra ficar e vai cada aumentar cada vez mais o 

desemprego ,a miséria e a desigualdade no País. 

Fechamos o ciclo de 8 anos de PT em nosso governos com a figura do lula como presidente em 

termina seu mandato com quase 80% de popularidade e que em pleno processo eleitoral tenta passar esta 

popularidade a sua sucessora Dilma roussef .a situação de povo brasileiro como esta após estes 8 anos de 

mandato? Melhorou ?não na verdade este governo foi o que melhor implementou o neoliberalismo no País 

privilegiando os grandes banqueiros injetando milhões e milhões para salvar os bancos em contrapartida  a 

população continua miserável vivendo de migalhas do governo como bolsa família que não garante 

emprego aos desempregados ,o projeto minha casa minha vida que para ter acesso necessita de que  a 

família possua uma renda mínima de 3 salários.ataca o fator previdenciário aumentando a contrição do 

trabalhador para 35 anos e aumenta idade para se aposentar 65 anos mulheres e 70 anos homens . 

Neste sentido a lutas continuam os trabalhadores rompem com entidade peleguista que é CUT para 

construir o novo a CONLUTAS coordenação nacional de lutas que travou muitas lutas em seis anos de 

historia e que ano passado fundiu-se a outras entidades de lutas para fortalecer ainda mais o movimento.esta 

nova entidade conlutas csp.hoje tem participação de diversos setores ,movimento popular,movimento 

mulheres ,negros ,homossexuais ,movimento estudantil através da ANEL,MTST,MTL entre outros .isto 

mostra que a os trabalhadores e a juventude deste país não está parada e vai dar uma resposta através de 

muita mobilização,graves ,passeatas não iremos nos calar chega de exploração humilhação para o povo 

brasileiro. 

Exemplos das mobilizações dos trabalhadores e estudantes a nível nacional e internacional : 

Começa a mobilização da classe operária inglesa contra os planos de ajuste 

Os trabalhadores tomarão as ruas em manifestações quando o governo de coalizão inglês 

(Conservadores e Liberais Democratas - conhecido como o Governo 'ConDem') apresentar ao Parlamento 

em 20 de outubro os cortes mais rápidos e mais profundos nos gastos públicos nos tempos modernos.  

Os cortes irão atingir os vulneráveis, destruir serviços vitais e ameaçar postos de trabalho, tanto do 

setor público quanto do privado, e comunidades. Os sindicatos não têm dúvidas de que o que está vindo é 

selvagem e poderia continuar ao longo dos anos. 

Estudantes franceses entram de cabeça na greve geral contra reforma da Previdência 

 A França balançou nesse dia 19 de outubro, sexto dia de greve geral desde setembro contra a 

reforma da Previdência do governo Sarkozy. Segundo as entidades sindicais envolvidas nas mobilizações, 

algo em torno de 3,5 milhões de franceses foram às ruas em 260 manifestações todo o país protestar contra a 

medida que aumenta a idade mínima para se aposentar e o tempo de contribuição. 

Com as refinarias e boa parte dos portos paralisados, o país já sente os efeitos do desabastecimento, 

além de ter setores do transporte, como as ferrovias e parte dos serviços aéreos parados. Segundo o jornal 



Le Monde, 60% dos comboios ferroviários estão paralisados. Os caminhoneiros também aderiram 

massivamente aos protestos. 

Estes exemplos mostram um pouco da luta internacional que esta acontecendo de trabalhadores e 

estudantes e que com certeza o vento desta  crise ira chegar no Brasil e por isso precisamos também nos 

localizar e nos solidarizar com a luta deste povo. 

Pois no Brasil  a Nova reforma da Previdência está no forno  
Ministério da Fazenda estaria elaborando um novo projeto de reforma da Previdência a ser 

apresentado a um futuro governo Dilma; ataque à aposentadorias é consenso entre PT e PSDB 
Segundo o jornal, a reforma que já foi seriamente cogitada pelo governo Lula há alguns anos, seria 

ressuscitada por um provável governo Dilma em 2011. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda 

já estaria sistematizando uma nova proposta para o governo levar ao Congresso. 

Segundo a matéria, a proposta que estaria sendo desenhada na mesa de Nelson Barbosa, dirigente da 

secretaria, prevê uma nova regra draconiana, que estabelece que a soma do tempo de contribuição e da idade do 

assegurado deve atingir 105 para que ele se possa se aposentar (e 95 para as mulheres). Na prática essa regra 

estabeleceria a idade mínima para as novas aposentadorias, substituindo o atual fator previdenciário. 

Ou seja, um jovem que começasse a trabalhar e contribuir com 18 anos, após 35 anos, não poderia se 

aposentar, pois a soma de sua idade (53) com o tempo de contribuição (35), somaria apenas 88. Ele teria que trabalhar 

até os 62,5 anos de idade, contribuindo o total de 42,5 anos. Seria o maior ataque aos trabalhadores e a Previdência 

desde a imposição do fator previdenciário 

 Contra reforma da previdência 

 Não as tropas brasileiras no Haiti  

 Não a repressão da policia de sarkozy na frança 

 Boicote a Israel por um estado laico e não racista 

 Solidariedade a greve que esta ocorrendo na frança 

 ―viva El estiantazo‖Solidariedade a greve dos estudantes argentinos que estão lutando por uma 

educação de qualidade 

 

 

 

Plano de Gestão 2010/2011 

 

Executivos 

Larissa salgado 

Azariel 

Jorge Oliveira 

Karina Dias 

Angélica Lopes 

Breno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE GESTÃO DA EXECUTIVA ESTADUAL DA BAHIA GESTÃO 2010/2011 

 

EXECUTIVOS: 

GILVAN SANTOS LEAL 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA – CAMPUS VI 

e-mail: navlig_gbi@hotmail.com 

 

ROBSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA – CAMPUS XIII, ITABERABA 

e-mail: robson.digital@yahoo.com.br 

 
Apresentamos o plano de gestão segundo o que nos foi proposto a elaborar, para assim estarmos colocando algumas 

metas, e com isso, poder cumpri-las para que, desse modo, o curso de Letras que é proporcionado em muitas universidades da 

Bahia possa melhorar, principalmente no que diz respeito a academia/colegiado de letras  e também ao espaço universitário para a 

comunidade que mora na região ou microrregião da Universidade, ao qual esta, deve ser proporcionado para toda a população da 

região. 

Pretendemos iniciar um mapeamento das universidades da Bahia, especificamente do curso de letras, a começar pelas 

públicas para com isso termos uma noção da situação destas.  

Temos como metas elaborar meios de divulgar a ExNel, anunciando a importância dessa entidade e também fazer com 

que os estudantes de letras venha a se interessar a participar dessa executiva. 

Em continuação ao citado anteriormente pretendemos também expor os encontros que a ExNel proporciona no ano 

letivo; tal como Ebel, Erel, Enel e o agora Elael bem como está se informando de outros encontros que também está em 

concordância aos princípios da bandeira da ExNel. 

Devemos também proporcionar informações diversas aos estudantes de letras, principalmente no que diz respeito ao que 

venha a ser CA e DA e com isso está expondo os meios de se conseguir ferramentas para poder criar esses centros estudantis 

dentro do espaço acadêmico. 

Se esforçaremos também em participar dos fóruns da ExNel, pois sabemos que nesses é que podemos coletar muitas 

informações importantíssimas para termos novas ideias para assim executa – las nos eventos 

Procuraremos aceitar opiniões e sugestões para melhorarmos nas nossas obrigações quanto ao que estamos expondo. 

Esse plano pode futuramente apresentar algum acréscimo ou alterações, pois está sendo elaborado apenas com dois 

executivos e se futuramente ter um outro executivo para compor o conjunto pode acarretar na mudança/aprimoramento das metas.  

 

 

 

11/01/2011 
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PLANO DE GESTÃO DA EXECUTIVA REGIONAL SUL DE FINANÇAS 

2010/211 
 

Executiva: Monique Bisconsim Ganasin – Universidade Estadual de Maringá – PR 

 

Princípios Gerais: 

 Garantir a transparência das Finanças da Executiva Regional Sul - ExNEL; 

 Trabalhar pelo fortalecimento do Movimento Estudantil de Letras e, portanto, da Executiva Nacional 

dos Estudantes de Letras; 

 Cumprir e fazer valer o Estatuto da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, principalmente os 

artigos que determinam as atribuições da Executiva Regional de Finanças. 

 

Propostas: 

 Prestar contas após cada encontro/conselho realizado pela ExNEL Sul e os que forem de 

responsabilidade da executiva Regional Sul de Finanças, de acordo com normas e datas previstas no 

Estatuto da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras; 

 Sempre que solicitada alguma ajuda de custo, decidir junto da ExNEL Sul, através da lista de e-

mails ou reuniões, se pode ou não ser dada; 

 Trabalhar juntamente com os demais executivos na construção dos fóruns realizados pela ExNEL 

para arrecadação financeira que, posteriormente, será usada como ajuda de custo para garantir o 

trabalho dos executivos, ou seja, sem fins lucrativos para os caixas da ExNEL; 

 Trabalhar juntamente às Comissões Organizadoras do Encontro Nacional de Estudantes dos Letras 

(ENEL), do Encontro Regional de Estudantes dos Letras do Sul (EREL Sul) e, como sendo a única 

executiva do estado do Paraná, trabalhar para que seja realizado o I Encontro Paranaense dos 

Estudantes de Letras; 

 Também, como no item acima, trabalhar nos Conselhos Nacionais e Regionais das Entidades de 

Letras (CoNEL e CoREL). 

 

 

 

Este plano de gestão está sujeito a alterações, se necessário, levando em consideração a integridade e os 

princípios da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Executiva Nacional dos Estudantes de Letras - ExNEL 

Executiva Regional dos Estudantes de Letras - ExNEL/NORTE  

Gestão 2010-2011 

 

 

 
PLANO DE GESTÃO 

Assumindo o cargo de Executivo Regional Norte de Comunicação – ExNEL/NORTE percebo que o 

desafio será mais intenso do que enquanto eu era Executivo Estadual, pois agora precisarei dialogar com os 

demais estudantes dos estados do Norte e fomentar a discussão dos temas defendidos pela ExNEL tentando 

buscar possibilidades para maior integração e articulação com outras entidades de base apresentando o 

Movimento Estudantil de Letras – MEL. 

Assim, algumas de minhas propostas são: 

1. Divulgar e incentivar o MEL, trabalhando para que os estudantes nos eventos de Letras além de 

serem estimulados pelas horas acadêmicas possam participar ativamente das discussões políticas, 

acadêmicas e culturais inerentes ao curso e ao espaço social em que vivem. 

2. Apresentar a ExNEL as entidades de base. 

3. Fomentar a discussão juntos aos Executivos e estudantes do curso de Letras a importância da 

criação de Centros Acadêmicos nas Universidades e Faculdades privadas, incentivando-os a criação 

dessas entidades de base. 

4. Elaboração do 1° Encontro Amapaense dos Estudantes de Letras junto aos Executivos, centros 

acadêmicos e estudantes de Letras do estado. 

5. Construção do XIV EREL Norte. 

 

_________________________ 

Romário Duarte Sanches 

Executivo Regional de Comunicação Norte 

Gestão 2010/2011 

duarte.romrio@gmail.com  

msn: duartee2008@hotmail.com 
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Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL 

Gestão 2010-2011 
 

 

Eleita na Plenária Final do XXI ENEL-PB, assumi o cargo propondo algumas ações em minha 

gestão. Neste Plano de Gestão, reafirmo o que disse e acrescento outras atividades a serem desenvolvidas 

juntamente com os outros executivos de comunicação: 

  Oferecer no site um espaço para cada pasta nacional, a fim de que sejam colocados materiais 

de leitura, divulgação  e trabalho, além de um  espaço para cada executivo; 

 Procurar junto com outros executivos e principalmente os regionais de comunicação resgatar 

a história da entidade, documentos e produções a fim de caracterizar e demonstrar os abanicos de luta da 

entidade; 

 Promover um informativo da executiva, com informações sobre encontros, pautas de luta e 

modo de criação de entidade de base e que ele seja preferencialmente virtual; 

 Fazer atas e relatorias das reuniões nacionais, estando ou não presente; 

 Recolher e-mails de estudantes de todo o país, e enviar informações sobre encontros, 

reuniões, debates etc.  

 divulgar o ELAEL, os eventos, o mapeamento 

uma sugestão: esse material (pauta anterior) poderia ser enviado aos executivos estaduais, de forma que 

eles se responsabilizassem pela distribuição nas faculdades de sua região, uma ação conjunta 

I - Organizar o núcleo de memória, com documentos da Entidade, arquivo geral e produções de estudos que resgatem a história da 

mesma; 

II - Coordenar as atividades de Imprensa e Divulgação, com as tarefas de elaborar os impressos, e convocar, ainda, os membros a 

todos os eventos promovidos pela ExNEL; 

III - Responsabilizar-se pela feitura e divulgação de todo e qualquer informativo oficial da ExNEL; 

IV - Assinar e despachar os documentos da ExNEL; 

V - Visagem da data da plenária final do ENEL e CONEL; 

VI - Apresentar, em até 30 (Trinta) dias após o fórum, o relatório da plenária final, a qual deverá ser distribuída para Executiva 

Nacional para apreciação. 

PARAGRÁFO ÚNICO - A distribuição dos materiais produzidos pela ExNEL será feita para todas as Executivas Estaduais. 

 
 
 
 
 



EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS  

 

 

Anápolis, 20 de maio de 2011. 

 

 

CONVOCATÓRIA 

 

 

A entidade convoca todos os executiv@s de comunicação, juntamente com a Secretaria 

Nacional de Assuntos Políticos, de Finanças e demais interessados a se fazerem presentes no dia 

22/05/2011 (domingo) às 14 horas para reunião on line, a fim de tratarmos a seguinte pauta: 

 

- Confecção de materiais da ExNEL para o 32º ENEL. 
 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação- Gestão 2010- 2011 
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EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS – ExNEL 

 

Convocatória para o I Conselho Gaúcho de Entidades de Letras 

Rio Grande, 02 de Abril de 2011. 

 

CONVOCATÓRIA 

 

A supracitada entidade convoca a(o) estudante de letras digite seu nome completo aqui________, Executivo 

estadual/nacional/regional ( digite seu cargo se houver,  aqui )_ para o I CoEEL-RS. O Conselho Estadual 

das Entidades de Letras do Rio Grande do Sul ocorrerá na Universidade Federal do Rio Grande – em Rio Grande/RS , 

nos dias 30 de abril e 1 de maio de 2011, visando discutir a seguinte pauta: 

 Reorganização do MEL RS; 

 Formação política; 

 Escolha da escola sede do EGEL 2011 

 ENEL 2011 - UFG  

 Assuntos gerais. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Carla Mello 

Coordenador Geral Sul – ExNEL Sul 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 

 

 
 

 
Carolina Veloso Costa 

Executiva Regional de Comunicação – ExNEL Sul 
Universidade Federal de Rio Grande - FURG 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL / Campus Universitário Darcy Ribeiro ICC Centro – Sala B1 285 – CALET UnB 

/ Gestão 2010-2011 / www.exnel.org.br 

http://www.exnel.org.br/


Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – EXNEL 

Regional Sudeste – EXNEL/SE 

 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

15 de Março de 2011 
 

Ofício Circular 07/2011 

 CONVOCATÓRIA  

                           A Coordenação Geral Sudeste da ExNEL – Executiva Nacional de Estudantes de Letras- convoca  os 

Executivos da ExNEL/SE – Executiva Nacional dos Estudantes de Letras da Região Sudeste - para sua 1ª 

Reunião Presencial.  A Reunião Presencial ocorrerá no vão do prédio da Letras da UFF – Universidade Federal 

Fluminense, no dia 19 de Março de 2011, às 14h, impreterivelmente.  

A reunião terá os seguintes pontos de pauta: 

 Informes sobre as movimentações Gerais e da ExNEL no período: 

 Repasse dos Estados; 

 Avaliação da atuação da ExNEL-SE; 

 Encontros e Conselhos Estaduais; 

 EREL-SE; 

 CoREL-SE; 

 Encontros e Conselhos Estaduais; 

 

Dessa forma, ficam convocados para reunião: 

1. Reginaldo Alves do Nascimento (Coord. Geral da ExNEL/SE - Unicamp). 2. Gabriela Soares Freire (Coord. Reg. de 

Finanças - UFF). 3. Gabriela Antunes Pereira (Coord. Reg. de Comunicação - UFF). 4. Rafael do Nascimento da Silva 

(Exec. Est. RJ – UERJ/FFP). 5. Gabriel Bizzo de Menezes (Exec. Est. RJ – UFF). 6. Salete Mara da Silva (Exec. Est. MG – 

UFMG). 7. Roberto Winter  (Exec. Est. MG – UFMG). 8. Carolina de Viterbo Lage (Exec. Est. MG – UFMG).  9. 

Cláudio Adão (Exec. Est. SP – UNIFESP). 10. Clarice Fernandes (Exec. Est. SP – UNIFESP).  11. Ana Catarina de 

Lima (Exec. Est. SP – UNIFESP). 
 

Que compõem o corpo de executivos da Região Sudeste. 

Atenciosamente, 

 

_______________________________ 

Reginaldo Alves do Nascimento                                                                                                    

Coordenador Geral Sudeste - ExNEL                                                                                                       

Gestão – 2010/2011 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 
Anapólis, 27 de abril de 2011. 

 

 
 
 

 
 

 

CONVOCATÓRIA 
 
 

A entidade convoca todos os executivos e demais interessados a se fazerem presentes no dia 

01/05/2011 (domingo) às 18 horas para reunião Extraordinária online, a fim de tratarmos as seguintes 

pautas: 

 

-Mudanças no estatuto a fim de registrá-lo; 

- ExNEL no EREL/PI e suas contribuições; 

- Reunião Presencial de urgência da EXNEL na UFPI 

 

 

 

Atenciosamente, 

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação- Gestão 2010- 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL / Campus Universitário Darcy Ribeiro 
ICC Centro – Sala B1 285 – CALET UnB / Gestão 2010-2011 / www.exnel.org.br 

http://www.exnel.org.br/


CONVOCATÓRIA COREL NORDESTE  
 

 

 

O  CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES DE LETRAS -CONEL, ocorrido nos dias 09 e 10 

na Universidade de Brasilia(sede da EXNEL), decidiu em plenária  nordeste que todos os executivos, 

centros academicos e diretórios academicos irão se reunir para o COREL-NE nos dias 19 e 20 de Fevereiro 

de 2011 no estado do Piauí. 

Pedimos que Coordenação Regional Nordeste entre em contato com todos as entidades e executivos, 

disponibilizando inclusive ajuda de custo para que possam se fazer presente. 

Solicitamos a Comissão Organizadora do XIII EREL NORDESTE que providencie o espaço do 

COREL na UFPI(escola sede do EREL),para reunião e que se faça presente com todos os seus  membros. 

Pedimos que a comissão organizadora apresente o projeto do EREL,os oficios e documentos referentes ao 

encontro, pois a pauta do COREL será exclusivamente o EREL PIAUI 2011. 

 

Informações: 

Será disponibilizado espaço de alojamento no sitio da Iúna. A UFPI será utilizada somente para reunião. 

A alimentação será disponibilizada pela regional. 

 

 

 

Assinam esta convocatória: 

 

 

Vanessa Lima- Ex.. Regional de Finanças 

 

Cris Estevão- Ex. Regional de Comunicação 

 

Wescley- Ex. Estadual do Maranhão 

 

Centro Acadêmico de letras da UFPB 

 

Centro Acadêmico de letras da UNEB-Campus Santo Antônio de Jesus 

 

Honório- Ex. Estadual do Ceará 

 

Centro Acadêmico de letras da UFBA 

 

Diretório Acadêmico Manuel Bandeira "Gestão Tranformação" – UFPE 

 

Centro Acadêmico de Letras Luis Elouf- UEMA 

 

Centro Acadêmico de Letras Gonçalves Dias – UFMA 

 

Iúna Gabriella Paiva- Ex. Nacional de Organização Politica  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONVOCATÓRIA DE REUNIÃO DA EXNEL 

Convocamos todos os Executivos da EXNEL; a gestão do C.A de Letras da UFPB; e a Comissão 

Organizadora do ENEL PB, para uma reunião no dia 23.01.11 às 14h,(hora BSB) via chat da 

Exnel(group62323@groupsim.com);  

        Solicitamos presença indispensável de Nathalya(C.O de Finanças UFPB e membro do C.A 

UFPB);além de todos os  Coordenadores Regionais(Geral,Finanças e Comunicação) de todas as regiões; 

como também de todos os Sec. Nacionais; a C.O da próxima sede do ENEL; de representantes do C.A 

UFSC, que foram enviados ao ENEL; e do CONSELHO FISCAL da exnel, eleito no ultimo enel; e a atual 

gestão do C.A de LETRAS da UFPB. 

         Em nome da EXNEL, solicitamos que os Coordenadores Regionais mobilizem os executivos estaduais 

de suas regionais; e que todos os que foram convocados confirmem presença ou não na lista da exnel.  

Pautas: 

- REPASSE DO ENEL PB 2010; 

- ELAEL/CONEL(Política de finanças das regionais) 

 

POR QUE DISCUTIRMOS O REPASSE DO ENEL PB 2010?  

            No dia 05/01/2011, tivemos uma reunião online da EXNEL para prestação de contas no ENEL PB. 

Estiveram presentes executivos, algumas pessoas da C.O do ENEL, membros do C.A UFPB e estudantes de 

letras. 

            A pauta era prestação de contas, o que foi feito e primeiramente foi aprovado pela executiva. Quanto 

ao repasse dessa verba, que fique bem claro, é para a POLITICA DE AUTO-FINANCIAMENTO DA 

EXNEL, para a PRÓXIMA SEDE DO ENEL e para AS ENTIDADES ESTUDANTIS ENVOLVIDAS 

NA ORGANIZAÇÃO DO MESMO. 

            Surgiu uma discordância quanto ao repasse dos 33% do C.A da UFPB, já que muitos presentes na 

reunião afirmaram que o c.a não participou ativamente da construção do encontro. 

            Como deliberação da executiva, ficou decidido que o C.A UFPB na representação de Nathalya, iria 

junto com Maria Cristiane(EX. COMUNICAÇÃO NORDESTE) depositar sexta-feira, dia 07.01.11, às 10h 

os dois terços do dinheiro (R$16.098, 72) na conta de Thiago(Sec. Nacional de Finanças) e quanto ao 

dinheiro do C.A e o que envolve o seu repasse, iria ser uma das pautas da plenária final do CONEL, que vai 

ocorrer simultâneo ao ELAEL. 

            A deliberação da executiva não foi de maneira alguma respeitada, por isto foi convocada uma 

reunião, para dia 18 de janeiro de 2011, de onde tiraríamos algumas ações práticas (tanto jurídicas, quanto 

políticas) ao C.A UFPB com relação ao desrespeito as deliberações da EXNEL. 

            Resolvemos convocar esta reunião para colocarmos em prática a elaboração destas ações, e 

convocamos toda a Executiva Nacional dos Estudantes de Letras. 

POR QUE DISCUTIRMOS A PARTICIPAÇÃO DOS EXECUTIVOS NO ELAEL/CONEL? 

mailto:group62323@groupsim.com


            Os fóruns da EXNEL, além de um espaço de integração e de discussões, também é um meio pelo 

qual a executiva se auto-financia.  

            Pelo menos é o que deveria ser de fato. Garantir a ida dos executivos aos encontros e confecção de 

materiais identitários, são somente exemplos do que possa vir a ser feito. 

            Agora, estamos em um impasse com o repasse do ENEL PB, e precisamos que o CONEL ocorra e 

que possamos pelo menos ter um quórum participativo considerável. Precisamos saber o que tem sido feito 

do dinheiro das regionais. Precisamos confeccionar materiais e garantir a ida de executivos.  

            Solicitamos dos Coordenadores Regionais de Finanças, um balanço do caixa de cada regional. 

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 

Assina esta convocatória, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 
Secretária Nacional de Organização Política 

 Gestão 2010-2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regional - Finanças - Centro-Oeste Álison Silva Pereira 
Regional - Finanças - Nordeste Vanessa Silva de Lima 
Regional - Finanças - Norte Breno Pareseis Thuinhos 
Regional - Finanças - Sudeste Gabriela Soares Freire 
Regional - Finanças - Sul Monique Ganasin 



Convocatória para a Reunião de Avaliação do Projeto do 

CONEL 

 

Pauta: AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CONEL 

Data da reunião: 26.09.10 

Horário: 17h 

 

 
 
 Convocamos todos os executivos da gestão 2010-2011, para a reunião de avaliação e 
discussão sobre o projeto do CONEL. 
 
  
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação 

Gestão 2010- 2011 

 
 
 
 
 
 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 
Secretária Nacional de Organização Política 

 Gestão 2010-2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVOCATÓRIA 

 

A Coordenadora Regional da Executiva Regional dos Estudantes de 

Letras - ExNEL SUL, conforme deliberação feita no último CoREL, 

CONVOCA todos os estudantes e entidades de Letras do Sul para 

reunião online. 

Data: 6 de novembro de 2010. 

Horário: 14 horas. 

Pautas: - COEL RS; 

- COEL SC; 

- COEL PR; 

- EREL Chapecó 2011; 

- Prestação de Contas ECaEL 2010; 

- Outros. 
 

É imprescindível a participação de todos! 

 

Atenciosamente; 

 

 
 
 
 

 
 

Carla Mello 

Coordenador Geral Sul – ExNEL Sul 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



CONVOCATÓRIA 
  

Convocam-se os(as) executivos(as) da região Centro-Oeste para uma reunião online, a 

ser realizada no dia 12 de setembro de 2010, domingo, Às 14h via grupo de msn (adicionem 

group1362119@groupsim.com). 
 

Data: 12 de setembro de 2010 (domingo) 

Horário: 14h 

Local: MSN, Grupo: group1362119@groupsim.com 

 

Pauta: 

- Mapeamento das entidades de base de Letras do Centro Oeste 

- Avaliação da conjuntura do MEL no Centro Oeste e mobilização dos estados 

- Perspectivas e propostas para a atual gestão 

- Avaliação política do ENEL 
 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Cynthia Funchal 

Coordenadora Geral - Região Centro Oeste 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:group1362119@groupsim.com
mailto:group1362119@groupsim.com


Convocatória para a Reunião de Avaliação do Projeto do 

CONEL 

 

Pauta: AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CONEL 

Data da reunião: 12.12.10 

Horário: 14h 

 

 
 
 Convocamos todos os executivos da gestão 2010-2011, para organização do CONEL. 

 

Propostas de Pautas: 

 
-Lugar; 
- Dia; 
- Programação; 
- Tema/debates; 
- Alguém para coordenar cada debate (a "CO" do CoNEL). 
 

  
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

 
 

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação 

Gestão 2010- 2011 

 
 
 
 
 
 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 
Secretária Nacional de Organização Política 

 Gestão 2010-2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVOCATÓRIA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

 
 

Gente diante dos fatos ocorridos eu como membro do conselho fiscal que fora criado na 

reunião  OnLine nacional da ExNEL no dia  05/ 01/ 2011 convoco  o conselho a se reunir OnLine para 

tentar esclarecer alguns fatos até que a carta aberta nos seja mandada por parte do C.A da UFPB.  

Fica então a convocação espero que, Yuri e Nathalya se manifestem para podermos marcar a reunião 

e tentar acalmar um pouco os ânimos. 

 

Abraços a todos e um bom inicio de ano. 

  

 
EXECUTIVA PARAIBANA DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

 

Raphael, Cris e Jocelio. 

 
convoco reunião extraordinária pra amanhã dia 06/01/2011. as 15:00hs como somos três será numa mesma 

conversa eu convido vcs. 
 
PAUTA: 
- desligamento de uma excecutiva 
- construção do I ELAEL  
-locomoção . 
 

 

ATÉ LA. 

 

EXECUTIVA MARANHENSE DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

 

REUNIÃO ONLINE DO MARANHÃO 

DIA: 09/10/2010 

HORARIO: às 18:30h 

 

PAUTAS 

 

EMEL 

COREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos 
– FENEX – 

 
Convocatória 

 
Como decidido no último Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos (FENEX) no último setembro em 

Fortaleza - CE, o próximo fórum ocorrerá em Porto Alegre – RS, dias 12 e 13 de fevereiro de 2011.  

O espaço ocorrerá na faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UFRGS) em 

Porto Alegre, Avenida João Pessoa 40, Bairro Centro.  

As Executivas e Federações de curso são entidades que cumprem na conjuntura atual do movimento estudantil nacional 

um papel importante de mobilização da base estudantil e articulação das lutas a nível nacional.  

Centralmente esta articulação nacional se dá via FENEX, espaço este que na prática se expressa como o mais 

consolidado para articulação do ME (Criação da Frente de Lutas Contra Reforma Universitária, boicote ao ENADE, Em defesa da 

educação contra no Novo ENEM, entre outras lutas). 

 
 As pautas programadas serão:  

1 - Analise de conjuntura- enesso e feneco  

2 - Informes das executivas/federações  

3 - Balanço ENADE- enesso, enefi, eneenf, exneef  

4 - Criminalização movimentos sociais e criminalização da pobreza  

5 - Curriculo  

6 - Avaliação do FENEX  

7 - Avaliação espaço 

 
Solicitamos a todos e todas que confirmem presença por email ou se necessário por telefone.  

Caroline (ENEEnf) - carol_cancelli@yahoo.com.br - (51) 91356447 (Claro)  

Gabriele (ENEEnf) – gabriele.gabriele@ig.com.br – (51) 99116426 (Vivo) 

Paola (ENESSO) – ppiumato@hotmail.com – (51) 96760348 (Vivo)  

Marina (EXNEEF) - ma.meneghel@gmail.com – (51) 99211351(Vivo)  

Edmundo (FEAB) - edmundo1234@gmail.com – (51) 99959611 (Vivo)  

Thiago (FENECO) - tiagorublescki@yahoo.com.br – (51) 93130969(Claro) 

 

Programação:  
Sábado 12/02/2011  

Manhã  

Informes das executivas/federações  

Analise de conjuntura- responsáveis ENESSO E FENECO  
Tarde  

Balanço ENADE- ENESSO, ENEFI, ENEENF, EXNEEF  
Noite  

Criminalização movimentos sociais e criminalização da pobreza – responsável ENEFI.  
Domingo 13/02/2011  

Manhã  

Curriculo – responsáveis FEMEH e EXNEEF  
Tarde  

Avaliação do FENEX  

Avaliação espaço  
Observações:  

1. Haverá uma taxa de inscrição, que será informada até o prazo de um .  

2. NÃO é necessário trazer colchonete ou colchão inflável.  

3. É necessário trazer roupa de cama e banho.  

4. Pedimos que as executivas tragam músicas e poemas que representem  

suas bandeiras para a noite cultural que realizaremos. 

 

 

 

 
Assinam esta convocatória:  

ENEEnf - Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem  

EXNEEF – Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física  

ENESSO – Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social  

FEAB – Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil  

FENECO – Federação Nacional dos Estudantes de Economia  

ENEFI - Executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia 



Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos 

– FENEX - 
 

Convocatória 
 
 

Como decidido no último Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos 

(FENEX), o próximo fórum ocorrerá em Fortaleza – CE, de 24 a 26 de Setembro de 2010. O 

espaço ocorrerá durante os três dias no Diretório Central dos Estudantes da Universidade 

Federal do Ceará (DCE-UFC) localizado na Rua General Sampaio, Nº 933, Centro. 

As Executivas e Federações de curso são entidades que cumprem na conjuntura atual do 

movimento estudantil nacional um papel importante de mobilização da base estudantil e 

articulação das lutas a nível nacional. 

Centralmente esta articulação nacional se dá via FENEX, espaço este que na prática se 

expressa como o mais consolidado para articulação do ME (Criação da Frente de Lutas Contra 

Reforma Universitária, boicote ao ENADE, Em defesa da educação contra no Novo ENEM, entre 

outras lutas). 

 
As pautas programadas serão: 

1 - Avaliação dos Encontros Nacionais Estudantis; 

2- Seminários de Avaliação Institucional (ENECOS); 

3- Planejamento de Ações. 

 

Solicitamos a todos e todas que confirmem presença por email ou se necessário por 

telefone 

 

Potiguar (ENEBio) – pafurada@hotmail.com // (85) 9666-9270 [TIM] 
Dafne (CONEP)– dafnedrumond@gmail.com // (85) 9648-0852 [TIM] 
Brenner (ExNEEF) - brennerranieric@hotmail.com // (85) 8658-8983 [OI] 
Iane (ENECOS) - ianelara@yahoo.com.br // (85) 8783-4557 [OI] 
Adelita (FEAB) - cmadelita@hotmail.com // (85) 8796-7587 [OI] 
Marcelo (FEMEH) - marcelo@caldeirao.org // (85) 8713-2412 [OI] 
 

Observações: 

1. Comunicamos a todos que a alimentação será garantida pela organização local. 

2. É necessário trazer colchonete ou colchão inflável, roupa de cama e banho 

3. Pedimos que as executivas tragam músicas e poemas que representem suas bandeiras para a 

noite cultural que realizaremos. 

 
 
 
GRADE: 
 



 

 
 
Assinam esta convocatória: 
EXNEEF – Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física 
ENECOS – Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social 
ENEBIO – Executiva Nacional dos Estudantes de Biologia 
CONEP – Conselho Nacional dos Estudantes de Psicologia 
ENESSO – Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social 
FEMEH – Federação do Movimento Estudantil de História 
FEAB – Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil 
ENEENF – Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DE HISTÓRIA 

 
 

Convocatória 
 

O Centro Acadêmico Livre de História – CALH -, juntamente com a Federação do 
Movimento Estudantil de História – FEMEH – vem por meio desta convocar os estudantes e 
Centros Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – que construam as 
Federações e Executivas dos seus respectivos cursos, para participar da próxima reunião do  
Fórum de Executivas e Federações da Universidade Federal de Santa Catarina – FEXUFSC 
a se realizar no dia 24 de março de 2011, as 12 horas, no Hall Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, na Universidade Federal de Santa Catarina, campus Trindade, na cidade de 
Florianopólis – SC. 
 
Propomos como pautas para a reunião: (podendo incluir outras pautas): 
- Informes; 
- Espaço físico para a realização de encontros discentes na UFSC 
(convite feito ao DCE para participar); 
- Aprovação da carta para PRAE e Reitoria; 
- Seminário de Licenciaturas; 
- Proposta de mesa sobre a reorganização do moviemento estudantil; 
 

Convidamos a todos/as os representantes e de Executivas e Federações para participar 
dessa reunião, ressaltando a importância do espaço para construção conjunta de pautas comuns 
entre estudantes de diferentes áreas e construção do FEXUFSC. 
 
 

Atenciosamente, 
Centro Acadêmico Livre de História 

Gestão Semente de Dragões 2010/2011 
Federação do Movimento Estudantil de História 

 
Florianopólis, 21 de março de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DE HISTÓRIA 
 
 

Florianopólis, 3 de março de 2011. 
 
 

Convocatória 
 

O Centro Acadêmico Livre de História – CALH -, juntamente com a Federação do 
Movimento Estudantil de História – FEMEH – vem por meio desta convocar os estudantes e 
Centros Acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – que construam as 
Federações e Executivas dos seus respectivos cursos, a se realizar no dia 11 de março de 2011, 
as 14 horas, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, na Universidade Federal de Santa 
Catarina, campus Trindade, na cidade de Florianopólis – SC. 

Propomos como pautas para a reunião do Fórum de Executivas e Federações da 
Universidade Federal de Santa Catarina – FEXUFSC -, podendo incluir outras pautas na reunião: 



Informes; 

Encontros Regionais e Nacional a ser sediados na UFSC nesse ano; 

Aumento da Tarifa do Transporte público; 

Seminário de Licenciaturas; 
 

Convidamos a todos/as os representantes e de Executivas e Federações para participar 
dessa reunião, ressaltando a importância do espaço para construção conjunta de pautas comuns 
entre estudantes de diferentes áreas e construção do FEXUFSC. 
 
 
 

Atenciosamente, 
Centro Acadêmico Livre de História 

Gestão Semente de Dragões 2010/2011 
Federação do Movimento Estudantil de História 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUDAS - Núcleo Universitário pela Diversidade Afetivo-
Sexual 

  

João Pessoa, 23 de março de 2011. 

  

  

                   Nós do NUDAS - Núcleo Universitário pela Diversidade Afetivo Sexual da UFPB- 

convocamos todas as entidades, organizações e movimentos sociais a construir a I MARCHA 

CONTRA LGBTfobia (ódio, agressão, violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – LGBT).  DA UFPB. Propomos essa atividade como forma de protestar contra o preconceito, 

combater as opressões de gênero e violências sofrida pela população LGBTTTI 

  

No Brasil, todos os dias, 20 milhões de brasileiras e brasileiros assumidamente lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis ou transexuais - LGBT têm violados os seus direitos humanos, civis, econômicos, 

sociais e políticos. ―Religiosos‖ fundamentalistas, utilizam-se dos Meios de Comunicação públicos, das 

Câmaras Municipais, Assembléias Legislativas, Câmara Federal e Senado para pregar o ódio aos cidadãos e 

cidadãs LGBT e impedir que o artigo 5º da Constituição federal (―todos são iguais perante a lei") seja 

estendido aos milhões de LGBT do Brasil. Sem nenhum respeito ao Estado Laico, os fundamentalistas 

religiosos utilizam-se de recursos e espaços públicos (escolas, unidades de saúde, secretarias de governo, 

praças e avenidas públicas, auditórios do legislativo, executivo e judiciário) para humilhar, atacar, e pregar 

todo seu ódio contra cidadãos e cidadãs LGBT. 

  

Desse modo, convidamos todXs a participar da reunião ordinária deste núcleo que será realizada dia 16/03 

(Sábado), às 15h, na Praça da Alegria / UFPB. 

  

Pauta da reunião 

  

- I MARCHA CONTRA LGBTfobia da UFPB 

       Apresentação do projeto 

       Construção coletiva das atividades 

       Distribuição de tarefas 

 



Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos 

– FENEX - 

Convocatória 

 

Como decidido no último Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos (FENEX) no 

último fevereiro em Porto Alegre - RS, o próximo fórum ocorrerá no Rio de Janeiro (Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – campi Praia Vermelha, Avenida Pasteur 250 – Urca), dias 20 a 22 de maio de 2011. 

As Executivas e Federações de curso são entidades que cumprem na conjuntura atual do movimento 

estudantil nacional um papel importante de mobilização da base estudantil e articulação das lutas a nível 

nacional. 

Centralmente esta articulação nacional se dá via FENEX, espaço este que na prática se expressa 

como o mais consolidado para articulação do ME (Criação da Frente de Lutas Contra Reforma 

Universitária, boicote ao ENADE, Em defesa da educação contra no Novo ENEM, entre outras lutas). 

 

As pautas programadas serão: 

 

1 – Criminalização dos movimentos sociais e da pobreza 

2 – ENADE/SINAES 

3 – Formação e Currículo 

4 – Saúde pública 

5 – Financiamento da universidade 

6 – Calendário de lutas 

 

 

 

Solicitamos a todos e todas que confirmem presença por email ou se necessário por telefone. 

 

Andrew (ENECOS) – costa.andrew@gmail.com - (21) 81812383 (TIM) 

Cathe (ENECOS) – lira.catherine@gmail.com – (21) 80988329 (TIM) 

Gustavo (ENEEnf) – gustavo.alves@ufrj.br – (21) 97975717(Vivo)/80657978 (TIM) 

Lililan (FEMEH) - lil.slmatias@gmail.com – (21)82006857 (TIM) 

Bruno (FENECO) - maisonb01@gmail.com - (21) 8221-7756 (TIM) 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Sexta (20/05) 

 

15h – Credenciamento 

18h – Abertura 

• Informes Executivas 

• Apresentação das Executivas 

• Criminalização dos movimentos sociais e da pobreza 

21hs – Janta 

22h – Acomodação 

 

Sábado (21/05) 

 

07h30 – Alvorada 

08h – Café da manhã 

09h – 12h – ESPAÇO Enade/ Sinaes 

12h – 14h – Almoço 

14h – 17h – ESPAÇO Saúde Pública 



17h – 19h – Janta / Espaço Livre 

19h – 22h – ESPAÇO Formação e Currículo 

22h – 02h – Cultural 

 

 

Domingo (22/05) 

 

08h30 – Alvorada 

09h – Café 

10h – 13h – ESPAÇO Financiamento / Universidade 

13h – 15h – Almoço 

15h – ESPAÇO Calendário / Plenária Final 

 

 

Observações: 

1. Haverá uma taxa de inscrição de R$ 25,00. 

2. É necessário trazer colchonete ou colchão inflável, roupa de cama e banho. 

 

 

 

 

Assinam esta convocatória: 

ENEEnf - Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem 

ENESSO – Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social 

ENECOS – Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social 

FENECO – Federação Nacional dos Estudantes de Economia 

FEMEH – Federação do Movimento Estudantil de História 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPEAMENTO DOS CURSOS DE LETRAS DO MARANHÃO 

 

 
CIDADE INSTITUIÇÃO - 

CIDADE 

ENDEREÇO 

São Luis UEMA  

 

Cidade Universitária Paulo VI, S/N Tirirical  

Fone (98) 3245-11023/2452756 

UFMA AV. DOS PORTUGUESES, S/N – Bacanga    

FONE (98) 3232-5495 

UNICEUMA Unidade Renascença 

Rua Josué Montello, nº 1, Renascença II 

São Luís - MA, CEP 65.075-120 

Fone (0xx98) 3214-4277. 

Fax (0xx98) 3235-3265 

Unidade Cohama 

Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 500, COHAMA 

São Luís - MA, CEP 65.060-645 

Fone (0xx98) 3246-8571. 

FAMA Avenida São Luís Rei de França, nº 32 - Turú.Fone: (98) 2108.6000 - Fax: (98) 

2108.6011. 

 

Imperatriz UEMA Rua Godofredo Viana, s/n, Centro FONE(99) 3525-2761/3525-2785 

 

UFMA Rua Urbano Santos, s/n 

Centro - Imperatriz – MA 

Tel: (99) 3534-6200 

UNICEUMA Rua Minas Gerais, nº902, Bairro Três Poderes 

Imperatriz - MA, CEP 65.903-020 

Fone (98) 3214-4277. 

 

 

 

FAMA Monte Castelo, 161, centro, Imperatriz-MA   |  Fone: (99) 2101-6000 

Caxias UEMA Morro do alecrim, s/n – Praça Duque de Caxias 

FONE(98) 3521- 3888/3521-3936  

 

Santa Inês UEMA  Rua 04, nº 54, Vila Militar 

FONE (98) 3653-2455/3653-2573 

COC Rua Santo Antonio n/n Centro 

FONE (98) 3653- 

Açailandia UEMA Rua Topázio, nº 100 – Vila São Francisco núcleo CVRD 

Fone(98)3538-4972/3538-4629 

Bacabal UEMA Rua Dias carneiro, contorno com a Av. João Alberto s/n Ramal 

FONE (99)3621—0032/3621-9814 

 

UFMA RUA URBNO SANTOS, S/N - CEP 65900-000  

FONE: (098) 3524 6200 / 3525 3516 / 3528 4689 - FAX (098) 3525 3421 

 



 

 

 

 

 

 

UNICEUMA Rua Dias Carneiro, nº1748 

Bacabal - MA, CEP 65.700-000 

Fone (99) 3621-8402/2509. 

Itapecuru-Mirim UEMA Trav. Benedito Bráulio Mendes, s/n Caminho Grande 

FONE (98) 3463-2592/3463-1315 

Pinheiro UEMA Rua Maria Pinheiro Paiva – CAIC, 1055 Santa Luzia 

FONE(98) 3381-1225 

São João dos 

Patos 

UEMA Rua Hermes da Fonseca, s/n Colégio Valmar – Bairro Santiago 

FONE(98) 3551-2320 

Colinas UEMA Av. Dr. Ozano Brandão s/n – Caminho Grande  

FONE (99) 3552-1158 

Presidente Dutra UEMA Rua Pedro Sereno s/n – Centro 

FONE (99) 3663 3100 

Pedreiras UEMA Rua Projetada s/n – Bairro São Francisco – Bloco Universitário – CAIC. 

FONE (98) 3642 – 1580/3642-2904 

FAESF Rua Abilio Monteiro 1751 - 

65725-000 PEDREIRAS - MA 

Telefone: (99) 3642 1678   Fax: (99) 3642 1678 

 

 Zé Doca UEMA Rua Rio Branco s/n – Centro 

FONE (98) 3655-3453 

 

Lago da Pedra UEMA Rua Libércia Gonçalves de Morais, s/n – Vila Antonio Humberto de Morais Inst. 

Educ. Dep. Valdir Filho. 

FONE (99) 3664 0053  

Barra do Corda UEMA Rua Nelson paturi, s/n – Altamira 

FONE (99) 3643-2333 

Balsas UEMA Fundação Jota Rego – Pça Gonçalves Dias, s/n – Centro  

FONE (99) 3541-3363/2573-5361 

Codó UFMA AV DR. JOSÉ ANSELMO, 2008, SÃO BENEDITO - CEP 65400-000  

FONE: (098) 661 2340 - FAX (099) 3661 2340 

Coelho Neto UEMA Escola Municipal José Sarney  

Av. Marechal Cordeiro de Faria s/n – Centro 

FONE (98) 3473-1967 

 

Chapadinha UFMA BR. 222 - KM 04, S/N - CEP 65500-000  

FONE: (098) 3471 1201 

Timon  

 

 

UEMA Praça São José s/n Centro 

FONE (99)3212-1711/3212-6548 

UNICEUMA 

 
Av. Teresina, Nº25/27, Parque Piauí 

Timon - MA, CEP 65.631-200 

Fone(98) 3214-4277 



CALL UFSC 

 

A comissão Eleitoral do Centro Acadêmico Livre de Letras da UFSC informa às entidades estudantis 

da UFSC e à Executiva Nacional do Estudantes de Letras o resultado das eleições para a gestão do 

CALLUFSC de setembro de 2010 a setembro de 2011: 

 

Chapa 1 "Letraria": 84 votos 

Chapa 2 "Divergir e Agir": 106 votos 

Branco: 1 voto 

Nulos: 2 votos 

Total: 193 votos 

 

Aproveitou-se o ensejo para já empossar a nova gestão (chapa 2), haja vista a demora com as qual as 

cerimônias de posse costumam acontecer. A confraternização da posse será realizada em data oportuna, 

marcada pela gestão, assim que esta considerar apropriado realizá-la. Abaixo segue a nominata e os 

princípios da chapa eleita para apreciação. 

Chapa 2: DIVERGIR E AGIR 

Carla Cristiane Mello – matrícula 07292005 – Letras-Português 

Daniela Cristina da Silva – matrícula 08292009 – Letras-Português 

Débora Corrêa – matrícula 07174005 – Letras-Português 

Douglas Chavier de Avila – matrícula 08292013 – Letras-Português 

Kayron Campos Beviláqua – matrícula 08292023 – Letras-Português 

Milene Peixer Loio – matrícula 06174025 – Letras-Português 

Natalia Müller Camozzato – matrícula 08292031 – Letras-Português 

Natássia D‘agostin Alano – matrícula 08292030 – Letras-Português 

Tanay Gonçalves Notargiacomo – matrícula 06174038 – Letras-Português 

Venícios Cassiano Linden – matrícula 09278018 – Letras-LIBRAS 

 

Parabéns à chapa eleita e que se dê prosseguimento às atividades do CALLUFSC 

 

Trabalho comprido, cumprido! 

 

 

--  

R. Mariano 

Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos 

ExNEL - Gestão 2010/2011 

-- 

Comissão Eleitoral 

Centro Acadêmico Livre de Letras 

Universidade Federal de Santa Catarina 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPA 2 - DIVERGIR E AGIR 
 

PARTINDO-SE DO PRESSUPOSTO DE QUE OS ESTUDANTES DE LETRAS PRECISAM, 

ALÉM DA FORMAÇÃO ACADÊMICA, TER CONSCIÊNCIA POLÍTICA E SOCIAL – TENDO EM 

VISTA QUE FUTURAMENTE ESTAREMOS FORMANDO ―CIDADÃOS‖ CONSCIENTES - 

PRETENDEMOS CHAMAR OS ESTUDANTES DE LETRAS PARA CONSTRUIR E TRANSFORMAR 

A REALIDADE ATUAL. 

A NOSSA GESTÃO SE PROPÕE A REPRESENTAR OS ESTUDANTES DE LETRAS DO 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO DA UFSC, ABRINDO ESPAÇOS DE FORMAÇÃO E 

DISCUSSÃO POLÍTICA PARA MELHORIAS DA QUALIDADE DOS CURSOS DE LETRAS. 

PARA EXIGIRMOS A QUALIDADE E COMPREENDERMOS O CONTEXTO EM QUE 

ESTAMOS INSERIDOS, PRECISAMOS NOS FAZER REPRESENTAR ATIVAMENTE NO 

UNIVERSO ACADÊMICO – POLÍTICO E CULTURAL DA GRADUAÇÃO. PARA TANTO, 

PRECISAMOS LANÇAR UM OLHAR CRÍTICO E INSTIGAR O DEBATE ENTRE OS ESTUDANTES 

DE LETRAS. EMBASADOS NESSAS LACUNAS, OS PRINCÍPIOS DA NOSSA CHAPA SÃO: 

 

- ZELAR PELA TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES DO CENTRO ACADÊMICO LIVRE DE 

LETRAS; 

- PARTICIPAR E CONSTRUIR O MOVIMENTO ESTUDANTIL DE LETRAS; 

- DEFENDER A AUTONOMIA POLÍTICA PARA CONSTRUÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL 

DE LETRAS; 

- LUTAR POR UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA, GRATUITA, LAICA E DE QUALIDADE DE 

ENSINO; 

- LUTAR COM OUTROS MOVIMENTOS SOCIAIS PELA DISCRIMINAÇÃO DOS MESMOS; 

- APROXIMAR-SE DOS SINDICATOS DE PROFESSORES, PROFISSIONAIS DO SECRETARIADO 

EXECUTIVO E DE LIBRAS PARA CONHECER NOSSO MERCADO DE TRABALHO, BEM COMO 

REFLETIRMOS SOBRE AS PAUTAS DE LUTA DA NOSSA CLASSE; 

- DEBATER A REFORMA UNIVERSITÁRIA, BUSCANDO LUTAR PELAS PAUTAS EM DEFESA 

DOS ESTUDANTES DE LETRAS; 

- LUTAR POR UMA REPRESENTAÇÃO DISCENTE DEMOCRÁTICA E HORIZONTAL; 

- LUTAR PELAS POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR; 

- DEFENDER E LUTAR PELAS MINORIAS E DIVERSIDADE; 

 

ESSES SÃO NOSSOS PRINCÍPIOS! PRECISAMOS CONSTRUIR AS PROPOSTAS 

COLETIVAMENTE, O QUE SIGNIFICA NÃO ESTARMOS CIRCUNSCRITOS AO ESPAÇO FÍSICO 

DO CENTRO ACADÊMICO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALL UFBA – VOTO UNIVERSAL 

 

 

O ano retrasado, a eleição para escolha da nova direção, tivemos problemas com o formato de 

votação em PARIDADE (33% para as três categorias - servidores, professores e funcionários). Foi uma 

armadilha em que a minoria escolheu um@ diretor@ e a maioria (em duas categorias - professores e 

estudantes) escolheu a oposição. 

Os professores fizeram uma lista tríplice, atropelando os estudantes, e escolheram uma diretora para 

ficar por um ano. 

O prazo dela acabou e tivemos que novamente lutar e brigar para escolha de um novo processo 

eleitoral. 

Marcamos uma assembléia que aconteceu hoje e o CALL pautou, desde o início do processo, o voto 

universal, em que cada voto conta como um voto independente da categoria da pessoa. 

Pautamos! Muitos professores não acreditavam no nosso posicionamento... Muitos estudantes não 

acreditavam que íamos conseguir. Iniciamos um trabalho formiguinha, fizemos uma assembléia dos 

estudantes e uma consulta (urna mesmo) com os estudantes da UFBA. 70% do corpo estudantil (composto 

por 1761 estudantes) nos apoiavam. 

Conversamos com os professores e vários começaram a nos apoiar. 

Hoje houve uma assembléia GERAL(com as três categorias) da UFBA e defendemos nossa 

proposta. 

A Assembléia aprovou o voto universal!! 

Eram quatro propostas: 

1) Paridade 

2) Lei > 70% de peso p/ professores e 30 p/ estudantes e servidores juntos 

3) urna única p/ professores e servidores (50% do peso) e outra urna só p/ estudantes com (50% do peso) 

4) voto universal 

Professores, servidores e estudantes (não éramos maioria na assembléia - no ILUFBA há 120 

professores e eles estavam em grande número) votaram e decidiram por voto universal. Somente os 

servidores mais ligados à CTB (PCdoB) pautavam chatamente a paridade. 

  Foi um processo longo, cansativo e demorado e, depois de lutarmos por dois anos pelo voto 

universal, CONSEGUIMOS! 

É o primeiro lugar da UFBA que terá voto universal e pelo que tenho registro é o segundo lugar do 

Brasil (o CA de Letras da UFRJ conquistou esse pionerismo nacional antes de nós). 

Em breve sairá uma nota e um vídeo do CALL e divulgo aqui! 

  

Nessa conversa com professores, Suzana Cardoso, aposentada, conversou comigo e ela me disse que 

em 62 (quando era estudante) o CALLUFBA foi o primeiro do Brasil a pautar e puxar o debate das eleições 

diretas e do voto universal. Conversei mais um pouco com a figura e ela me disse que participou do 1º 

ENEL (1979) que ocorreu na UFBA. Vou buscar maiores detalhes dessas informações com os professores 

mais velhos na casa. Se sair algo legal, faço umas entrevistas com elas sobre tudo daquele período... 

  

 

 

 

PELO FIM DO CORPORATIVISMO E PERSONALISMO NA UNIVERSIDADE! 

VOTO UNIVERSAL - SOMOS TODOS IGUAIS! 

VAMOS CONTINUAR LUTANDO, POIS SÓ NA LUTA TEREMOS VITÓRIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAL  UFPA – ELEIÇÕES CENTRO ACADÊMICO 

 
Camaradas, 

 

 

 

Tivemos eleições aqui na UFPA tanto para o DCE quanto para o CAL, em ambas a chapas que integrava sair atrás da 

ideologia Trotiksta, mas não disputamos eleições apenas para ganharmos fazemos isso pq acreditamos que nossas ideologias são 

sensatas e temos melhores propostas que os nossos oponentes, como em um jogo de xadrez sempre achamos que temos a melhor 

jogada ou a melhor estrategia para concluir o xeque mate. 

Enfim, no que se refere ao DCE tinham duas chapas concorrentes: Chapa 1 "UFPA QUE QUEREMOS - OPOSIÇÃO", 

composta pelo PC do B, PT, PDT e um Grupo de independentes Academicistas; Chapa 2 "AGORA SÓ FALTA VOCÊ", 

composta por uma coalisão entre PSOL e PSTU (com a ressalva da atual gestão fazer uma autocrítica da sua gestão, no caso o 

PSOL). o Processo foi de certa forma tranqüilo e tivemos poucos atritos com exceção da urna de estatística, química e física que 

foi impugnada pela constatação de quatro pessoas que vieram votar e já tinham votado no lugar delas, detalhe importante este 

CAs Estatística e Química historicamente fecham com a gente a chapa 1 e não tínhamos razão para emprenhar a urna, mas os 

caras fizeram um carnaval com o caso. Configurou o seguinte resultado: 

 

CHAPA2:2.700 

CHAPA1:2.400 

Com relação a eleição do Centro Acadêmico de Letras – UFPA, configurou-se a mesma conjuntura do DCE, pelo fato, 

também, de saberem que se não estivessem junto, PSOL E PSTU, o PSOL – MES perderia sua hegemonia de quase uma década a 

frente desta entidade. Bem, vamos ao que interessa a vocês, tiveram duas chapas: Chapa 1 "...MAIS PALAVRAS" Composta por 

um número interessante de estudantes sem vínculo partidário do mais alto escalam Acadêmico do curso – Alunos CNPQ, PIBIC, 

PAPIM, PIBEX e membros de projetos, de fato, extensionista, além dos vinculados a partidos políticos como, Rubens Camelô e 

Priscila Araújo (PT), Lucas (PMDB), Diego Tremere(PSDB), em uma chapa composta por 86 membros (apenas esses 4 eram 

partidários). 

A chapa 2 ―UNIÃO FAZ LETRAS‖ é uma chapa resultado do último ENEL Paraíba. Local onde Karina do PSTU e 

Rafael bateram o martelo na fusão das chapas que concorreram ano passado, ao referido pleito (PSTU – OUTRAS PALAVRAS e 

PSOL – JUNTANDO AS LETRAS) consagrado um potencial de votos astronômico, uma vez que o resultado das eleições ano 

passado foi: 

JUNTADO AS LETRAS - CHAPA 3: 214 

OUTRAS PALAVRAS - CHAPA 2: 67 

PRA FAZER MELHOR EM LETRAS - CHAPA 1: 210 

NULOS e BRANCOS: 7 

TOTAL: 498 

 

Desta forma as eleições ocorreram de forma pacífica e envolvente já que até ano passado o número máximo de 

participantes votantes tinha sido de 300 eleitores entre as chapas do PSOL e PSTU. Sempre o PSTU perdia de lavada e seu 

potencial de votos aos 6 ou 7 anos caíra para este acima explicitado e o PSOL só massacrava de 200 a 60 ou 70, configurando 

uma eleição com 70 a 80 % de aprovação. 

Com a criação de uma oposição real e propositiva o curso de letras teve grandes avanços os vitoriosos do PSOL se 

apropriaram de nossas propostas, apesar de falarem que eram impossíveis e que eram de responsabilidade do Instituto executar a 

exemplo: instalação de um ramal telefônico para melhorar a comunicação entre a entidade e os alunos, carteirinha grátis, já que 

eles cobravam 5 reais por uma de papel plastificada e este último ano passou a ser de PVC ao custo de R$ 3,95, idéia da bolsa 

Xerox para os alunos Tb é nossa, assim como, lixeiras pra sala de aula coisa que eles sempre prometeram e nunca executaram, 

mas quase chorando para o instituto pediram a compra pela universidade. 

Existe também a falta da prestação de contas do ENEL BELÉM como Diogo Ramalho falou é vergonhoso este 

comportamento, o CAL – UFPA jamais falou com o que gastou o seu lucro de 33% do montante o que trouxe de positivo para os 

estudantes depois que o evento foi embora. 

Enfim, poderia fica o dia inteiro lembrado das faltas para com os estudantes, entretanto darei o tão esperado resultado: 

UNIÃO FAZ AS LETRAS - CHAPA 2: 223  

...MAIS QUE PALAVRAS – CHAPA 1: 212 

POR URNAS: 

ALUNOS DO PORTUGUÊS 

CHAPA 1: 145 

CHAPA 2: 126 

LÍNGUA ESTRAGEIRAS (FRANCÊS, INGLÊS, ALEMÃO, ESPANHOL E MESTRADO) 

CHAPA 2: 97 

CHAPA 1: 67 

Obs.: Foram postos sub júdice 84 votos, pelo fato, de não atenderem os critérios do regimento eleitoral: carimbo do CAL e duas 

assinatura em cada cédula dos mesários da comissão eleitoral. Cujo resultado desses votos seria: 

CHAPA 2: 50 

CHAPA 1: 32 

NULOS: 2 

 



CENTRO ACADÊMICO DE LETRAS E LINGÜÍSTICA 

  

Após dois processos eleitorais problemáticos para escolha 

da direção do Instituto de Letras, a assembléia geral de letras, 

reunida no dia 01 de setembro de 2010, deliberou que o novo 

processo de escolha da direção será por meio do voto universal. 

Com esse processo, cada pessoa tem direito a um voto com o 

mesmo poder de participação, acabando com o corporativismo, 

o personalismo e o cupulismo, que dividiam o instituto em 

categorias e partes diferentes. A discussão e as deliberações 

marcam, com certeza, uma grande vitória para a comunidade de 

letras. 

O Instituto de Letras mais uma vez se torna vanguarda, 

organizando o primeiro processo eleitoral com voto universal 

dentro da UFBA e um dos primeiros do Brasil. Para 

continuarmos avançando e construirmos o melhor para o 

ILUFBA, é preciso que a comunidade de letras participe e 

acompanhe, de forma consciente e crítica, o processo e a 

escolha da nova direção. 

  

CALL – Jorge Amado – Gestão Sinônimo 2009/2010 

 

 



Eventos 
Confira os eventos em Letras e Educação de diversas instituições para 2011: 

 
Fevereiro 
II JORNADA INTERNACIONAL LÍNGUA, SUJEITO, POLÍTICA E SOCIEDADE 

3 de fevereiro 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem – Univás 

Pouso Alegre – MG 

http://jornadainternacional.blogspot.com 

  

VII CONGRESSO INTERNACIONAL da ABRALIN 

09 a 12 de fevereiro 

Curitiba  

http://www.abralin.org/ 

  

III Seminário de Educação Brasileira –  ‖Caminhos na Construção do Plano Nacional da Educação: Questões Desafiadoras e Debates 

Emblemáticos‖ 

28 de fevereiro  a 02 de março 

FE da Unicamp 

http://www.cedes.unicamp.br/ 

  

Março 
III Encontro de Estudos Discursivos – O gênero em diferentes abordagens discursivas 

15 a 18 de março 

Faculdade de Letras – USP 

http://www.epedusp.org 

  

XXIII Congreso sobre el Español en los Estados Unidos y VIII Congreso Internacional sobre el Español en Contacto con otras Lenguas 

del 17 al 20 de marzo 

Sacramento, California, Estados Unidos 

cmcolombi@ucdavis.edu 

  

Abril 
VII JORNADA NACIONAL DE FILOLOGIA 

04 de abril 

UFF 

http://www.filologia.org.br/vii_jnf/ 

  

II EEL- Encontro de Estudos Literários da UEMS – Desafios da Teoria e da Crítica Literária no século XX e XXI   

14 a 16 de abril  

UEMS – CAMPO GRANDE  

www.uems.br/eventos/eel 

  

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS DO LÉXICO 

17 a 20 de abril 

UFBA – Salvador 

http://www.iciel.ufba.br/ 

  

O Insólito e a Literatura Infanto-Juvenil 

III Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional 

IX Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional 

18 a 20 de abril 

UERJ 

http://www.sepel.uerj.br/eventos.html 

  

III CIELLA – Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários na Amazônia  

18 a 20 de abril 

UFPA 

http://www.3ciella.ufpa.br/index.php 

  

Maio 
SINEL 

10 a 13 de maio 

URI – Campus Frederico Westphalen 

www.fw.uri.br/sinel2011/ 

  

III SELL – Simpósio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários 

11 a 13 de maio 

U.F. do Triângulo Mineiro – Uberaba  

http://sell.letras.uftm.edu.br/ 

  

I CITED – I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE TEXTO E DISCURSO 

http://jornadainternacional.blogspot.com/
http://www.abralin.org/
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.epedusp.org/
http://uccllt.ucdavis.edu/events/usspanish/info.pdf
http://www.filologia.org.br/vii_jnf/
http://www.uems.br/eventos/eel
http://www.iciel.ufba.br/
http://www.sepel.uerj.br/eventos.html
http://www.3ciella.ufpa.br/index.php
http://www.fw.uri.br/sinel2011/
http://sell.letras.uftm.edu.br/


16 a 20 de maio de 2011 

UNESP/Assis 

http://www.fundepe.com/novo/cited/index.php 

  

4º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e Educação e do 1º Seminário Internacional de Estudos Culturais e Educação (4º SBECE / 1º 

SIECE) 

23 a 25 de maio 

ULBRA – Canoas, Rio Grande do Sul 

www.ulbra.br/4sbece 

  

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE LINGUÍSTICA FUNCIONAL 

25 a 27 de maio 

Local: UFMS (Tres Lagoas-MS) 

www.silf2011.com 

Email: silf2011@gmail.com 

  

Junho 
XVI Congresso Internacional da ALFAL – Associação de Linguística e Filologia da América Latina 

6 a 9 de junho 

Alcalá de Henares – Espanha 

http://www.eventoplenos.com/alfal_pt/index.php?sec=1344 

  

II Simpósio Nacional de Letras e Linguística e I Simpósio Internacional de Letras e Linguística: linguagem, história e memória 

07 a 10 de junho 

Universidade Federal de Goiás 

http://www.letras.catalao.ufg.br/sinalel/ 

  

I SIELP – Simpósio Internacional de Ensino de Língua Portuguesa 

16 a 17 de junho 

UFU 

http://www.ileel.ufu.br/sielp/ 

  

 Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada - InPLA 

LAEL – PUC SP 

23 a 25 de junho 

http://corpuslg.org/gelc/inpla2011.php 

  

Julho 
59º Seminário do GEL  

Bauru (SP), no campus da Universidade Sagrado Coração/USC 

6, 7 e 8 de julho 

http://www.gel.org.br/ 

  

63ª Reunião Anual da SBPC 

10 a 15 de julho 

UFG 

http://www.sbpcnet.org.br/goiania/sobre/ 

  

18º COLE – Congresso de Leitura do Brasil 

11 e 15 de julho 

Unicamp 

18colesugestoes@gmail.com 

http://alb.com.br/ 

  

Ética e Metodologia na investigação sobre interacções discursivas 

15 e 16 julho  

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

giid@fcsh.unl.pt  

http://giid.fcsh.unl.pt/ (em construção) 

  

XII Congresso Internacional da Abralic 

17 a 22 de julho 

Curitiba, PR 

http://www.abralic.org/ 

  

XIV Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol e II Seminário Nacional da Copesbra 

19 a 23 de julho 

UFF 

http://espanholdobrasil.files.wordpress.com/2010/09/primeira-circular.pdf 

  

IX Congresso Brasileiro de Lingüística Aplicada 

25 a 28 de julho 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

http://www.alab.org.br/eventos/ix-cbla 
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http://www.ulbra.br/4sbece
http://www.silf2011.com/
http://www.silf2011.com/
http://br.mc1124.mail.yahoo.com/mc/compose?to=silf2011%40gmail.com
http://www.eventoplenos.com/alfal_pt/index.php?sec=1344
http://www.letras.catalao.ufg.br/sinalel/
http://www.ileel.ufu.br/sielp/
http://corpuslg.org/gelc/inpla2011.php
http://www.gel.org.br/
http://www.sbpcnet.org.br/goiania/sobre/
mailto:18colesugestoes@gmail.com
http://alb.com.br/
http://br.mc1124.mail.yahoo.com/mc/compose?to=giid%40fcsh.unl.pt
http://giid.fcsh.unl.pt/
http://www.abralic.org/
http://espanholdobrasil.files.wordpress.com/2010/09/primeira-circular.pdf
http://www.alab.org.br/eventos/ix-cbla


  

VIII Congresso Brasileiro de Professores de Alemão 

27 a 29 de julho 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

www.abrapa.org.br 

congresso@abrapa.org.br 

  

Agosto 
XI Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais 

07 a 10 de agosto  

UFBA  

http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/ 

  

VI SIGET – VI Simpósio Internacional de Estudos dos Gêneros Textuais 

15 a 19 de agosto 

UFRN 

http://www.cchla.ufrn.br/visiget/ 

  

XV CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

22 a 26 de agosto 

UERJ 

http://www.filologia.org.br/xv_cnlf/principal.htm 

  

I ENCONTRO INTERNACIONAL DE SINTAXE E SEMÂNTICA E SUAS INTERFACES (EISSI) 

25 e 26 de agosto 

PUCRS – Porto Alegre 

eissi.pucrs@gmail.com 

  

 III SIMELP – Simpósio Mundial de Língua Portuguesa 

30 de agosto a 02 de setembro 

UNIVERSIDADE DE MACAU 

http://www.umac.mo/fsh/dp/III_simelp/index.html 

  

Setembro 
V SEAD – SEMINÁRIO DE ESTUDOS EM ANÁLISE DO DISCURSO 

20 a 23 de setembro 

UFRGS 

discurso@ufrgs.br 

  

Simpósio Internacional de Letras Neolatinas 

26 a 29 de setembro 

Faculdade de Letras da UFRJ  

http://www.letras.ufrj.br/neolatinas/pages/eventos/iv-simposio.php 

  

Outubro 
34a Reunião Anual da ANPED 

Outubro de 2011 

http://www.anped.org.br/novo_portal/ 

  

Novembro 
IX Congresso Internacional da Associação Latino-americana de Estudos do Discurso  

1  a  4 de novembro 

UFMG – MG 

www.ufmg.br/eventos/congressoaled 

  

XIII Simpósio Nacional de Letras e Linguística – III Simpósio Internacional de Letras e Linguística 

23 a 25 de novembro 

UFU  
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FACULDADES E UNIVERSIDADES COM CURSO DE LETRAS EM SANTA 

CATARINA 

 

01 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE – 

UNIFEBE 

Letras – Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

(inglesa ou espanhola) e Literatura Brasileira 
- Rua Dorval Luz  nº123. Bairro: Santa Terezinha. CEP 

88352-400 

Telefone: 32117000             Fax: 32117200     E-mail: 

reitoria@unifebe.edu.br 

COORDENAÇÃO: Claudia Kuinta Dias Hohmann  

 

02 - FACULDADES INTEGRADAS FACVEST – 

FACVEST 

Avenida Marechal Floriano nº947   Bairro: Centro  

Município: Lages   CEP: 88501-103 

Telefone:(49)32894000     Fax:(49)32894000     E-mail: 

r.lopesdafonseca@gmail.com 

COORDENAÇÃO: Renato Rodrigues 

 

03- FACULDADES BARDDAL DE LETRAS – FB 

Endereço: Avenida Madre Benvenuta Nº: 416  

CEP: 88036-500 Bairro: CENTRO    Município: 

Florianópolis UF: SC  

Telefone: (48) 3234 2344              E-mail: 

loual@barddal.br  

 www.barddal.br  

COORDENAÇÃO:   Lourdes Alves  

 

04- UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO 

DE CHAPECÓ – UNOCHAPECÓ 

Letras Espanhol; Letras Inglês; Letras Português; 

Letras Secretariado Executivo 
Avenida Senador Attílio Fontana nº591 Bairro: EFAPI CEP: 

89809-000 

Telefone: (49) 3321 8233  Fax: (49) 3321 8061    E-mail: 

reitoria@unochapeco.edu.br 

COORDENAÇÃO: 
Professora: Rosa Maria Cominetti - Letras - Língua 

Espanhola e Literaturas de Língua Espanhola 

http://www.unochapeco.edu.br/?cod_orgao=1&cod_modulo

=8&curnivel=3&cod_curso=1020&cod_grade=398 

 

05 - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – 

UNIVILLE 

Letras Inglês, Letras Português 
Campus Universitário Bairro: BOM RETIRO CEP :89201-

972 

Telefone: (47) 3461 9000                E-mail: 

reitoria@univille.br 

DEPARTAMENTO DE LETRAS - Bloco/ sala: 215    

Tel.: 47.3461 9096  E-mail: letras@univille.br  

Segunda a Sexta-feira: 7h15 às 12h - 13h às 22h30 – 

Sábados:7h30 às 11h30 

http://community.univille.edu.br/depto_letras/ 

 

06 - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 

CATARINENSE – UNESC 

Letras Português- Espanhol; Letras Português- Inglês 
Avenida Universitária nº1105 Bairro: UNIVERSITÁRIO 

CEP: 88806-000 

Telefone: (48) 3431 2565 Fax: (48) 3431 2750   E-mail: 

recava@unesc.net 

COORDENAÇÃO: Carlos Arcângelo Schlickmann  

 

07 - UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA 

CATARINA – UNOESC 

Letras Português- Espanhol; Letras Português- Inglês 
Rua Getúlio Vargas nº2125 Bairro: Flor da Serra CEP: 

89600-000 

Telefone: (49) 3551 2000 Fax: (49) 3551 2004 

E-mail: reitoria@unoesc.edu.br; 

neusa.bordignon@unoesc.edu.br 

COORDENAÇÃO:   Elton Luiz Nardi 

<elton.nardi@unoesc.edu.br> 

http://www.unoesc.edu.br/cursos/graduacao/letras 

 

08 - UNIVERSIDADE DO PLANALTO 

CATARINENSE – UNIPLAC 

Letras Português- Espanhol; Letras Português- Inglês 
Avenida Castelo Branco nº170 Bairro: Universitário CEP: 

88509-900 

Telefone: (49) 3251 1022 Fax: (49) 3251 1051 

E-mail: uniplac@uniplac.net; pesqinst@uniplac.net 

COORDENAÇÃO: 
 Professora: Katia Marlova Bianchi Ferreira Pessoa    

http://www.uniplac.net/cursos/graduacao.ph 

 

09 - UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA 

CATARINA – UNISUL 

Letras Espanhol, Letras Inglês 
Avenida José Acácio Moreira nº787 Bairro: Dehon CEP: 

88704-900 

Telefone: (048)36213000                   E-mail: 

solange.souza@unisul.br; 

 secretariageraldareitoria@unisul.br; 

 solangeantunessouza@hotmail.com 

 

 

 UNIDADE PEDRA BRANCA - PORTUGUÊS 
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COORDENAÇÃO:  

Professora Dra. : Dilma Beatriz Rocha Juliano     letraspb@unisul.br   

 

Telefone: (48) 3279-1034 

 

 UNIDADE PEDRA BRANCA - PORTUGUÊS – 

INGLÊS 

COORDENAÇÃO:  

Professora: Mônica Mano Trindade           E-mail: monica@unisul.br    

 

Fones:  (48) 3279 1034    (48) 9113 7845 

 

 UNIDADE TUBARÃO – PORTUGUÊS – 

INGLÊS 

PORTUGUÊS - ESPANHOL 

COORDENAÇÃO:  

Professor:  Felipe Felisbino              E-mail: felipefb@unisul.br 

 UNIDADE ARARANGUÁ 

PORTUGUÊS - INGLÊS  

COORDENAÇÃO: 

 Professor: Otávio Zanella                               E-mail: 

zanella@unisul.br 

http://www.unisul.br/site-principal/home.html 

 

10- UNIVERSIDADE DO VALE DE ITAJAÍ - 

UNIVALI 

Campus Itajai. Sala 114 - Bloco 7    Telefone: (47) 3341-

7504             letras@univali.br 

COORDENAÇÃO: José Marcelo Freitas de Luna                  

http://www.univali.br/ 

 

11 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA – UFSC 

Letras Alemão; Letras Espanhol, Letras Inglês; Letras 

Italiano; Letras Libras; Letras Português; Letras 

Secretariado Executivo em Inglês. 

Centro de Comunicação e Expressão, Prédio B Sala 517  

Bairro: Trindade CEP: 88040-900 

 

E-mail: gabinete@reitoria.ufsc.br 

Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras 

Chefe - Silvana de Gaspari - gaspari@cce.ufsc.br   

Sub-chefe: Noêmia Guimarães Soares     

www.lle.cce.ufsc.br 

Secretária: Rosângela Santos de Souza - 

rosangeladlle@gmail.com 

 

Coordenação Geral do Curso de Letras Libras  

letraslibras@cce.ufsc.br  

 

Coordenador do Curso Letras-Libras presencial:  

Prof. Dr. Tarcísio de Arantes Leite  

tleite@cce.ufsc.br  

 

Coordenador do curso Letras-Libras à distância:  

Profa. Dra. Marianne Rossi Stumpf  

marianne@ead.ufsc.br  

 

Departamento de Língua e Literatura Vernáculas 

Chefe - Izabel Christine Seara - izabels@linse.ufsc.br 

Sub-chefe - Izete Lehmkuhl Coelho  - izete@cce.ufsc.br           

www.llv.cce.ufsc.br 

COORDENAÇÃO: José Ernesto de Vargas / 

Subcoordenadora: Diva Zandomenego - diva@cce.ufsc.br 

 

12 - UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – 

FURB 

Letras Alemão; Letras INGLÊS; Letras Espanhol 

Rua Antonio da Veiga nº140 Bairro: Victor Konder CEP: 

89012-900 

Telefone: (47)3321.0381 ou (47) 3321.0377 Fax: 

(47)3322.8818 

E-mail: reitoria@furb.br 

http://www.furb.br/novo/index.php?option=conteudo&Itemi

d=2406&sis_id_lang=1 

Departamento de Letras Chefia 3321-0252 

 

13 -CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA 

VINCI – UNIASSELVI 

Letras Espanhol; Letras Português 
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Rodovia Br 470 Km 71 nº1040 Bairro: Benetido CEP: 

89130-000 

Telefone: (47) 3281 9000 Fax: (47) 3281 9090 

E-mail: gianmo.professor@uniasselvi.com.br 

http://www.uniasselvi.com.br/hp-

2.0/home/curso_csit.php?curs=LET 

COORDENAÇÃO: ? 

 

14- UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UNC 

Letras Inglês, Letras Português e Inglês 

Rua Victor Baptista Adami nº800 Bairro: Centro CEP: 

89500-000 

Telefone: 4935612600 Fax: 4935612600 

E-mail: reitoria@unc.br 

 UNC – CAÇADOR 

LETRAS TRILINGUE 

COORDENAÇÃO: 

Professora: Ana Paula Carneiro Canalli    E-mail: 

letras@cdr.unc.br  

Dias de Coordenação: Quarta-feira - 13h00 às 18h00 

Quinta-feira - 13h00- às 18h00  Sexta-Feira - 19h00 às 

21h00.   

 UNC CURITIBANOS 

LETRAS TRILINGUE 

academico.diretorio@gmail.com 

 UNC MAFRA 

LETRAS PORTUGUÊS – INGLÊS 

COORDENAÇÃO:    Raquel Weber Valério     E-mail: 

raquelwvalerio@hotmail.com 

 

Telefone: 047-36415500, 3642-3759         WWW.unc.br 

 

 

 

15 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA 

SUL – UFFS 

Letras Português e Espanhol 

Av. Getúlio Vargas nº609 Bairro: Centro CEP: 89812-000 

Telefone: (49) 33287508 Fax: (49) 33287508 

E-mail: alexandre@uffs.edu.br 

COORDENAÇÃO: ? 
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IES LETRAS 
 

ACRE 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE  

 

ALAGOAS 

 CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIO  

 ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS HUMANAS E ECONOMICAS  

 FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE ARAPIRACA  

 FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE PENEDO  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

 

AMAPÁ 

 FACULDADE DE MACAPA  

 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAPA  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA  

 

AMAZONAS 

 CENTRO UNIVERSITARIO DO NORTE  

 CENTRO UNIVERSITARIO NILTON LINS  

 ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  

 UNIVERSIDADE PAULISTA  

 

BAHIA 

 FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS  

 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DE FEIRA DE SANTANA  

 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DE ITABUNA  

 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DE JEQUIE  

 FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DE VITORIA DA CONQUISTA  

 FACULDADE JORGE AMADO  

 FACULDADE SETE DE SETEMBRO  

 FACULDADE UNIME DE EDUCACAO E COMUNICACAO  

 UNIVERSIDADE CATOLICA DE SALVADOR  

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

 UNIVERSIDADE SALVADOR  

 

CEARÁ 

 FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE  

 FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA  

 UNIVERSIDADE DE FORTALEZA  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO ACARAU  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA  

 UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI  

 

DISTRITO FEDERAL 

 CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA  

 FACULDADE CENECISTA DE BRASILIA  

javascript:VerListaPDF(549,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20ACRE',2005);
javascript:VerListaPDF(621,'LETRAS','CENTRO%20DE%20ESTUDOS%20SUPERIORES%20DE%20MACEIO',2005);
javascript:VerListaPDF(2567,'LETRAS','ESCOLA%20SUPERIOR%20DE%20CIENCIAS%20HUMANAS%20E%20ECONOMICAS',2005);
javascript:VerListaPDF(486,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FORMACAO%20DE%20PROFESSORES%20DE%20ARAPIRACA',2005);
javascript:VerListaPDF(88,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FORMACAO%20DE%20PROFESSORES%20DE%20PENEDO',2005);
javascript:VerListaPDF(577,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20ALAGOAS',2005);
javascript:VerListaPDF(2773,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20MACAPA',2005);
javascript:VerListaPDF(1823,'LETRAS','INSTITUTO%20DE%20ENSINO%20SUPERIOR%20DO%20AMAPA',2005);
javascript:VerListaPDF(830,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20AMAPA',2005);
javascript:VerListaPDF(1422,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DO%20NORTE',2005);
javascript:VerListaPDF(669,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20NILTON%20LINS',2005);
javascript:VerListaPDF(1436,'LETRAS','ESCOLA%20SUPERIOR%20BATISTA%20DO%20AMAZONAS',2005);
javascript:VerListaPDF(4,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20AMAZONAS',2005);
javascript:VerListaPDF(322,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20PAULISTA',2005);
javascript:VerListaPDF(1640,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20CIENCIAS%20HUMANAS%20E%20SOCIAIS',2005);
javascript:VerListaPDF(1461,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20TECNOLOGIA%20E%20CIENCIAS',2005);
javascript:VerListaPDF(1053,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20TECNOLOGIA%20E%20CIENCIAS%20DE%20%20FEIRA%20DE%20SANTANA',2005);
javascript:VerListaPDF(1642,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20TECNOLOGIA%20E%20CIENCIAS%20DE%20ITABUNA',2005);
javascript:VerListaPDF(1645,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20TECNOLOGIA%20E%20CIENCIAS%20DE%20JEQUIE',2005);
javascript:VerListaPDF(1364,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20TECNOLOGIA%20E%20CIENCIAS%20DE%20VITORIA%20DA%20CONQUISTA',2005);
javascript:VerListaPDF(1185,'LETRAS','FACULDADE%20JORGE%20AMADO',2005);
javascript:VerListaPDF(2222,'LETRAS','FACULDADE%20SETE%20DE%20SETEMBRO',2005);
javascript:VerListaPDF(1644,'LETRAS','FACULDADE%20UNIME%20DE%20EDUCACAO%20E%20COMUNICACAO',2005);
javascript:VerListaPDF(519,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20CATOLICA%20DE%20SALVADOR',2005);
javascript:VerListaPDF(40,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20DO%20ESTADO%20DA%20BAHIA',2005);
javascript:VerListaPDF(666,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DE%20FEIRA%20DE%20SANTANA',2005);
javascript:VerListaPDF(24,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DE%20SANTA%20CRUZ',2005);
javascript:VerListaPDF(756,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DO%20PIAUI',2005);
javascript:VerListaPDF(688,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DO%20SUDOESTE%20DA%20BAHIA',2005);
javascript:VerListaPDF(578,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA',2005);
javascript:VerListaPDF(385,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20SALVADOR',2005);
javascript:VerListaPDF(1350,'LETRAS','FACULDADE%20DO%20VALE%20DO%20JAGUARIBE',2005);
javascript:VerListaPDF(1658,'LETRAS','FACULDADE%20INTEGRADA%20DA%20GRANDE%20FORTALEZA',2005);
javascript:VerListaPDF(555,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20DE%20FORTALEZA',2005);
javascript:VerListaPDF(29,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DO%20CEARA',2005);
javascript:VerListaPDF(95,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DO%20VALE%20DO%20ACARAU',2005);
javascript:VerListaPDF(583,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20CEARA',2005);
javascript:VerListaPDF(746,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20REGIONAL%20DO%20CARIRI',2005);
javascript:VerListaPDF(402,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20BRASILIA',2005);
javascript:VerListaPDF(1507,'LETRAS','FACULDADE%20CENECISTA%20DE%20BRASILIA',2005);


 FACULDADE JESUS MARIA JOSE  

 FACULDADE MICHELANGELO  

 FACULDADE MULTIEDUCATIVA  

 FACULDADE PLANALTO DE FILOSOFIA. CIENCIAS E LETRAS  

 FACULDADE SANTA TEREZINHA  

 FACULDADES INTEGRADAS DA TERRA DE BRASILIA  

 INSTITUTO DE EDUCACAO E ENSINO SUPERIOR DE SAMAMBAIA  

 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DO ICESP  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO PAULO MARTINS  

 UNIVERSIDADE CATOLICA DE BRASILIA  

 UNIVERSIDADE DE BRASILIA  

 UNIVERSIDADE PAULISTA  

 

ESPÍRITO SANTO 

 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA  

 CENTRO UNIVERSITARIO SAO CAMILO - ESPIRITO SANTO  

 ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR ALTERNATIVO  

 ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO ANISIO TEIXEIRA  

 FACULDADE DE ARACRUZ  

 FACULDADE DE CIENCIAS APLICADAS SAGRADO CORACAO  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE ALEGRE  

 FACULDADE SABERES  

 FACULDADES INTEGRADAS CASTELO BRANCO  

 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA VENECIA  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO  

 

GOIÁS 

 CENTRO UNIVERSITARIO DE ANAPOLIS  

 FACULDADE ALFREDO NASSER  

 FACULDADE CENTRAL DE CRISTALINA  

 FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DE GOIATUBA  

 FACULDADE DE PIRACANJUBA  

 FACULDADE JK VALPARAISO  

 FACULDADE LATINO AMERICANA  

 FACULDADES INTEGRADAS IESGO  

 INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS  

 INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA  

 UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS  

 UNIVERSIDADE DE RIO VERDE  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS  

 UNIVERSIDADE PAULISTA  

 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA  

 

MARANHÃO 

 CENTRO UNIVERSITARIO DO MARANHAO  

 FACULDADE ATENAS MARANHENSE  

 FACULDADE DE EDUCACAO SAO FRANCISCO  

 FACULDADE SANTA FE  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO  

javascript:VerListaPDF(1309,'LETRAS','FACULDADE%20JESUS%20MARIA%20JOSE',2005);
javascript:VerListaPDF(1477,'LETRAS','FACULDADE%20MICHELANGELO',2005);
javascript:VerListaPDF(2142,'LETRAS','FACULDADE%20MULTIEDUCATIVA',2005);
javascript:VerListaPDF(1119,'LETRAS','FACULDADE%20PLANALTO%20DE%20FILOSOFIA.%20CIENCIAS%20E%20LETRAS',2005);
javascript:VerListaPDF(1518,'LETRAS','FACULDADE%20SANTA%20TEREZINHA',2005);
javascript:VerListaPDF(4254,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20DA%20TERRA%20DE%20BRASILIA',2005);
javascript:VerListaPDF(1951,'LETRAS','INSTITUTO%20DE%20EDUCACAO%20E%20ENSINO%20SUPERIOR%20DE%20SAMAMBAIA',2005);
javascript:VerListaPDF(1739,'LETRAS','INSTITUTO%20DE%20ENSINO%20SUPERIOR%20DO%20CENTRO%20OESTE',2005);
javascript:VerListaPDF(4068,'LETRAS','INSTITUTO%20SUPERIOR%20DE%20EDUCACAO%20DO%20ICESP',2005);
javascript:VerListaPDF(2580,'LETRAS','INSTITUTO%20SUPERIOR%20DE%20EDUCACAO%20PAULO%20MARTINS',2005);
javascript:VerListaPDF(403,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20CATOLICA%20DE%20BRASILIA',2005);
javascript:VerListaPDF(2,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20DE%20BRASILIA',2005);
javascript:VerListaPDF(322,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20PAULISTA',2005);
javascript:VerListaPDF(1159,'LETRAS','CENTRO%20DE%20ENSINO%20SUPERIOR%20DE%20VITORIA',2005);
javascript:VerListaPDF(739,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20SAO%20CAMILO%20-%20ESPIRITO%20SANTO',2005);
javascript:VerListaPDF(1908,'LETRAS','ESCOLA%20DE%20ENSINO%20SUPERIOR%20ALTERNATIVO',2005);
javascript:VerListaPDF(1326,'LETRAS','ESCOLA%20SUPERIOR%20DE%20ENSINO%20ANISIO%20TEIXEIRA',2005);
javascript:VerListaPDF(798,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20ARACRUZ',2005);
javascript:VerListaPDF(736,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20CIENCIAS%20APLICADAS%20SAGRADO%20CORACAO',2005);
javascript:VerListaPDF(78,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20DE%20ALEGRE',2005);
javascript:VerListaPDF(1852,'LETRAS','FACULDADE%20SABERES',2005);
javascript:VerListaPDF(1840,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20CASTELO%20BRANCO',2005);
javascript:VerListaPDF(1654,'LETRAS','INSTITUTO%20DE%20ENSINO%20SUPERIOR%20DE%20NOVA%20VENECIA',2005);
javascript:VerListaPDF(573,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20ESPIRITO%20SANTO',2005);
javascript:VerListaPDF(384,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20ANAPOLIS',2005);
javascript:VerListaPDF(1573,'LETRAS','FACULDADE%20ALFREDO%20NASSER',2005);
javascript:VerListaPDF(1696,'LETRAS','FACULDADE%20CENTRAL%20DE%20CRISTALINA',2005);
javascript:VerListaPDF(824,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20E%20CIENCIAS%20HUMANAS%20DE%20GOIATUBA',2005);
javascript:VerListaPDF(1404,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20PIRACANJUBA',2005);
javascript:VerListaPDF(2756,'LETRAS','FACULDADE%20JK%20VALPARAISO',2005);
javascript:VerListaPDF(2479,'LETRAS','FACULDADE%20LATINO%20AMERICANA',2005);
javascript:VerListaPDF(3613,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20IESGO',2005);
javascript:VerListaPDF(1402,'LETRAS','INSTITUTO%20DE%20CIENCIAS%20SOCIAIS%20E%20HUMANAS',2005);
javascript:VerListaPDF(1426,'LETRAS','INSTITUTO%20LUTERANO%20DE%20ENSINO%20SUPERIOR%20DE%20ITUMBIARA',2005);
javascript:VerListaPDF(527,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20CATOLICA%20DE%20GOIAS',2005);
javascript:VerListaPDF(3974,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20DE%20RIO%20VERDE',2005);
javascript:VerListaPDF(47,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DE%20GOIAS',2005);
javascript:VerListaPDF(584,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20GOIAS',2005);
javascript:VerListaPDF(322,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20PAULISTA',2005);
javascript:VerListaPDF(663,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20SALGADO%20DE%20OLIVEIRA',2005);
javascript:VerListaPDF(823,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DO%20MARANHAO',2005);
javascript:VerListaPDF(1452,'LETRAS','FACULDADE%20ATENAS%20MARANHENSE',2005);
javascript:VerListaPDF(1546,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20EDUCACAO%20SAO%20FRANCISCO',2005);
javascript:VerListaPDF(1597,'LETRAS','FACULDADE%20SANTA%20FE',2005);
javascript:VerListaPDF(568,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DO%20MARANHAO',2005);
javascript:VerListaPDF(756,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DO%20PIAUI',2005);
javascript:VerListaPDF(548,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DO%20MARANHAO',2005);


 

MATO GROSSO 

 CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE  

 FACULDADE DE EDUCACAO DE ALTA FLORESTA  

 FACULDADE DE SORRISO  

 FACULDADES INTEGRADAS DE RONDONOPOLIS  

 FACULDADES INTEGRADAS MATO-GROSSENSES DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS  

 UNIVERSIDADE DE CUIABA  

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO  

 

MATO GROSSO DO SUL 

 CENTRO UNIVERSITARIO DA GRANDE DOURADOS  

 FACULDADE DE EDUCACAO DE COSTA RICA  

 FACULDADE DE LETRAS DE NOVA ANDRADINA  

 FACULDADE DE PONTA PORA  

 FACULDADES INTEGRADAS DE FATIMA DO SUL  

 FACULDADES INTEGRADAS DE NAVIRAI  

 FACULDADES INTEGRADAS DE PARANAIBA -FIPAR  

 FACULDADES INTEGRADAS DE PONTA PORA  

 UNIVERSIDADE CATOLICA DOM BOSCO  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL  

 UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIAO DO PANTANAL  

 

MINAS GERAIS 

 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE JUIZ DE FORA  

 CENTRO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO  

 CENTRO UNIVERSITARIO DA FUNDACAO EDUCACIONAL GUAXUPE  

 CENTRO UNIVERSITARIO DE BELO HORIZONTE  

 CENTRO UNIVERSITARIO DE CARATINGA  

 CENTRO UNIVERSITARIO DE FORMIGA  

 CENTRO UNIVERSITARIO DE ITAJUBA  

 CENTRO UNIVERSITARIO DE LAVRAS  

 CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS DE MINAS  

 CENTRO UNIVERSITARIO DO CERRADO-PATROCINIO  

 CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS  

 CENTRO UNIVERSITARIO DO PLANALTO DE ARAXA  

 CENTRO UNIVERSITARIO DO SUL DE MINAS  

 CENTRO UNIVERSITARIO DO TRIANGULO  

 CENTRO UNIVERSITARIO NEWTON PAIVA  

 FACULDADE ASA DE BRUMADINHO  

 FACULDADE DA CIDADE DE SANTA LUZIA  

 FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DE CURVELO  

 FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS  

 FACULDADE DE DIREITO E CIENCIAS SOCIAIS DO LESTE DE MINAS - FADILESTE  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE OURO FINO  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE SETE LAGOAS  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DE TEOFILO OTONI  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS DEPUTADO JOSE LAVIOLA  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS NOSSA SENHORA DE SION  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY  

 FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS SANTA MARCELINA  

javascript:VerListaPDF(794,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20VARZEA%20GRANDE',2005);
javascript:VerListaPDF(930,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20EDUCACAO%20DE%20ALTA%20FLORESTA',2005);
javascript:VerListaPDF(1945,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20SORRISO',2005);
javascript:VerListaPDF(1312,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20DE%20RONDONOPOLIS',2005);
javascript:VerListaPDF(3303,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20MATO-GROSSENSES%20DE%20CIENCIAS%20SOCIAIS%20E%20HUMANAS',2005);
javascript:VerListaPDF(780,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20DE%20CUIABA',2005);
javascript:VerListaPDF(719,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20DO%20ESTADO%20DE%20MATO%20GROSSO',2005);
javascript:VerListaPDF(1,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20MATO%20GROSSO',2005);
javascript:VerListaPDF(673,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DA%20GRANDE%20DOURADOS',2005);
javascript:VerListaPDF(1249,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20EDUCACAO%20DE%20COSTA%20RICA',2005);
javascript:VerListaPDF(1897,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20LETRAS%20DE%20NOVA%20ANDRADINA',2005);
javascript:VerListaPDF(779,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20PONTA%20PORA',2005);
javascript:VerListaPDF(762,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20DE%20FATIMA%20DO%20SUL',2005);
javascript:VerListaPDF(769,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20DE%20NAVIRAI',2005);
javascript:VerListaPDF(913,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20DE%20PARANAIBA%20-FIPAR',2005);
javascript:VerListaPDF(976,'LETRAS','FACULDADES%20INTEGRADAS%20DE%20PONTA%20PORA',2005);
javascript:VerListaPDF(387,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20CATOLICA%20DOM%20BOSCO',2005);
javascript:VerListaPDF(1028,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20ESTADUAL%20DE%20MATO%20GROSSO%20DO%20SUL',2005);
javascript:VerListaPDF(694,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DE%20MATO%20GROSSO%20DO%20SUL',2005);
javascript:VerListaPDF(671,'LETRAS','UNIVERSIDADE%20PARA%20O%20DESENVOLVIMENTO%20DO%20ESTADO%20E%20DA%20REGIAO%20DO%20PANTANAL',2005);
javascript:VerListaPDF(337,'LETRAS','CENTRO%20DE%20ENSINO%20SUPERIOR%20DE%20JUIZ%20DE%20FORA',2005);
javascript:VerListaPDF(3972,'LETRAS','CENTRO%20SUPERIOR%20DE%20ENSINO%20E%20PESQUISA%20DE%20MACHADO',2005);
javascript:VerListaPDF(3875,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DA%20FUNDACAO%20EDUCACIONAL%20GUAXUPE',2005);
javascript:VerListaPDF(349,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20BELO%20HORIZONTE',2005);
javascript:VerListaPDF(3966,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20CARATINGA',2005);
javascript:VerListaPDF(3983,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20FORMIGA',2005);
javascript:VerListaPDF(1869,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20ITAJUBA',2005);
javascript:VerListaPDF(3372,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20LAVRAS',2005);
javascript:VerListaPDF(3371,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DE%20PATOS%20DE%20MINAS',2005);
javascript:VerListaPDF(1450,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DO%20CERRADO-PATROCINIO',2005);
javascript:VerListaPDF(878,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DO%20LESTE%20DE%20MINAS%20GERAIS',2005);
javascript:VerListaPDF(1575,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DO%20PLANALTO%20DE%20ARAXA',2005);
javascript:VerListaPDF(3368,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DO%20SUL%20DE%20MINAS',2005);
javascript:VerListaPDF(142,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20DO%20TRIANGULO',2005);
javascript:VerListaPDF(343,'LETRAS','CENTRO%20UNIVERSITARIO%20NEWTON%20PAIVA',2005);
javascript:VerListaPDF(1670,'LETRAS','FACULDADE%20ASA%20DE%20BRUMADINHO',2005);
javascript:VerListaPDF(1581,'LETRAS','FACULDADE%20DA%20CIDADE%20DE%20SANTA%20LUZIA',2005);
javascript:VerListaPDF(728,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20CIENCIAS%20HUMANAS%20DE%20CURVELO',2005);
javascript:VerListaPDF(1459,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20CIENCIAS%20HUMANAS%20E%20SOCIAIS',2005);
javascript:VerListaPDF(809,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20DIREITO%20E%20CIENCIAS%20SOCIAIS%20DO%20LESTE%20DE%20MINAS%20-%20FADILESTE',2005);
javascript:VerListaPDF(524,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20DE%20OURO%20FINO',2005);
javascript:VerListaPDF(111,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20DE%20SETE%20LAGOAS',2005);
javascript:VerListaPDF(128,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20DE%20TEOFILO%20OTONI',2005);
javascript:VerListaPDF(1987,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20DEPUTADO%20JOSE%20LAVIOLA',2005);
javascript:VerListaPDF(3477,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20NOSSA%20SENHORA%20DE%20SION',2005);
javascript:VerListaPDF(615,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20PROFESSORA%20NAIR%20FORTES%20ABU-MERHY',2005);
javascript:VerListaPDF(435,'LETRAS','FACULDADE%20DE%20FILOSOFIA%20CIENCIAS%20E%20LETRAS%20SANTA%20MARCELINA',2005);


 FACULDADE DE FILOSOFIA DE PASSOS  

 FACULDADE DE FILOSOFIA E LETRAS DE DIAMANTINA  

 FACULDADE DE FILOSOFIA. CIENCIAS E LETRAS DE BOA ESPERANCA  

 FACULDADE DE FILOSOFIA. CIENCIAS E LETRAS DE CARANGOLA  

 FACULDADE DE FILOSOFIA. CIENCIAS E LETRAS DO ALTO SAO FRANCISCO  

 FACULDADE DE MINAS BH  

 FACULDADE DE PARA DE MINAS  

 FACULDADE DE SABARA  

 FACULDADE PEREIRA DE FREITAS  

 FACULDADE SANTA RITA  

 FACULDADE TECSOMA  

 FACULDADES ASSOCIADAS DE UBERABA - FAZU  

 FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASES  

 FACULDADES INTEGRADAS DE PEDRO LEOPOLDO  

 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA  

 INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS  

 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE JOAO MONLEVADE  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DE DIVINOPOLIS  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DE ITABIRA  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DE ITUIUTABA  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DE OLIVEIRA  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO ELVIRA DAYRELL  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO IBITURUNA  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO MONTES CLAROS  

 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO VERDE NORTE  

 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS  

 UNIVERSIDADE DE ITAUNA  

 UNIVERSIDADE DE UBERABA  

 UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAI  

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA  

 UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS  

 UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA  

 UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE  

 UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE  

 

PARÁ 

 ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA  

 ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE  

 FACULDADE DE ITAITUBA  

 FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA - FIBRA  

 INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTAREM  

 UNIVERSIDADE DA AMAZONIA  

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA  

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA  

 

PARAÍBA 

 CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA  
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MAPEAMENTO DE ENTIDADES PIAUI 

 

01- Centro de Ensino Superior Piauiense – FAP 

Curso:Letras / Português  

  Sem entidade de base 

 

02- Faculdade dos Cerrados Piauiense –FCP  

Curso:Letras / Português e Letras / Inglês 

  Sem entidade de base 

 

03- Faculdade Evangélica Cristo Rei – FECR  

Curso:Letras / Português 

  Sem entidade de base 

 

04- Universidade Estadual do Piauí – UESPI 

Campus Poeta Torquato Neto 

Curso:  

Letras / Português  

(Centro Acadêmico Leonardo Nossa Senhora das Dores Castelo Branco – Ativo) 

 

Letras / Inglês 

(Centro Acadêmico de Letras Inglês – CALLING – Ativo) 

 

Letras / Espanhol  

(Centro Acadêmico de Letras Espanhol – CALE – Em vacância) 

Campus Clóvis Moura 

Curso: Letras / Português (Sem centro acadêmico) 

Campus Universitário de Bom Jesus 

Curso: Letras / Português (Sem centro acadêmico) 

Campus Josefina Dennes 

Curso: Letras / Português e Letras Inglês (Sem centro acadêmico) 

Campus Universitário de Fronteiras 

Curso: Letras / Português (Sem centro acadêmico) 

Campus Universitário de Luzilândia 

Curso: Letras / Português (Sem centro acadêmico) 

Campus Posidônio Queiroz 

Curso: Letras / Português (Sem centro acadêmico) 

Campus Professor Alexandre Alves 

Curso: Letras / Português e Letras Inglês (Sem centro acadêmico) 

Campus Universitário de Picos 

Curso: Letras / Português (Sem centro acadêmico) 

Campus Universitário de Piripiri 

Curso: Letras / Inglês (Sem centro acadêmico) 

 

05- Universidade Federal do Piauí – UFPI 

Campus Ministro Petrônio Portella 

Cursos:  

Letras / Língua Inglesa 

Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa e Língua Francesa)  

Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa) 

 (Diretório Acadêmico Poeta Torquato Neto - ATIVO) 

 

 

 
 

 



EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

I MAPEAMENTO DAS ENTIDADES DE BASE DE LETRAS 

 

 

Estado 
 

Cidade 
 

Instituição 
 

 

ENTIDADE DE BASE 

 

Nome  

Telefone  

Possui sala própria (   ) SIM  (   ) NÃO 

Endereço  

E-mail (   ) SIM  (   ) NÃO - QUAL: 

Sítio (   ) SIM  (   ) NÃO - QUAL: 

Comunidade/Perfil no 

Orkut/ Facebook/ 

Twitter 

(   ) SIM  (   ) NÃO - QUAL: 

Lista de e-mail‘s (   ) SIM  (   ) NÃO - QUAL: 

Possui Estatuto (   ) SIM  (   ) NÃO 

 

DADOS DA GESTÃO ATUAL 

 

Nome  

Duração 
Início: ___/___/______ 

Término: ___/___/______ 

Indicação pela 

entidade de base 

 

(   ) ELEIÇÃO (   ) Outra  - QUAL: 

Número de estudantes 

da atual gestão 
 

Número de estudantes 

do curso 
 

 

 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

 

JORNAL    (   ) SIM  (   ) NÃO 



MURAL    (   ) SIM  (   ) NÃO 

LISTA DE E-MAIL‘S  (   ) SIM  (   ) NÃO 

 

(   ) OUTRAS 

 

CONTATOS DE MEMBROS (e-mail, telefone): 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPAÇÃO NA EXNEL 

 

Alguém do curso participa da EXNEL: (   ) SIM  (   ) NÃO 

Quantas pessoas e cargos: 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 2009/2010 

(congressos, eventos, assembléias, atividades culturais) 

 

EVENTO LOCAL DATA CONTATO 

    

    

    

    

    

    

 

 

SUGESTÕES A EXNEL 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(Enviar para contatoexnel@gmail.com) 
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MST forma primeira turma de Letras no Pará 28 de outubro de 2010 

Por João Márcio 

Da Página do MST 

 

 

Aproximadamente 30 alunos dos assentamentos e acampamentos do MST no Pará defenderam seus 

trabalhos de conclusão do curso de Letras, nesta última semana de outubro, na Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Campus I-Marabá. 

Fomentado pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), em parceria com a 

UFPA e MST, é a primeira turma de Letras formada, que contempla um grupo de educadores (as) do MST 

no Estado. 

Para a coordenadora do curso, a professora Nilsa Brita Ribeiro, isso propicia novas formas de 

reflexão para a educação no campo alterando a percepção desses educadores, que já atuavam em seus 

assentamentos e acampamentos nos espaços de formação. 

―A própria temática dos trabalhos finais, todas voltadas para a problemática do campo, evidencia que 

tipo de formação se pretende. Não é necessário apenas ensinar a ler e escrever, mas tornar o sujeito 

crítico tendo uma leitura política do mundo‖, ressalta. 

Na perspectiva de uma educação emancipadora atrelada à cultura camponesa, Clívia Regina da 

Silva, estudante recém formada e coordenadora pedagógica de educação infantil da Escola Aprendendo na 

Prática, do assentamento Palmares, diz que seus horizontes foram expandidos com o curso. 

―Tínhamos como proposta de curso manter intervalos entre o tempo comunidade e o tempo 

universidade, ou seja, íamos para os assentamentos e acampamentos fazer o que chamamos de pesquisa-

ação, utilizar o que aprendemos e discutimos no curso e, depois, trazer para a universidade nossas 

probabilidades e desafios diante de nossa realidade‖. 

Gilmar Barros Lima, morador do acampamento Dina Teixeira e professor da Escola Luiz Carlos 

Prestes, também concluinte, aponta que o curso de Letras realizado no molde dessas parcerias, possibilitou 

que toda abordagem, desde 2006 no início do curso até seu término, fosse pensada para a realidade da 

região. ―A todo instante nosso aprendizado foi refletindo sobre os acontecimentos de nosso cotidiano, 

sobretudo,dos assentamentos e acampamentos do MST no Pará‖, afirma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifesto da ExNEL/SE – Executiva Nacional dos Estudantes de Letras da Região Sudeste 
em favor a liberação imediata dos 13 presos políticos na manifestação contra a presença 

de Obama no Brasil. 
 

Na última sexta-feira, dia 18 de março, ativistas de vários sindicatos, partidos, organizações, além de 

estudantes, manifestavam contra a presença do Presidente Obama em terras brasileiras. O ato tinha como 

objetivo denunciar o caráter desta presença, os tratados a serem firmados entre o governo brasileiro e norte-

americano sobre o pré-sal, além de outras investidas deste governo que há anos afligem a sociedade 

brasileira e latino-americana, no momento, representadas na figura do seu Presidente. 

Apesar do ato se configurar como uma manifestação pacífica e ao longo do seu percurso ganhar o 

apoio da população, houve uma brutal intervenção da polícia militar e civil, a mando do Governo Federal e 

Governos Locais; com a alegação de que os manifestantes tinham ameaçado a integridade da embaixada 

norte-americana, fato que comprovadamente pode ser desmentido. 

Com a brutal repressão, que contou com gás lacrimogêneo e cassetetes, foram presos 13 ativistas que 

faziam parte desta manifestação. Mesmo com a intervenção judicial e apoio prestado por vários deputados e 

partidos, não foi possível a liberação dos manifestantes, estes agora considerados inimigos nacionais em 

crimes lesa-pátria. 

Este caso novamente evidencia para onde caminha o Estado de Direito e quais as escolhas tomadas 

pelo Estado Brasileiro, Fluminense e Carioca. Mostra de maneira escabrosa o quão no papel se mantém a 

nossa tão evocada Democracia; sendo que a pouca que nos resta se torna cada vez mais restrita. Além de 

deixar as claras, acima de tudo, o brutal ataque que hoje sofrem os movimentos sociais que se manifestam 

contra a miséria, o abandono social e lutam por uma sociedade justa e igualitária. 

Nós da ExNEL-SE, em nossa reunião presencial, constatamos a verdadeira brutalidade que ocorreu 

os fatos, além de podermos constatar a horrenda forma como o Estado Brasileiro se arma contra seu próprio 

povo, para defender o interesse de poucos e do Estado Norte-Americano. 

Cremos que um Estado Democrático de Direito deve garantir em todas as circunstâncias o direito de 

livre expressão e manifestação de seu povo, permitir aos movimentos sociais se manifestar e lutar por aquilo 

que lhes é de justo e defender aquilo que é nosso. 

Por fim, conclamamos a todas e a todos e as entidades estudantis, sindicais e demais movimentos 

que se colocam em favor do direito a livre expressão, para participar das manifestações que ocorrerão hoje, 

a partir das 10 da manhã, aqui no Rio de Janeiro e em outras Capitais e cidades do país, assim como as 

manifestações que venham ocorrer em outros dias. Contra esta barbárie que se instaura e pela imediata 

liberação destes 13 companheiros, sendo que estes tenham restaurados seus nomes limpos e a constatação 

do direito a livre e democrática manifestação e luta por seus ideais. 

 

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2011 

Coordenação e Executivos da 

ExNEL-Sudeste 



EXECUTIVA ESTADUAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS DE SANTA CATARINA – ExNEL 

SC. 

I CONSELHO ESTADUAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS – COEL CRICIÚMA. 

 

 

 

MOÇÃO DE APOIO À VALORIZAÇÃO DAS LICENCIATURAS NA UNIVERSIDADE DO 

EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC CRICIÚMA 

 

 

 

A Executiva Estadual dos Estudantes de Letras, em plenária final do I Conselho Estadual dos 

Estudantes de Letras de Santa Catarina – COEL SC, realizado nos dias 27 e 28 de novembro de 2010, na 

cidade de Criciúma, deliberou que: 

Os órgãos administrativos da Universidade do Extremo Sul Catarinense, bem como toda 

comunidade acadêmica e sociedade em geral DEVEM LUTAR conjuntamente pela valorização das 

Licenciaturas dos cursos que oferecem essa formação aos estudantes desta universidade. 

Entendemos que essa formação diz respeito diretamente à maioria dos estudantes de Letras e 

que somente através da Educação conseguiremos transformar a sociedade e a realidade atual em que 

vivemos. Valorizar essa formação significa valorizar e acreditar na transformação desse cenário de 

desigualdades econômicas, políticas e sociais que permeiam a sociedade brasileira, propiciando a formação 

de profissionais críticos e conscientes de sua responsabilidade social enquanto professor.  

Valorizar essa formação diz respeito diretamente, no âmbito acadêmico, primar pela qualidade 

de ensino, bem como propiciar aos estudantes os amplos direitos de políticas de permanência na 

universidade, o que envolve repensar o perfil de estudantes que são atendidos nesta demanda, conhecer 

suas realidades e trabalhar juntos para que a garantia dessa profissão seja defendida. 

Atenciosamente; 

 

 

Criciúma, 28 de novembro de 2010.  

 

 

 

 

 

 

11 de maio de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de apoio da EXNEL ao movimento sobre transporte público em GO, 

 

 O Brasil vive a realidade caótica e não inclusiva dos meios de transporte coletivo, tornando 

imprescindível o debate sobre Transporte Público e Mobilidade Urbana dentro da sociedade. A cada ano a 

mudança é pouca e o aumento do custo das passagens se torna mais pesado no bolso dos estudantes, 

trabalhadores e trabalhadoras.  

Faz-se necessário compreender o caráter de classe do serviço de transporte dentro da sociedade 

capitalista e a crise de seu modelo de exploração, isto reflete na forma que o transporte coletivo é 

organizado e ofertado. A tarifa do transporte público constitui uma barreira, simbolicamente demonstrada 

pela catraca, que impede e exclui aqueles que não possuem recursos financeiros para transitarem pela 

cidade, o controle social através da tarifa. O deslocamento dentro das cidades transforma-se em produto e a 

imobilidade urbana reflete essas relações socialmente determinadas. 

A Executiva Nacional de Letras compreende que a luta pela melhoria dos serviços do transporte 

público, a sua gratuidade, não diz respeito somente aos estudantes, e sim a participação ativa e espontânea 

das massas, por um transporte público de qualidade, sem tarifas e que permita de fato o amplo acesso da 

população ao espaço urbano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta Aberta às/aos Estudantes da PUCRS – EXNEL SUL 
Nos últimos dias diversas mobilizações aconteceram no campus envolvendo muitos estudantes. 

Foram três dias e duas noites de manifestação e acampamento em frente ao DCE para denunciar o processo 

eleitoral fraudulento, agressões físicas, às mulheres, e verbais de membros do DCE contra estudantes. O 

processo eleitoral de tiragem de delegadas/os para o Congresso da UNE (União Nacional de Estudantes) foi 

fraudado pelo DCE desde o seu início. A comissão eleitoral, composta por três membros do DCE, não 

homologou nenhuma das chapas de oposição e não apresentou as devidas razões. Pelo contrário, reagiram 

agressivamente gerando nos estudantes forte indignação. Nosso ato, portanto, vai contra esse poder 

centralizado já que diálogo não existe. E resistimos! Realizamos na noite fria do dia 9 de junho uma 

Assembleia Geral onde reunimos centenas de estudantes ansiosos por mudanças no DCE. 

Sabemos que todos esses fatos não se dão de maneira isolada, sem vínculos com o passado. São, na 

verdade, parte de uma história de mais de duas décadas de crimes, violações e impunidade no nosso 

Diretório Central e em outros centros acadêmicos, como é o caso do CAMC, CAVM, CAENG e CAAP. 

Nesses espaços não acontecem eleições democráticas nem prestações de contas, além de haver uma clara 

ligação com um grupo do PDT, identificado com o vereador Mauro Zacher, envolvido em grandes 

esquemas de corrupção na cidade. Desse modo, entendemos que poucos são os espaços de representação 

discente na universidade, limitados a alguns Centros Acadêmicos que resistem.  

Temos a clareza de que projeto de DCE defendemos. Sabemos que o pressuposto maior para a 

legitimidade de um espaço como esse é a democracia, a participação do maior número de estudantes. O 

DCE que defendemos deve estar em permanente diálogo, escutando nossos anseios em um espaço que é de 

todas/os nós e que deve ter a nossa cara! Defendemos uma universidade que permita e valorize a liberdade 

de expressão, que favoreça o encontro, a troca de saberes e que reconheça a diversidade como uma virtude. 

Desejamos que a universidade seja um espaço de debate de idéias e construções, comprometida com a 

liberdade e com a justiça social. 

Continuaremos lutando por um novo processo eleitoral, para o DCE e para o CONUNE, livre da 

velha máfia e com ampla participação estudantil. Propomos à PRAC a realização de uma audiência 

estudantil para que todas/os estudantes tenham voz. Exigiremos ainda a devolução dos documentos que 

foram entregues para a inscrição das chapas e que foram utilizados pelos membros do DCE para que 

movessem ações improcedentes contra diversos integrantes do movimento estudantil. Acreditamos que se 

estivermos unidos chegaremos muito mais longe, contrariando o medo e a falsa idéia de que é impossível 

mudar. Com a participação de todas/os que se identificam com essa luta chegaremos cada vez mais perto da 

democracia na nossa universidade! 

 

Boa luta pra todas/os nós que acreditamos que é possível mudar! 

 

Mais informações acesse, o Blog do Acampamento: http://movimento89dejunho.wordpress.com/ 

 

ACOMPANHE, DISCUTA,CONTRIBUA ...  VAMOS CONTRUIR TOD@S JUNTOS! 

 

Porto Alegre, 10 de junho. Inverno de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta de Repúdio à Mídia “Chapa Branca” do Piauí.  

A Universidade Estadual do Piauí passa por uma situação de descaso e sucateamento há muito 

tempo. Desde setembro do ano passado, estudantes, professores e servidores se uniram na campanha SOS 

UESPI. Este ano a campanha iniciou com a paralisação dos professores por total falta de estrutura, o que 

levou uma reação em cadeia e várias manifestações. No entanto, alguns meios de comunicação local têm 

usado os fatos de forma sensacionalista e, por vezes, distorcidos.  

E nós, que compomos a campanha SOS UESPI, assim como as entidades estudantis e trabalhistas 

que contribuem com o movimento, nos manifestamos contra a criminalização deste movimento na mídia. 

Os chavões e erros propositais tem sido a pauta dos meios de comunicação local. Como por exemplo, o uso 

da palavra ―invasão‖ da reitoria, quando na verdade estávamos ocupando um espaço público. E mais 

sinicamente, quando portais noticiam que nossa manifestação era para barrar a reunião do conselho 

universitário, quando, na verdade, estávamos exigindo a nossa participação na reunião.  

A prática dos meios de comunicação, que deveriam servir como bem social, chegam a sua mais suja 

face, quando o Secretário de Educação do Estado, Átila Lira, exigiu dos meios de comunicação local, que 

não sejam noticiadas quaisquer matérias que façam menção às manifestações de estudantes e professores da 

UESPI.  

Sabemos que a concentração dos meios de comunicação está nas mãos de empresários, que por sua 

vez, tem interessante em manter o status quo junto com o governo. Queríamos lembrar aqui, que a 

comunicação deveria cumprir seu papel social da pluralidade, no entanto, ela está servindo aos mandos e 

desmandos do governo do estado e empresários locais.  

Repudiamos a criminalização da campanha SOS UESPI na mídia, repudiamos forma como algumas 

noticias têm sido abordadas, sempre em apoio ao governo e seu projeto de desmonte da educação publica. 

Repudiamos o sensacionalismo usado como ferramenta de venda pelos jornalistas locais, repudiamos esse 

modelo concentrados dos meios de comunicação e falta de democracia nos mesmos. 

Repudiamos também a forma como o governo se utiliza dos meios de comunicação para desviar o 

foco da Campanha. Um claro exemplo disso é a matéria veiculada na manhã desta terça-feira pelo jornal 

Meio Norte, que isenta o governo de toda a culpa pelo caos que aflige a nossa universidade. A crise na 

instituição não é somente um problema de gestão administrativa da UESPI, mas é também um problema de 

gestão do estado do Piauí. 

A Campanha SOS UESPI é uma campanha em DEFESA da UESPI, e por isso, repudiamos a forma 

que ela vem sendo mostrada por alguns veículos de comunicação, como um movimento de baderneiros ou 

vândalos que ―invadem‖ alguns espaços. Todavia, as manifestações não irão parar e a luta por uma 

educação pública, gratuita e de qualidade, vai continuar e ganhará forças, porque lutamos em defesa da 

sociedade piauiense. 

 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 



Aos Companheiros e Companheiras da ENECOS – Coletivo Piauí 
 

 

  

 

 O movimento estudantil nacional passa por um processo histórico de refluxo, de criminalização e de 

tentativas de reorganização. A Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social – ENECOS, hoje 

é reconhecida por sua luta; organização; por ter feito a escolha de está ao lado dos oprimidos; e por está 

presente nas ruas e nas praças. 

 No estado do Piauí, o Coletivo ENECOS efetiva as bandeiras de luta da sua executiva, participando 

e construindo todos os espaços onde se pode fazer presente a discussão para uma tomada de consciência, e 

nos espaços ―não permitidos‖ , solta a sua voz, que como dizem @s companheir@s: ―vamos estudantes, 

contra nossa voz não há barreiras!‖ 

 Nos dias 20 a 24 ocorreu no Piauí, o Encontro Regional dos Estudantes de Comunicação Social 

N/N3 - ERECOM Theresina, com o tema ―A escola do mundo às avessas‖, que se propunha a discutir 

universidade e movimento estudantil.  Paralelo ao ERECOM, ocorria o XIII Encontro Regional dos 

Estudantes de Letras, o EREL Piauí, fórum da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras. 

 Desde o inicio, foi discutido pelas duas comissões organizadoras a unificação de alguns espaços, 

apesar de termos duas executivas com metodologias político-pedagogicas bem distintas. Por 

companheirismo e questões financeiras das duas comissões organizadoras, decidiu-se pela unificação das 

culturais. Alguns membros da C.O do EREL Piauí, causaram intrigas e por diversos momentos 

questionaram a ideologia militante da ENECOS, neste período de organização. 

 Em nome de todos os estudantes de Letras, a ExNEL saúda os companheiros e companheiras da 

ENECOS com enormes pedidos de desculpas.  

Reconhecemos a luta diária tocada pelo Movimento Estudantil de Comunicação Social-MECOM, 

admiramos as discussões e produções que ocorrem dentro dos espaços da ENECOS e acima de tudo nos 

sentimos contemplados com um movimento estudantil verdadeiro. 

 Nós sabemos quem são vocês. São ENECOS. 

  

Saudações da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras-ExNEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta ao ANDES 

 

 

 O Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos (FENEX) surgiu na década de 90 

congregando diversas executivas em torno da pauta da Avaliação Institucional do Ensino Superior, que 

tinha como principal atividade o boicote ao provão. A Reforma Universitária do Governo Lula instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) que tem como principal instrumento 

avaliador o ENADE. Porém, as diretrizes gerais do ENADE continuam as mesmas do provão e os limites do 

exame não foram superados. Continuamos com uma avaliação superficial e que pouco contribui para 

superar as contradições existentes nas Universidades. Por isso, as executivas e federações continuam 

formulando e articulando em conjunto o boicote ao ENADE.   

 A partir disso foi feito neste último FENEX Fortaleza realizado nos dias 24, 25 e 26 de Setembro um 

seminário de avaliação dos cursos que produziu uma cartilha para ser trabalhada dentro das executivas e 

federações, no sentido de potencializar o trabalho de base e construir a partir disso uma avaliação própria do 

movimento estudantil. Essa proposta se caracteriza numa tentativa de sairmos da defensiva na questão do 

ENADE e partir para a propositiva. 

 Entendemos também que a luta quanto a realidade da reforma universitária brasileira não abarca só o 

movimento estudantil, por isso nesta luta queremos ter como aliado central o ANDES, isso deve ser 

construído a partir do amadurecimento das próprias entidades. 

 Diante disso viemos pedir a contribuição do ANDES para a confecção do material de boicote ao 

ENADE para este ano construído no bojo do FENEX – Fortaleza. Este material se caracteriza em 6.000 

adesivos para a campanha, 10.000 panfletos/nota do boicote para ser distribuído no dia do exame, e 10.000 

cartilhas do boicote/avaliação dos cursos. 

 

 Estamos juntos na luta! 

 

 FENEX – Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso  

 FEMEH – Federação do Movimento Estudantil de História 

 ENEBio – Entidade Nacional de Estudantes de Biologia 

 FEAB – Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil 

 ENEFi – Executiva Nacional de Estudantes de Fisioterapia 

 ENESSO –  Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social 

 CONEP – Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia 

 ENEN – Executiva Nacional de Estudantes de Nutrição 

 FENED – Federação Nacional de Estudantes de Direito 

 ENEEnf – Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem 

 ABEEF – Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal 

 ENECOS – Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social 

 EXNEL – Executiva Nacional de Estudantes de Letras 

 EXNEEF – Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÇÃO DE REPÚDIO 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras (EXNEL) representada por seus executivos nacionais e 

estaduais no COREL (Conselho Regional de Entidades de Letras) em reunião extraordinária, tomando conhecimento 

dos fatos ocorridos na UEPB durante o processo de preparação para o I ELAEL, envolvendo seus executivos 

estaduais, os estudantes de letras e o CA da referida Universidade. 

Neste sentido, esta Executiva vem de público manifestar seu veemente repúdio a todos estes atos que 

denigrem a imagem de uma entidade destinada a defender os estudantes de letras. O CA da UEPB durante 

o processo de licitação do transporte para o I ELAEL – BRASÍLIA se mostrou desinteressado, 

desestimulado e totalmente despreocupado quanto ao quesito transporte, só se manifestando praticamente as 

portas da viajem. Por muita insistência da executiva estadual representada pelos alunos de letras Jocélio 

Santos e Raphael Caparica. Sendo a executiva estadual taxada pelos corredores da universidade como 

―intrometida‖, tendo em vista que esses encontros são fórum da Executiva Nacional, É DEVER dos 

executivos trabalhar para seu sucesso. Pois foi por seu caráter militante que eles foram eleitos PELOS 

ESTUDANTES DE LETRAS. Fatos assim mostram a total falta de conhecimento sobre o simples fato de 

que EXNEL enquanto entidade representa os não só os estudantes de letras, mas também é representativa 

dos DA’s e CA’s. ou seja, os trabalhos devem ser conjuntos, pois a entidade defende os dois lados. Mas, 

pelos ocorridos vê-se que na UEPB as correntes vão por lados opostos. Fato ocorrido que reforça essa idéia 

foi o de que estudantes de letras foram barrados no ônibus destinado a eles que estava de ida ao ELAEL. 

Que quase 25% da delegação Paraíba era formada por estudantes de outros cursos e que segundo a chefe de 

delegação que (não era estudante de letras), fez saber pelos corredores do ônibus ―só não vieram mais por 

que não deu tempo de entregar a documentação‖. Acontecimentos vergonhosos como este só entristecem 

a comunidade estudantil. A onde estão os valores de militância e justiça pelo qual foram eleitos? A onde 

estavam os representantes do CA enquanto entidade estudantil, para se defender destas acusações? Já que 

durante o ELAEL foi realizado o CONEL (Conselho Nacional de Entidades de Letras) a onde foram 

apresentadas as presentes queixas. Onde?  

No cumprimento de seu papel na luta pela garantia dos direitos dos estudantes e das entidades 

estudantis de todo o Brasil, solicita-se que sejam revistas estas atitudes e que os conceitos sejam reavaliados 

e que se resgate o estado democrático de direito dos estudantes e que a bandeira de luta pela qual 

LUTAMOS JUNTOS não seja derrubada 

 

Teresina, 26 de fevereiro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOCIÓN DE APOYO A LOS ESTUDIANTES ARGENTINOS 
 

ExNEL – Ejecutiva Nacional de Estudiantes de Letras - SUL. 

ABEF  - Asociación Brasileña de Estudiantes de Filosofia. 

 

Las ejecutivas Regional Sur de Letras y Nacional de Filosofía de Brasil, por se contraporem 

a la lógica Neoliberal que trata la educación como mercadería y no como derecho, 

manifiestan su apoyo a la lucha del pueblo argentino en la busca de una educación 

publica, gratuita y de calidad. 

 

En Brasil, el gobierno Lula, tiene el mismo proyecto que el gobierno Kischner en 

Argentina. Pero nuestra entidad nacional de los estudiantes, UNE, ya de mucho tiempo, 

no lucha mas por los estudiantes y ni por el pueblo, y sí para ganar su mesadota del 

gobierno Lula. Todavía no tenemos una alternativa unitaria nacional que no sea las 

ejecutivas de cursos. 

 

A los compañeros del Centro de Estudiantes de Filosofia y Letras de la UBA, que se 

encuentran en las ocupaciones, traemos  nuestra solidariedad así como a todo el 

pueblo argentino que se encuentra en lucha por sus derechos.  

 

VIVA EL ESTUDIANTAZO!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ExNEL soma forças na luta dos estudantes da UESPI 

 

 A Executiva Nacional d@s Estudantes de Letras – ExNEL, se faz presente e apóia a luta dos 

estudantes da Universidade Estadual do Piauí, por uma educação pública, gratuita, de qualidade e popular.  

 O contexto de sucateamento da UESPI tem feito estudantes, professores, servidores, estudantes 

secundaristas, além de entidades estudantis do Piauí se reorganizarem e tocarem mobilizações em defesa da 

universidade. 

Damos graças a Campanha SOS UESPI, que luta pela garantia da autonomia universitária; 

estruturação dos campis; salários dignos aos professores e servidores; assistência estudantil; democratização 

dos espaços deliberativos da universidade; e contra a adoção do Novo ENEM como processo seletivo de 

acesso à universidade.  

Consideramos este processo seletivo, como mais uma forma de privatizar o ensino público. O 

truculento Novo ENEM retira dos estados e regiões suas particularidades; faz com que a assistência 

estudantil, que já está tornando-se descaso nas universidades públicas, seja de vez, nula; 

Continuaremos distribuindo e compartilhando saudações aos que lutam no movimento estudantil, 

enchendo os olhos de lágrimas a cada resistência dos estudantes à privatização do nosso conhecimento. 

 E aos estudantes da UESPI o nosso sentimento de companheirismo. 

 

 Vamos à luta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA SOBRE A PARALISAÇÃO DOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA UESPI 

A situação da UESPI é alarmante, falta desde material básico (pincéis,papel,carteiras,etc) a salas, 

laboratórios e professores efetivos. No interior os problemas são mais graves, como em Picos, onde o inicio 

das aulas está ameaçado porque as salas de aula estão interditadas por oferecerem risco de desabamento. 

No principal campus da Universidade (Torquato Neto) – que é sede da Reitoria – há obras que 

perduram há mais de dois anos, como a da Biblioteca Central e a do Auditório Central, deixando os alunos 

sem nenhum espaço para estudar ou realizar eventos acadêmicos. Parte do Setor Esportivo encontra-se 

interditado. Não existem salas de professores em número suficiente para que os docentes possam 

desenvolver e orientar projetos de pesquisa com os alunos. As salas de aulas, por sua vez, também são 

escassas e estão em condições precaríssimas, com janelas remendadas e piso danificado. Na FACIME a 

situação é similar. 

Também não temos Restaurante Universitário ou Residência Estudantil, e as bolsas-trabalho e de 

iniciação cientifica(PIBIC) são poucas e geralmente atrasam( as vezes por vários meses). Como podemos 

ficar calados diante de tamanho descaso do Governo e da Reitoria? 

E por que tudo isso ocorre? Porque a UESPI não possui AUTONOMIA FINANCEIRA, ou seja, 

além de receber poucas verbas do Governo do Estado, não tem liberdade para decidir como aplicar os seus 

recursos, sujeitando nossa universidade a interferências políticas e interesses escusos. 

No dia 17 de Março de 2011 os professores aprovaram em Assembléia Geral uma paralisação por 

quatro dias por melhores condições de trabalho. As entidades que constroem o SOS UESPI apóiam a luta 

dos professores e técnicos e faz um chamado para que os estudantes e suas entidades na UESPI se 

mobilizem e reivindiquem melhorias junto aos trabalhadores. 

Queremos uma universidade que garanta o direito a ensino, pesquisa e extensão de qualidade e a 

permanência dos estudantes com assistência estudantil. Vamos à luta!  

EXIGIMOS: 

-Mais verbas para a UESPI. Autonomia financeira, já! Fim dos incentivos fiscais às Faculdades do 

Sec. de Educação Átila! 

- Conclusão imediata das obras paralisadas em todos os campis da UESPI. 

- Melhores condições de trabalho para professores e técnicos da UESPI! Concurso público para 

efetivos! 

- Garantia de real assistência estudantil(restaurantes universitário, mais e melhores bolsas-trabalho, 

moradias universitárias e creches). 

- Não adesão da UESPI ao novo ENEM! Por uma democratização do acesso de fato. 

  

ASSINAM: 

Assembléia Nacional dos Estudantes Livre – ANEL 

Centro Acadêmico de Direito – CAD (Campus Poeta Torquato Neto) 

Centro Acadêmico de Comunicação Social – COMUNS (Campus Poeta Torquato Neto) 

Centro Acadêmico de Letras/Português ―Poeta Leonardo de Nossa Senhora da Dores Castelo Branco‖ – CALEP (Campus Poeta 

Torquato Neto) 

Centro Acadêmico de História – CAHIS (Campus Poeta Torquato Neto) 

Centro Acadêmico de História – CAHIS (Campus Clóvis Moura) 

Centro de Assessoria Jurídica Popular de Teresina – CAJUINA/UFPI 

Centro Acadêmico Carlyle Guerra de Macedo – CAGEMA (Faculdade de Ciências Médicas da UESPI) 

Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social – ENECOS 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras - EXNEL 
 

 

 



 
Porque entrei no PSTU? 

 
"Mas sejam quais forem as circunstâncias da minha morte, morrerei com fé 
inabalável no futuro comunista da humanidade. Esta fé no homem e no 
futuro me dá, mesmo agora, uma força que religião nenhuma me poderia 
dar".  

Trotsky  
 

Esta carta tem o objetivo de esclarecer. Sim, esclarecer. Há algum tempo estou discutindo 
com o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). No inicio as discussões era muito 
tensa, tínhamos acordo com a construção da Assembléia Nacional de Estudantes - Livre (ANEL), mas 
sempre barrávamos quando o tema era Cuba, discutir esse tema com os companheiros era um 
problema que me afastava do PSTU, mas a minha prática política estava em sintonia com a prática 
dos militantes deste o partido.  

Eu estou disposto a fazer uma experiência com o PSTU, como sempre, intensa, espero que 
esse conhecimento seja para uma longa história. Para meus amigos, companheiros de luta no 
DCE/UFG, companheiros do CAL/UFG e da Executiva de Letras (ExNEL) o dia 1° de setembro não 
será apenas o aniversário do Corinthians, esse dia foi o que entrei no PSTU. Durante muito tempo a 
ansiedade foi minha cúmplice, queria entrar no partido a todo custo e o que se calharia tudo isso? 
Problema, essa é a resposta.  

No entanto, o que fez com entrasse no partido foi a convivência com a prática cotidiana com 
os militantes da juventude, que vem privilegiando sua atuação política ao fortalecimento das 
entidades de base. Isto causa o fortalecimento no avanço da luta socialista em todos os terrenos da 
ação partidária: estudantil e social. A decorrência direta mais evidente é a ANEL, que surge em 
momento muito complicado do ME brasileiro. O debate que foi travado no período da Conlute me 
encantou, afinal vi o meu tio que militava no DCE/UFG junto com os companheiros do PSTU, a 
metodologia dos militantes que militaram naquela frente me levou a militar no ME.  

Quando entrei na UFG o PSTU estava capengando, assim me aproximei do PCB, no qual fui 
militante durante muito tempo, mas o fato do PCB em não se retirar da UNE foi central na minha 
decisão de sair e construir a Assembléia Nacional de Estudantes - Livre. Na linha de priorizar a 
construção da ANEL, fui em alguns lugares do Brasil acompanhar a nova entidade, vi de perto o 
esforço do PSTU e de outras correntes minoritárias dentro da ANEL se esforçarem para construir um 
projeto revolucionário para esta juventude que está dentro das escolas e universidades. Assim, fui me 
aproximando do PSTU.  

Com base nisso, é que declaro, a minha opção por orientar a minha militância em torno de 
uma estratégia revolucionária. Então, me apresento às trincheiras com os companheiros do PSTU e 
as fileiras da LIT.  
Saudações Socialistas a todos  

 

 

 

 

Pablo Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL 
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Campus Universitário Darcy Ribeiro, Prédio ICC, Sala BT-222 
Universidade de Brasília. Brasília-DF. CEP: 70910-900 

 

 

MOÇÃO DE APOIO ÀS GREVES ESTADUAIS DE PROFESSORES 

 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL vem a público manifestar seu apoio à 

luta dos professores estaduais que encontram-se em estado de greve. Entendemos que a educação é direito 

primordial neste país, o que infelizmente não tem se configurado na prática, dada as desmedidas de políticas 

públicas de educação que ocorrem, tendo como consequência a desvalorização do professor.  

Não concordamos com a atual perspectiva que os governos federal e estaduais têm orientado as 

verbas para Educação e, conscientes de que faremos parte da categoria trabalhadora de professores 

licenciados, manifestamos nosso total apoio a estes e exigimos que a classe seja valorizada e seus planos de 

carreiras sejam dignamente distribuídos.  

Diante disso, queremos reafirmar uma das bandeiras de luta da nossa Executiva que se configura 

através da luta pela educação de qualidade em nosso país, repudiando toda e qualquer orientação que a trate 

como mercadoria do sistema. Também que a dignidade dos profissionais professores seja tomada como 

dianteira nesta discussão para melhoria do ensino médio e fundamental deste país! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXECUTIVA ESTADUAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS DE SANTA CATARINA – ExNEL 

SC. 

I CONSELHO ESTADUAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS – COEL CRICIÚMA. 

 

 

 

CARTA À UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL campus Tubarão 

 

 

 

A Executiva Estadual dos Estudantes de Letras, em plenária final do I Conselho Estadual dos 

Estudantes de Letras de Santa Catarina – COEL SC, realizado nos dias 27 e 28 de novembro de 2010, na 

cidade de Criciúma, deliberou que: 

Seja feita IMEDIATAMENTE a reativação do Centro Acadêmico de Letras da Universidade do 

Sul de Santa Catarina – UNISUL, campus Tubarão, por entender que é premente a necessidade de 

reorganização do Movimento Estudantil de Letras no Estado.  

Ressaltamos que nossa formação superior deve se pautar pelo tripé acadêmico, político e 

cultural e o Movimento Estudantil é parte integrante desse tripé. Dessa forma, exigimos que o Centro 

Acadêmico de Letras desta universidade seja reativado para cumprir com seu papel de entidade 

representativa dos estudantes de Letras. 

 

Atenciosamente; 

 

Criciúma, 28 de novembro de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Não aos cortes! 10% do PIB para a educação já! 

Os(as) estudantes reunidos(as) no XIII Encontro Regional dos Estudantes de Letras do Centro Oeste, realizado em Rio 

Verde – Goiás nos dias 21 a 24 de abril de 2011, se manifestam contra o corte de verbas de R$50 bilhões no orçamento geral da 

União, decretado pela presidenta Dilma Roussef no inicio deste ano. Desse montante, R$3 bi foi o valor contingenciado da 

educação, além da verba para pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. No momento em que um ciclo expansivo caminha 

para se concluir, fica claro que as verbas do REUNI não garantem que essa expansão seja feita com qualidade. Neste momento, os 

estudantes das universidades públicas sentem cada vez mais os efeitos concretos da restrição orçamentária. 

Há, neste ano, uma agenda dos governos que está comprometida com cortes de verbas na educação. Assim como, no 

conjunto das instituições federais, há queixas comuns entre os estudantes, como um aumento visível nas filas para uso dos 

restaurantes universitários, o que evidencia o esgotamento da atual política de assistência estudantil. Também nas universidades 

estaduais pode-se sentir os efeitos da escassez de verbas. 

No Piauí, a UESPI (Universidade Estadual do Piauí) possui uma forte mobilização em curso, que agrega professores, 

funcionários(as) e estudantes, cujo nome do movimento evidencia a situação daquela universidade: SOS UESPI. Na Bahia, a 

UESB (Universidade Estadual da Bahia) também é cenário de uma forte luta estudantil. O governador do estado da Bahia 

publicou, recentemente, um decreto cortando verbas das universidades estaduais. Isso em um cenário em que a precariedade do 

ensino já é latente. Começa a se gestar uma luta unificada entre a comunidade da UESB e da UNEB ,exigindo a revogação do 

decreto do governo. No Pará, há um decreto estadual sacrificando o ensino superior estadual. A UEPA, que conta apenas com um 

restaurante universitário na capital, teve, como reflexo do decreto de Jatene, dezenas de professores(as) substitutos(as) 

demitidos(as), lesando outras dezenas de turmas que estão sem professores(as). Em Goiás, os(as) estudantes da UEG se 

mobilizam pela estruturação da Universidade, contra o corte de verba para as unidades do interior, concursos para professores(as) 

e servidores(as), e pela vinculação da UEG à Secretaria de Educação, pois a universidade é vinculada à Secretaria de Ciência e 

Tecnologia. Na UnB, a falta de manutenção estrutural faz com que uma instituição tão renomada não resista sequer aos efeitos da 

chuva, destruindo departamentos, paredes, computadores e Centros Acadêmicos. O prejuízo é incalculável, e o transtorno para 

professores(as), funcionários(as) e estudantes é irreparável. 

Nossa conclusão é que o corte de R$3 bilhões no orçamento da educação este ano veio a potencializar problemas 

sentidos pelos(as) estudantes, e a asfixiar ainda mais as instituições do ponto de vista orçamentário. O governo garantia que seu 

projeto de expansão não afetaria a qualidade de ensino, mas isso está sendo posto à prova e a realidade mostra que há dificuldades 

grandes. Sobretudo, questionamos: por que os cortes no momento em que o país vive uma etapa de crescimento econômico? Por 

que começar 2011 com R$3 bi a menos para a educação, se 2010 terminou com o PIB crescendo em 7,5%? 

 

Nesse sentido, exigimos:  
 Revisão imediata do corte de R$3 bi no orçamento da educação; 

 Expansão com qualidade nas universidades; 

 10% do PIB para a educação já!; 

 Aumento imediato das verbas destinadas à assistência estudantil; 

 Por uma verba extra, emergencial e específica para as universidades que se encontram em 

dificuldades; 

 Que não haja corte de verba em orçamento educacional, seja ele federal, estadual, distrital ou 

municipal. 

Assinam esse manifesto: 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras (ExNEL – Centro 

Oeste) 

Assembleia Nacional dos Estudantes – Livre (ANEL-GO) 

Coletivo Vamos à Luta – DF 

Diretório Central dos Estudantes – UFG (DCE-UFG) 

Diretório Central dos Estudantes – UFMT (DCE-UFMT/Barra 

do Garça) 

Centro Acadêmico de Letras – UnB (Calet-UnB) 

Centro Acadêmico de Letras – UFG (CAL-UFG) 

Centro Acadêmico de Letras – FESURV (Calet-FESURV) 

Centro Acadêmico de Letras – UEG (CAL-UEG/Anápolis) 

Centro Acadêmico de Letras – UEG (CAL-UEG/Iporá) 

Centro Acadêmico de Letras – UEG (CAL-UEG/São Luís dos 

Montes Belos) 

Centro Acadêmico de Letras – UFMT (Calet-UFMT/Barra do 

Garça) 

Ca de letras d UFMS d campus d quidauanda 

Ca da ufsm d campo grandde 

 Ueg quirinopolis 

PUC Goiás 

Ucb-df 

Ueg inhumas 

Dce centro universitario do Araguaia

http://www.anelonline.org/?p=1012


 

 

Praga apocalíptica? Nota do CALUFF sobre os mosquitos no Gragoatá 

 
A Universidade Federal Fluminense, especialmente o campus do Gragoatá, vive uma situação tragicômica. É 

só perguntar a qualquer freqüentador do Gragoatá quantos mosquitos ele matou hoje que você obterá uma resposta que 

alcança a casa das dezenas. O tom pode até ser bem humorado, mas tenha certeza que a situação não é nada engraçada. 

A infestação de mosquitos no campus está chegando a níveis tão absurdos que, numa campanha realizada pelos 

estudantes do curso que compõem o coletivo "Não Vou Me Adaptar" - UFF - seção Letras, que constrói a ANEL, 

chamada "Da Letras que temos à Letras que queremos", realizada com o intuito de descobrir os problemas mais 

sentidos pela base, a reinvindicação mais presente (citada por praticamente TODOS os quase de 200 participantes, de 

fato), mais até do que xerox mais barata ou ampliação do bandejão, foi o combate aos mosquitos que assolam a 

universidade. 

Pode parecer um debate bobo à primeira vista (eu mesmo tinha essa opinião), mas na realidade coisas muito 

sérias se escondem por trás dessa revoada infernal. Além do fato óbvio que as picadas fazem com que estudar seja 

muito mais difícil e diminuem a qualidade de ensino, há também uma ameaça objetiva à saúde dos estudantes: com o 

verão à toda, a facilidade de aparecimento de focos do mosquito da dengue é imensa, e isso é agravado pelas várias 

obras paradas no campus, pelo fato que nenhum carro fumacê entra no campus a pelo menos dois anos, e pela falta de 

ar-condicionados nas salas de aula, que tornam obrigatório manter as janelas abertas para sobreviver ao calor do Rio de 

Janeiro. 

Em busca de uma solução para isso, nossa gestão do CALUFF, que começou no final de novembro, procurou a 

antiga Secretaria de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio (SAEP), atual prefeitura do campus... que falou que nada 

disso era de responsabilidade deles, e sim da prefeitura de Niterói. Uma mentira evidente, uma vez que a SAEP é a 

responsável por toda a estrutura do campus, mas de fato a prefeitura também é responsável, uma vez que a UFF meio 

que É em Niterói. Então, por via das dúvidas, fomos atrás da Secretaria de Meio Ambiente de Niterói... que disse que 

JÁ tinha ido no campus e informado a UFF dos focos, e acusou a universidade de negligência por não fazer nada com 

essa informação. 

No meio dessa troca de tiros, uma repórter do GLOBO-Niterói ficou sabendo da situação e ligou para os 

representantes do CA para pegar seu posicionamento a esse respeito. Marcamos com ela para logo depois de uma 

entrevista com a professora Jussara Abraçado, diretora do Instituto de Letras, que disse basicamente a mesma coisa que 

nós. Quando chegamos no local combinado, havia, além da jornalista, dois "enviados especiais" da reitoria: Ronconi, o 

prefeito do campus, um dos burocratas mais aviltados da UFF, e uma mulher (cujo nome me foge à memória) do 

Núcleo de Comunicação Social da reitoria, que cumpriram o infeliz papel de tentar desmentir as alegações dos 

estudantes. 

A mulher a princípio disse, apoiada por Ronconi, que não havia obras paradas e que a presença dos mosquitos 

era exagerada pelos estudantes, mas era evidente para qualquer um que olhasse em volta que não fosse o caso; depois 

ela disse que os mosquitos eram culpa da comunidade que existe perto da UFF, o que foi rebatido pelos estudantes, que 

apontaram para o fato de que os mosquitos estavam presentes numa área muito maior do que a comunidade poderia 

cobrir; e, finalmente, começou a tentar jogar a culpa nos ESTUDANTES, dizendo que eles deveriam "dizer onde 

estavam os focos, provar que haviam focos", e coisas do gênero, e dizendo que os estudantes "deveriam ter avisado a 

reitoria muito tempo antes"... o que já havia sido feito mais de uma vez, tanto através de ofício à SAEP quanto em 

informe no Colegiado de Unidade da Letras. 

Ora, é a reitoria tem por obrigação cuidar da saúde dos estudantes enquanto eles estudam. Não é obrigação de 

estudantes de Letras, Pedagogia, Serviço Social, entre outros, ser especialistas em controle de zoonoses e saber apontar 

onde exatamente estão os focos dos mosquitos da dengue; contratar os técnicos para isso é dever do Estado, como 

coletor dos impostos da população. E certamente não deveria ser necessário que esses estudantes tivessem que se 

mobilizar, como estão fazendo desde o final de dezembro, para que o Estado tomasse uma providência. 

O CALUFF e o coletivo NVMA-UFF (seção Letras), apoiados pela ANEL-RJ, prevendo que a situação não 

seria resolvida sem luta, começaram, em fins do ano passado, a recolher assinaturas da comunidade universitária num 

grande abaixo-assinado que, tendo sido passado apenas na Letras, nos últimos dois dias da última semana de provas 

suplementares, já conta com mais de 300 assinaturas. O abaixo-assinado exige medidas básicas, como passagens de 

carro fumacê, dedetização periódica dos prédios, conclusão das obras, e instalação de ar-condicionado nas salas de aula. 

Não fique de fora dessa luta! Procure alguém do CALUFF, do NVMA-UFF ou da ANEL para aderir a essa 

campanha;entidades que quiserem ajudar, mandem os contatos para  aletrasquequeremosuff2011@yahoogrupos.com.br 

e serão incluídas no abaixo assinado!  

Contamos com você nessa luta fundamental! 

 

 

Assinam: 

Centro Acadêmico de Letras da UFF - gestão "A Letras que Queremos! - Construindo a ANEL" 

Coletivo "Não Vou Me Adaptar" - UFF (seção Letras) 

ASSEMBLÉIA NACIONAL DOS ESTUDANTES - LIVRE! 

 



 

 

Moção de Repúdio 

 

Os estudantes presentes na Plenária Final do XI EGEL em sua máxima 
indignação querem aproveitar deste espaço legitimamente constituído para 

expressar seu profundo pesar contra o ato de homofobia cometido contra o 
integrante da Comissão Organizadora deste encontro, o estudante Fernando 

Nicolau, por parte da também estudante Ana Paula da Costa Godoy. A referia 
estudante posicionou-se ao membro da CO como sendo radicalmente contra o 

“exibicionismo gay” de Fernando na mesa da Plenária Inicial dizendo que 
aquilo não era postura de um compositor de um espaço desta importância. 

 Os cursos de Letras são estigmatizados como sendo compostos 
basicamente por homens e mulheres homossexuais. Para além disto, esta 

discriminação se dá sobre os “trejeitos femininos” e “masculinos” utilizados por 
estes estudantes. Queremos aqui esclarecer que isso também é uma forma de 

preconceito, de homofobia e de machismo. A dicotomia de feminino/masculino 
é uma construção social criada para gerar uma segregação entre aqueles que 

nascem com aparelho reprodutor feminino ou masculino. É gerada para que as 

mulheres tenham suas funções sociais pré-estabelecidas. A homofobia se faz 
presente porque quando se quer estabelecer uma função social ao homem 

homossexual lhe são designadas “funções femininas”. Ao se expressar em 
qualquer espaço a premissa contrária não é válida. Aos homossexuais homens 

são cabidas as funções sociais femininas, a eles lhe é negado o direito de se 
expressar com a dita “feminilidade” . Com a mulher homossexual o mesmo 

ocorre além da fetichização mercadológica sobre a lesbianidade. 
 Este evento deve ser lembrado não por este ato de homofobia e sim por 

conceder um espaço digno, divulgado e sem concorrências para que os 
estudantes aqui presentes discutam opressões, focados essencialmente no 

racismo, machismo e homofobia. Entendemos que esta discussão é válida visto 
que todos oprimimos ou reproduzimos a opressão. Apenas pela discussão 

aliada a uma prática cotidiana de combate que iremos deter o preconceito. Um 
evento deste porte e importância, representativo de uma das executivas mais 

avançadas do movimento estudantil brasileiro NÃO ACEITA e NÃO ACEITARÁ 

nenhum ato de opressão em relação a qualquer opção digna do estudante. 
Entendemos como não cabível em nossos espaços discriminação, opressão ou 

preconceito contra credo, religião, etnia, linguagem, orientação sexual, enfim, 
queremos enfatizar a plena liberdade de qualquer ser humano de afirmar suas 

crenças e convicções e maneira livre e RESPEITADA! 
 

“Sou estudante, quero diversidade. Contra toda forma de opressão na 
universidade”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUTAR NÃO É CRIME! 

NOTA DE SOLIDARIEDADE À ENVER JOSÉ, UM LUTADOR DO POVO! 

Desde o final de dezembro de 2010 ocorreram várias mobilizações populares em todo Brasil contra o 
aumento abusivo do preço da passagem e a má qualidade dos serviços de transporte coletivo, pressionando nas ruas, 
os governos e empresários por um modelo justo de mobilidade urbana que atenda às necessidades dos trabalhadores 
e trabalhadoras brasileiras. A organização e mobilização popular sempre se fizeram necessárias para que qualquer 
transformação social pudesse ocorrer neste país. Esse é o real papel que os movimentos sociais tem cumprido: 
reivindicar em todos os espaços públicos, nas ruas e praças, por melhores condições de vida, de trabalho, saúde e 
educação da população. 
 O militante social do Movimento Estudantil da Universidade Federal da Paraíba (Movimento Levante e 
Diretório Central dos Estudantes – DCE – da UFPB), Enver José Lopes Cabral, está sendo processado  por participar 
das manifestações, sendo injustamente acusado de “tentativa de homicídio por arremessar um artefato em um 
ônibus com efeitos análogos ao engenho de uma dinamite”. Este fato se caracteriza como perseguição política, que 
os militantes sociais sofrem por lutar em defesa dos interesses junto a população. Criminalizar um(a) lutador(a) do 
povo constitui-se em um ato de extrema repressão, sendo este operado por empresários que lucram à custa do 
aumento arbitrário da passagem de ônibus sem prestar contas à população de João Pessoa. E o que torna ainda mais 
revoltante é que o Ministério Público Estadual, que era para está a serviço do povo, foi o responsável pela ação 
promovida a pedido dos empresários de ônibus. 

Toda a população de João Pessoa acompanhou as mobilizações pacíficas que ocorreram com o aumento da 
tarifa do transporte coletivo. As manifestações sempre foram divulgadas nos meios de comunicação, e atraíram com 
criatividade a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras e dos estudantes cansados pela inexistência de um 
transporte verdadeiramente público. Os panfletos distribuídos nas ruas contribuíram no diálogo com a população 
acerca dos fatos, evidenciando a real possibilidade da conquista do direito por um transporte mais digno. E com as 
palavras de ordem (“Mãos ao alto, 2,10 é um assalto!”) foi nítido a identificação da população com a causa justa dessa 
LUTA.  
 Contra a exploração das elites dominantes que criminalizam através do aparato repressor todos e todas que 
ousam com criatividade e organização do povo transformar a realidade em que vivemos! Os empresários do 
transporte são os verdadeiros criminosos, que exploram a população todos os dias cobrando uma alta tarifa, fazendo 
com que o povo perca muito tempo esperando por um ônibus que ainda chega superlotado. Não vamos nos calar 
diante dessa injustiça e declarada perseguição política aos movimentos sociais que buscam uma transformação 
social! 

Manifestamos nosso total repúdio à criminalização dos movimentos sociais forjado pelos empresários do 
transporte coletivo em João Pessoa-PB. 

 

JUVENTUDE QUE OUSA LUTAR: CONSTRÓI O PODER POPULAR! 

POR JUSTIÇA SOCIAL, LUTAR POR NOSSOS DIREITOS NÃO É CRIME! 

Assinam: 

Federação Nacional dos Estudantes de Direito – FENED 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – EXNEL 

Associação Brasileira dos Estudantes de Filosofia  - ABEF 

Federação do Movimento Estudantil de História – FEMEH 

Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social - ENECOS 

Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem – ENEENF 



 

 

Letras e Universidade - Pela valorização 
 

 
Parabéns, calouro(a), pela aprovação no curso de Letras. Você passou pelo funil de aptidão do vestibular e agora está 
entre os 2% da juventude brasileira que cursa uma universidade pública. 
 
Fazer Letras é entrar em contato com o mundo e, intrinsecamente, modificar a sua realidade. Pautando-se dessa 
resalva, o alunos que iniciam seu curso de graduação estarão não só conhecendo esse mundo, mas tabém tendo a 
oportunidade de participar conscientemente dele. Aqui você entrará em contato com as diversas linhas de pesquisa 
na aréa da linguística, literatura, tradução, ensino, além das diversas novidades do mundo acadêmico. Infelizmente, o 
curso passa por momentos de insuficiência estrutural, já que, na atual conjuntura política/econômica (em especial a 
realidade brasileira), aréas de conhecimentos humanos voltadas para a educação são deslegitimadas por um estado 
que as vê sempre de um perfil secundário, reduzindo custos com pesquisa e extensão e voltando a formação apenas 
para o lucro. 
 
Na UnB, o curso de Letras é o maior em se tratando de números de matriculados e o mais desproporcional, o que 
menos recebe investimentos (na proporção curso/aluno), o que só reflete o descaso do Estado para com as 
graduações em Letras. Não temos espaço físico adequado (com um quadro de salas super lotadas), encaramos a 
ineficiência e sucateamento do acervo bibliográfico da Biblioteca Central, além da falta ou inexistência de bibliotecas e 
laboratórios setorias. O incentivo financeiro para as diversas atividades acadêmicas (encontros, congressos, 
seminários, etc) é quase zero, além da falta de professores para suprir a demanda de oferta de disciplinas nos cursos! 
O agravamento dessa situação ocasiona a desvalorização do nosso curso. 
 
Para que exijamos condições justas de existência, precisamos delinear e legitimar dentro de nós a questão de 
identidade do curso ao qual fazemos parte e que passa a integrar nossa vida a partir do momento que ingressamos 
numa Universidade para cursá-lo. Possuir uma identidade significa se posicionar dentro de um contexto de relações 
complexas. Significa estabelecer o que somos e, assim, conscientes de nossa importância nesse 
contexto,conquistarmos nosso espaço. Como estudantes do maior curso da Universidade de Brasília, precisamos 
tomar a frente para conquistar direitos inegavelmente nossos. Refletir sobre nosso papel como formadores(as) de 
opiniões e nos manifestar contra qualquer tipo de opressão, procurando uma forma organizada de ação, é o primeiro 
passo para a busca de melhorias. 
 
A Universidade é pública, mantida pelo povo e a ele deve servir. Mas cabe questionar de que forma o Estado se 
posiciona diante da agravante de desvalorização da educação e de seus(suas) profissionais. Atualmente, foram 
cortados R$3 bilhões do orçamento anual destinado à educação, em contradição ao projeto de expansão REUNI, que 
prevê a expansão de vagas e cursos na Universidade. Só na UnB, a estimativa do corte é de R$45 milhões. Pergunta-
se: qual o objetivo de se expandir sem condições mínimas de qualidade? 
 
Lutar por pautas para curso de Letras é lutar por melhores condições educacionais, e a permanência do aluno no 
curso deve também ser focada na melhoria desse quadro. Estar ligado(a) no que acontece no Centro Acadêmico de 
Letras (CALET), participar de Assembléias, atos e demais atividades é construir um curso cada vez melhor. É dentro 
dessa teia que se legitima um Centro Acadêmico e a posição dos(as) estudantes dentro da Universidade. 
 
 

Manifesto da Campanha pela Valorização do curso de Letras 
http://valorizeasletras.blogspot.com 

Brasília, 4 de abril de 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://valorizeasletras.blogspot.com/


 

 

         XXXI Encontro Nacional dos Estudantes de  

Letras - ENEL 
 

Universidade Federal da Paraíba 

 
Executiva Nacional dos  

Estudantes de Letras – ExNEL 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Ao dia 17 de julho de 2010, às 17h, no Auditório da Universidade Federal da Paraíba -Campus I, realizou-se 

a Plenária Final do XXXI Encontro Nacional de Estudantes de Letras – ENEL-PB-2010. A mesa foi composta pelos 
estudantes membros da ExNEL: Angélica Lopes (UEPA) Coordenadora Geral do Norte, Cindy Michelle (UEG) 
Coordenadora Geral do Centro-Oeste, Cynthia Funchal (UnB) Secretária Nacional de Comunicação, Guido Lucero 
(UPF) Coordenador Geral do Sul,  Reginaldo Alves (Unicamp) Executivo Regional de Finanças Sudeste. Tendo 
como pautas: 
 
- Informes; 
- Aprovação das deliberações dos GDs; 
- Aprovação do novo estatuto; 
- Ratificação dos executivos estaduais/ regionais eleitos nas respectivas plenárias;  
- Eleição dos cargos nacionais; 
- Próxima escola sede do ENEL; 
 
INFORMES 
- O primeiro Encontro Latino-Americano dos Estudantes de Letras – ELAEL acontecerá na UnB,  de 6 a 12 de 
fevereiro de 2011. (http://www.elael.org/) 
- O Coletivo Feminista da ExNEL, Chama tod@s para ajudarem na construção e com os debates. 
(http://coletivofeministaexnel.blogspot.com/) 
 
 
APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DOS GDS 
 

CONJUNTURA E UNIVERSIDADE 

 

8. Durante o governo FHC, é visível o processo de expansão das universidades particulares, este delimitando o 

período de expansão do ensino superior calcado em uma visão privatista e não qualitativa do ensino. Nos 

últimos anos, surge um processo de expansão nas Universidades Públicas, primeiramente observadas através 

do PL 7.200, o projeto de lei da Reforma Universitária. Este previa a remodelação do ensino brasileiro, porém, 

ainda modelado no mesmo processo neoliberal desencadeado nos anos anteriores. Vimos então o surgimento 

do REUNI, decreto federal do governo Lula, que pretende expandir e reestruturar as Universidades Federais. 

Apesar de um caráter de democratização que é visto em um primeiro momento, o REUNI causa uma realidade 

nefasta na maior parte do ensino público superior existente. Através da política do cerceamento ou aumento de 

financiamento, faz com que as Universidades tenham que expandir suas vagas sem necessariamente ter 

garantido a estrutura para as mesmas, como é o caso da UFF, onde vários estudantes têm aulas em 

containeres, ou universidades que expandiram suas vagas sem ter garantido políticas de permanência estudantil 

efetivas para a manutenção dos alunos (moradias, restaurantes universitários, bibliotecas e bolsas auxílio), além 

da contratação ineficiente de professores para manter a qualidade do ensino. Com isso, nós estudantes de 

Letras, reunidos no 31ºº ENEL, nos colocamos contrários a formas de expansão de vaga que não prevejam 

maior qualidade das Universidades, consequentemente, contra as políticas do REUNI que, atualmente, expressa 

esta expansão. 

 

http://www.elael.org/
http://coletivofeministaexnel.blogspot.com/


 

 

9. É visível hoje um processo de precarização de grande parte dos postos de trabalho encontrados em nossa 

sociedade. O trabalho formal, para muitos, é tido como oneroso, pois mantém trabalhadores com regularidade 

empregatícia ou com muitos direitos trabalhistas. Assim, a solução encontrada por muitos é a utilização de 

estagiários para a realização dos trabalhos, sabendo que estes receberão menos, já que, não têm garantidos os 

mesmos direitos que um empregado formal. Dessa forma, o estágio fica compreendido no âmbito do trabalho e 

não como a complementação e reforço da formação. Entendendo o processo de exploração escondido por trás 

deste processo, nós estudantes de Letras, lutamos pela melhoria das condições dos estágios, assim como da 

igualdade dos direitos entre estes e o que é dado aos outros trabalhadores. 

 

10. Devido à falta de financiamento em relação à permanência estudantil, praticado por grande parte das 

universidades, assim como, pela necessidade de políticas que atendam os estudantes mais necessitados. Nós 

estudantes de Letras, nos posicionamos favoráveis à criação de bolsas de permanência estudantil, dessa forma 

pela ampliação das moradias e restaurantes universitários. Para que se tenha a garantida a condição de 

sobrevivência dos estudantes dentro das Universidades. Assim como, contrários à criação de bolsas que tenham 

como objetivo substituir o serviço público por bolsistas, dessa forma, precarizando o trabalho público e 

explorando os estudantes. 

 

11. Apesar a Universidade Pública ser sustentada por um tripé: o ensino, a pesquisa e a extensão, estes 

objetivando que a produção do conhecimento que é realizado nas universidades atenda as necessidades 

sociais, hoje eles se encontram em um grande descompasso entre o que é produzido dentro da Universidade e 

os anseios sociais. Assim, a Extensão, que seria o principal meio de ligação entre a sociedade e a Universidade, 

intermedeia esta relação através da lógica que está impregnada nos outros pilares da universidade. Praticando 

assim, uma lógica restritiva e privatista da mesma, vendo isso através dos cursos pagos, fornecidos pelas 

universidades, pelos convênios com grandes empresas, que objetivam somente obter lucro através da utilização 

dos recursos públicos e da captação de recursos extra orçamentários para a manutenção da Universidade, 

substituindo assim, o papel que é do estado: financiar o ensino básico e superior. No caso específico da Letras, 

é visível através dos cursos pagos de extensão em Línguas, do número baixíssimo que é disponibilizado para a 

sociedade usufruir deste direito social. É a partir desta reflexão que nos colocamos contra esta lógica privatista 

que permeia a universidade e achamos fundamental criar espaços de discussão que visem a ampliar a reflexão 

sobre este caráter da Universidade. 

 

12. Nos últimos anos vimos uma intensificação do processo de criminalização dos Movimentos Sociais 

Nacionalmente e Internacionalmente, estes presentes, por exemplo, na criminalização do MST, na forma 

truculenta com que a polícia age com o Movimento e o que é praticado pelos governos. Presente também na 

criminalização do movimento Estudantil, seja através dos processos de punição internos às universidades, como 

vem ocorrendo com estudantes das Universidades Federais e Estaduais através de sindicâncias e processos 

devido a militância dentro das Universidades, ou a perseguição ocorrida a estudantes da UnB, ao se colocarem 

contra o até então governo do Distrito Federal, o governo Arruda. Por isso, nos colocamos: 

 

 Contrários à repressão dos(as) estudantes e trabalhadores(as) haitianos(as) e à favor retirada das tropas 

brasileiras do Haiti; 

 A favor do direito de greve dos(as) trabalhadores(as) do serviço público e privado e apoio às greves com 

moções de apoio e repudiando qualquer ato discriminatório deste movimento; 



 

 

 Solidários ao fim dos processos contra os(as) estudantes que participaram das lutas nos últimos anos, 

principalmente 2007 e 2008; 

 Contrários a criminalização dos movimentos sociais, principalmente MST e MTST, assim como o Movimento 

Estudantil; 

 

6. Apesar de existir a Autonomia de pesquisa das universidades, assim como na sua administração, vemos que 

ela não exerce de forma plena esta autonomia, já que, seja através das políticas de fomento que delimitam o que 

deve ser pesquisado, seja através da intervenção governamental em relação à escolha dos reitores das 

mesmas, tirando assim a possibilidade de democracia plena dentro das Universidades. Outro mecanismo que 

atinge as universidades são as formas avaliativas que o governo utiliza para “fiscalizá-las”, que através do 

ENADE/SINAES, dizem fazer uma avaliação qualitativa das Universidades, mas serve como forma de punição e 

fiscalização das mesmas, já que, as ranqueia e não aponta saídas qualitativas para as universidades que 

apresentam problemas. Assim, nós estudantes de Letras, somos favoráveis a real Autonomia das Universidades, 

através de avaliações verifiquem qualitativamente os projetos político-pedagógicos dos cursos e das 

universidades, contra a intervenção na escolha dos reitores, e favoráveis a um processo de escolha em que haja 

um debate sério sobre a participação efetiva dos estudantes. 

 

7. Nos últimos anos ocorreram várias reformas no que diz respeito ao trabalho, à aposentadoria e às relações 

empregatícias do país. Estas reformas atingiram brutalmente os direitos dos trabalhadores, em relação às 

aposentadorias, por exemplo, houve o aumento da idade de aposentadoria, homens que antes aposentavam 

com 60 anos, agora só se aposentam aos 65 e mulheres que antes eram com 55 agora somente com 60 e a 

desvinculação do salário mínimo da aposentadoria. Isso gerou impacto em todos os níveis, nas universidades, 

por exemplo, em 2003 é possível identificar um número gigantesco de aposentadorias, pois professores que 

ainda tinham tempo de aposentadoria, mas não tinham idade, se aposentaram antes de serem “pegos” pelas 

reformulações, gerando um grande déficit de professores nas universidades. Por isso, nos posicionamos 

contrários a estas reformulações e que a aposentadoria, assim como os trabalhadores sejam respeitados e seus 

direitos garantidos. 

 

OPRESSÕES 

 

20. Combate aos trotes violentos, principalmente aos que possuam um caráter machista, racista e homofóbico; 

 

21. Que as festas construídas pelo movimento estudantil de Letras pautem e combatam a divulgação da exploração 

do corpo da mulher (seja por frases, músicas e expressões machistas); 

 

22.  Luta pela ampliação do berçário e creches nas Universidades. Garantia de vagas para todos os filhos de 

estudantes; 

 

23. Contra a violência sexual e estupros; 

 



 

 

24. Contratação de seguranças via concurso público nas Universidades e garantia de treinamento para esses 

trabalhadores a respeito de como agir nos casos de violência a mulher; e que seja garantido pelo edital uma 

porcentagem que garanta a contratação de seguranças mulheres; 

 

25. Educação sexual em todos os níveis escolares, em consonância com os programas de saúde reprodutiva; 

 

26. Defesa da legalização do aborto, incluindo-o dentro das políticas públicas de planejamento reprodutivo, sendo 

que aquele seja garantido pelo Sistema Único de Saúde, e que as mulheres não sofram discriminação por terem 

optado por ele. 

 

27. Educação sexual e informação a respeito do tema dentro das escolas, em uma disciplina integrada na grade 

curricular; 

 

28. Utilização da mídia para educar e informar sobre o Plano (Plano Nacional de Políticas Públicas para as 

Mulheres); 

 

29. Que os profissionais das Letras trabalhem com textos nas salas de aula que, além de aspectos lingüísticos, 

tratem da diversidade sexual, com o cuidado de trabalhar diferentes textos para diferentes níveis. 

 

30. Contra a concordata Brasil-Santa Sé, que fere a laicidade do Estado colocando a obrigatoriedade do ensino 

religioso cristão e trazendo um retrocesso para a luta pela e descriminalização do aborto e no combate à 

homofobia; 

 

31. Defesa do direito ao tratamento com hormônios sexuais, à cirurgia de redesignação sexual, redução de danos e 

outros aspectos de atenção à saúde LGTTB; 

 

32. Equidade de gênero e pela livre expressão da natureza sexual; 

 

33. Em favor da união civil entre homossexuais; 

 

34. Pela criminalização da homofobia, entendendo como uma bandeira de combate às opressões vivenciadas por 

gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais; 

 

35. Nas Universidades Públicas, os negros correspondem a menos de 2% dos estudantes. Este fato exclui parte 

significativa da população, impedindo que se desenvolvam conhecimentos relativos ao povo negro nas 

universidades. Por isso defendemos cotas raciais, proporcionais ao número de negros(as) da população, em 

cada região, nas universidades e serviços públicos; 

 

36. Reconhecimento nacional do dia 20 de novembro, dia da consciência negra, data que relembra a morte do líder 

Zumbi dos Palmares e como data de luta e resistência do povo negro; 

 

37. Inclusão do ensino da Literatura e História da África no ensino fundamental e médio. Ao mesmo tempo, nas 

universidades, disciplinas e cursos para a formação dos professores dessas matérias para rede de ensino. 



 

 

 

38. Fomentar a discussão a respeito do preconceito linguistico como forma de opressão. Sabe-se que apenas uma 

variante linguistica (Norma Culta) é prestigiada. Esta expressa os valores sociais dos grupos dominantes. 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DE LETRAS – ENCAMINHAMENTOS À ExNEL 

 

34. Construção de material gráfico e/ou virtual das lutas e pautas da ExNEL e que seja distribuída de maneira 

gratuita; 

 

35. Pela articulação da ExNEL com entidades e fóruns nacionais na construção de lutas, campanhas e atos 

definidos e aprovados em fóruns estaduais e regionais de Letras, e de políticas gerais, neste caso, desde 

que discutidos e aprovados no Encontro Nacional (ENEL); 

 

36. A criação e manutenção de entidades de base de letras; 

 

37. A manutenção e criação de espaços comunicativos da ExNEL que possibilitem a interação entre as 

entidades dos estudantes; 

 

38. Que a ExNEL invista em espaços de formação política dos estudantes e dos executivos/executivas; 

 

39. A partir da realidade geográfica de alguns estados do território brasileiro, a ExNEL poderá criar formas de 

acessória voluntária que possibilitem a capilarização e integração da entidade. Estes(as) voluntários(as) 

ajudarão na criação e manutenção de entidades de base e devem levar as pautas de luta da ExNEL aos 

pontos de acesso difícil do estado ou região. 

 

40. Que se crie dentro da executiva espaços de formação política, em que se pese discutir propostas referentes 

a construção política da Entidade. 

 

41. Elaboração de notas aos movimentos sociais em caráter de apoio, sempre que necessário; 

 

42. Moção de repúdio do ENEL (ExNEL) contra a postura do DCE UEG; 

 

43. Fazer momentos para formação política dos(as) estudantes de Letras para que eles(as) sejam, em seus 

cursos, agentes sociais (propagadores da discussão); 

 

44. Além de discutir com o MST, promover espaços com outros movimentos como, por exemplo, movimento 

feminista e de diversidade sexual, além de discutir sobre acessibilidade para Portadores(as) de 

Necessidades Especiais (PNEs); 

 

45. Que a ExNEL promova espaços de vivência durante todo o ano como, organizando cursos de formação para 

vivências e um espaço feito com leituras e debates;  



 

 

 

46. Que durante o CoNEL que se estreite os laços com os Movimentos Sociais, assim que eles sejam 

convidados para participar como observadores e debatedores durante o Conselho; 

 

47. Reavaliação da divisão do tripé dos encontros (Acadêmica, Política e Cultural); 

 

48. Maior divulgação dos encontros; 

 

49. Que a ExNEL participe da construção do seminário programático previsto para o segundo semestre do ano 

de 2010, que discutirá as lutas e as perspectivas para a construção de um espaço unitário para o movimento 

estudantil de esquerda, bem como sua reorganização. A próxima etapa de construção ocorrerá em Agosto 

em Santa Catarina, na UFSC, nos dias 28 e 29. 

 

50. Que os executivos tenham mais diálogo com os DA´s e CA´s; 

 

51. Formular debate sobre a grade curricular; 

 

52. Incentivar a construção de coletivos de combate as opressões e retomar de forma categórica a discussão e o 

combate ao machismo, homofobia e racismo no interior da ExNEL; 

 

53. Criação de um informativo de cada região, informando sobre a realidade local; 

 

54. Debater sobre acessibilidade nos fóruns da ExNEL; 

 

55.  Proporcionar tradutores de libras nos fóruns da ExNEL. 

 

56. Promover, antes das “festas” culturais, momentos de debate sobre as músicas e a cultura em geral daquela 

região. 

  

57. Uso de alternativas que incluam o gênero feminino nos documentos oficiais e nas produções da ExNEL; 

 

58. Construção de uma lista de livros, artigos e textos em geral que debatam todas as bandeiras de luta da 

ExNEL; 

 

59. Criação de um periódico para chegar até os Centros e Diretórios Acadêmicos com textos a respeito das 

bandeiras da ExNEL; 

  

60. Enviar notas para organizações como Abralip etc, apoiando o ensino de culturas e literaturas africanas, afro-

brasileiras e indígenas; 

 

61. A ExNEL enviar uma carta ao MEC incentivando a contratação, de caráter temporário, de professores(as) 

africanos(as); 

 



 

 

62. Que a ExNEL discuta a inclusão dos(as) Portadores(as) de Necessidades Especiais (PNEs) nas 

universidades, tendo em vista que os vestibulares e a acessibilidade das Instituições não se adequam à 

realidade dos(as) PNEs. 

 

63. Que um dos eixos políticos da ExNEL a partir desta nova gestão seja a discussão e a construção de lutas 

concretas por uma Universidade Popular na perspectiva de construção de uma nova sociedade. Isto se 

traduz em:  

 

a) A construção de projetos de extensão popular por todos os C.A.s de Letras de todo o país. 

 

b) A construção de um primeiro congresso de educação, extensão e universidade popular, junto com os 

trabalhadores. 

 

64. Que a ExNEL lute pela aprovação no Congresso Nacional de 10% do PIB para a educação e que se realize 

uma expansão com qualidade e que atenda as demandas dos(as) trabalhadores(as) e estudantes. 

 

65. Que o próximo CONEL tenha como tema de discussão central a Universidade Popular, aberta, pública, 

gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 

 

66. Que a ExNEL lute por uma Universidade popular, aberta, pública, gratuita, de qualidade e socialmente 

referenciada. 

 
 
 
APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO 
Foi aprovado o estatuto conforme documento em anexo a essa ata.  
 

 
RATIFICAÇÃO DOS EXECUTIVOS ESTADUAIS/REGIONAIS ELEITOS NAS RESPECTIVAS PLENÁRIAS 
Estaduais:  
-Alagoas: Laís Sousa Cavalcante. 
-Amapá: Rômulo Dayan Lima Araújo, Cheila Picanço Barbosa, Eli do Nascimento Lisboa. 
- Bahia: Gilvan Santos Leal, Robson Teixeira de Oliveira, Mariana Oliveira Paixão da Silva. 
- Ceará: Ronikelson  Rodrigues, Francisco Honório de Abreu Neto, Silmara Alves Melo. 
Distrito Federal: Lucas Barbosa de Melo, Camila Varela. Outro cargo a ser preenchido no EBREL.  
- Goiás: Marcela Oliveira Coimbra e Silva, Juliane Prestes Meotti, Kellyda Martins de Carvalho. 
- Mato Grosso: Ítala  Ribeiro Cabral, Erick Bruno de Oliveira Fonseca, Roger Rafael de Souza Alves. 
- Maranhão: Wescley Campos Melo, Caroline Megg Silva Torquato, Thalita Castro Pimentel. 
- Minas Gerais: Carolina de Viterbo Lage, Roberto Winter de Oliveira, Salete Mara da Silva. 
- Paraíba: Jocélio Silva dos Santos, Raphael de Souza Caparica da Silva, Maria do Socorro da Silva Medeiros. 
- Pará: Larissa Ribeiro Salgado, Jorge Luiz Lourenço de Oliveira, Azariel da Silva. 
-Pernambuco: Daniel Rodrigues Monteiro, Victor Ricardo Bispo dos Santos, Diogo Soares dos Santos. 
- Piauí: Ana Cristina Pereira Araújo, Ramon Leite da Silva, Marcos Hefam Alves da Silva. 
-Rio de Janeiro: Gabriel Bizzo de Menezes, Rafael do Nascimento da Silva, Pedro Xavier de Souza. 
- Rio Grande do Sul: Nathália Luísa Giraud Gasparini, os outros dois cargos serão decididos no encontro estadual. 
- Santa Catarina: Natássia D'Agostin Alono, os outros dois serão decididos no COREL. 
- Sergipe: Luiz Carlos Nascimento da Hora, Fancisco de Assis de Souza Morais, Eduardo de Araújo Jesus. 
 
Regionais: 
 

 Centro-Oeste:  

Coordenação Geral: Cynthia Funchal Campos 
Comunicação: Eveline Almeida da Silva 



 

 

Finanças: Állison Silva Pereira 
 

 Nordeste: 

Coordenação Geral: Lázaro Araújo dos Santos 
Comunicação: Maria Cristiane Alves Estevão 
Finanças: Vanessa Silva de Lima 
 

 Norte: 

Coordenação Geral: Karina Dias Azevedo 
Comunicação: Romáio Duarte Sanches 
Finanças: Breno Pareseis Thuinhos 
 

 Sudeste: 

Coordenação: Reginaldo Alves do Nascimento 
Comunicação: Gabriela Antunes Pereira 
Finanças: Gabriela Soares Freire 
 

 Sul: 

Coordenação: Carla Cristiane Mello 
Comunicação: Carolina Veloso Costa 
Finanças: Monique Ganasin 
 
ELEIÇÃO DOS CARGOS NACIONAIS 
 
- Assuntos Acadêmicos: Ruan de Souza Mariano 
- Combate à Homofobia: Allan Campos Castro 
- Combate ao Machismo: Débora Corrêa 
- Secretaria de Igualdade Racial: Olivânia Maria Lima Rocha 
- Comunicação: Cindy Michelle da Silva 
- Finanças: Thiago Augusto Martins Ferreira L. e Silva 
- Movimentos Sociais: Rubens Anderson Alves da Silva 
- Organização Política: Iúna Gabriella Costa de Paiva 
- Sócio-Cultural: Reinaldo Silva Santana 
 
PRÓXIMA ESCOLA SEDE DO ENEL 
O XXXII acontecerá na UFG, em 2012.  
 
Assina a ATA do ENEL UFPB: 

 

        

              

Cindy Michelle Cynthia Funchal 

Universidade Estadual de Goiás - UEG Universidade de Brasília - UnB 

Coordenadora Geral do Centro Oeste -
Gestão 2009/2010 

Secretária Nacional de Comunicação -
Gestão 2009/2010 

  

 

 

 

 
 



 

 

Guido Lucero Reginaldo Alves 

UPF Unicamp 

Coordenador Geral do Sul – Gestão 
2009/2010 

Executivo Regional de Finanças 
Sudeste - Gestão 2009/2010 

  

 



 

 

 
 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO GERAL PRESENCIAL DA ExNEL  
 GESTÃO 2010/2011 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – JOÃO PESSOA - PB 
 17 DE JULHO DE 2010 

INÍCIO: 08h30 TÉRMINO: 10h 
 

PRESENTES:  

1.Wescley Campos - Ex. estadual - MA 

2. Kellyda Martins - Ex. estadual - GO 

3. Eveline Almeida - Reg. de Comunicação - Centro-Oeste 

4. Ramon Leite - Ex. estadual - PI 

5. Ana Cristina - Ex. estadual - PI 

6.Iúna Gabriella - Nac. de Organização Política 

7. Olivânia Maria - Nac. de Igualdade Racial 

8. Juliane Prestes - Ex. estadual - GO 

9. Álison Silva- Reg. de Finanças - Centro - Oeste 

10.Karina Dias - Coordenadora Geral - Norte 

11. Ítala Ribeiro - Ex. estadual - MT 

12. Robson Teixeira - Ex. estadual - BA 

13. Romário Duarte - Reg. de Comunicação - Norte 

14. Eli do Nascimento - Ex. estadual- AP 

15. Maiana Oliveira - Ex. estadual - BA 

16. Gabriela Soares - Reg. de Finanças - Sudeste 

17. Gabriela Antunes - Reg. de Comunicação - Sudeste 

18. Lucas Barbosa - Ex. Distrital 

19. Maria do Socorro - Ex. estadual - PB 

20.  Daniel Rodrigues - Ex. estadual - PE 

21. Thiago Augusto - Nac. de Finanças 

22. Victor Ricardo - Ex. estadual - PE 

23. Marcela Coimbra - Ex. estadual - GO 

24. Ruan de Souza - Nac. Acadêmica 

25. Natássia D‘Agostin - Ex. estadual - SC 

26. Vanessa Lima - Reg. de Finanças - Nordeste 

27. Law Araújo - Coordenador Geral - Nordeste 

28. Rafael do Nascimento - Ex. estadual - RJ 

29. Azariel da Silva - Ex. estadual - PA 

30. Cynthia Funchal - Coordenadora Geral - Centro-Oeste 

31. Débora Correâ - Nac. de Combate ao Machismo 

32. Rômulo Dayan - Ex. estadual - AP 

32. Cindy Michelle - Nac. de Comunicação 

 

PAUTA: 

- Apresentação; 

- Encaminhar planos de gestão; 

-Perspectivas e diretrizes para a nova gestão. 

 

ENCAMINHAR PLANOS DE GESTÃO 

-Os planos de gestão deverão ser encaminhados após a reunião a ser marcada com no máximo 30 dias após esta. Nesta reunião se 

discutirá ações para a executiva e a presença dos executivos da gestão passada é importante para que eles possam orientar os 

novos executivos a pensarem em ações para essa nova gestão que se inicia. 

 

PERSPECTIVAS E DIRETRIZES PARA A NOVA GESTÃO 

- Ficou decidido que a nova lista da executiva será criada no gmail. 

- Será feita uma reunião para discutirmos orientações de uso para essa nova lista que será aberta para não executivos. 

- Os executivos devem fazer uma mapeamento de CAS e DAs de sua cidade/estado/região e levar para a  reunião a ser marcada 

com no máximo 45 dias após esta. O mapeamento de entidades de base é importante para além de se visualizar, promover ações 

para criação e manutenção delas. 

- Deverão ser feias reuniões de formação política com debates para que os executivos possam se formar e saber das bandeiras de 

luta da entidade da qual fazem parte. 

 
Assina a ata: 

Cindy Michelle da Silva 



 

 

Secretária Nacional de Comunicação -ExNEL Gestão 2010-2011 

Universidade Estadual de Goiás 

 

Ata da primeira reunião on-line da ExNEL- Gestão 2010-2011 
15 de agosto de 2010 

 
Presentes: 

1. Danniel Rodrigues - Executivo Estadual - Pernambuco  
2. Juliane Prestes Meotti - Executiva Estadual - Goiás 
3. Kellyda martins - Executiva Estadual - Goiás 
4. Natássia D'Agostin Alano - Executiva Estadual - Santa Catarina  
5. Ruan Mariano - Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos  
6. Iúna Gabriella - Secretária. Nacional de Organização Política  
7. Larissa Salgado - Executiva Estadual - Pará 
8. Romário Duarte – Executivo Regional de Comunicação - Norte 
9. Victor Ricardo - Executivo Estadual - Pernambuco 
10. Gabriel Bizzo- Executivo Estadual – Rio de Janeiro 
11. Carolina Veloso - Executivo Regional de Comunicação – Rio Grande do Sul 
12. Laís Cavalcante - Executivo Estadual - Alagoas 
13. Cynthia Funchal - Coordenadora Geral - Centro Oeste  
14. Reginaldo Alves do Nascimento - Coordenador Geral - Sudeste 
15. Monique Ganasin – Executivo Regional de Finanças - Sul 
16. Gabriela Antunes - Executivo Regional de Comunicação - Sudeste 
17.  Francisco Honório - Executivo Estadual - Ceará 
18. Alison Pereira - Executivo Regional de Finanças - Centro-Oeste  
19. Karina Dias - Coordenadora Geral -Norte 
20. Juliano Salgado - Estudante de Letras UFPA 
21. Eli Lisboa - Executivo Estadual - Amapá 
22. Francisco de Assis - Executivo Estadual -Sergipe 
23. Reinaldo Silva - Secretário Nacional de Sócio-Cultura 
24. Silmara Alves - Executiva Estadual - Ceará 

 
Pauta: 

1. Informes; 
2. Atuação da Executiva nesse ano; 
3. Marcar data para entrega dos planos de gestão; 
4 .Propostas de nomes para a gestão. 

 
 
1. Informes: 
- Kellyda informa que o XI Encontro Goiano dos Estudantes de Letras - ocorrerá de 04 a 07 de setembro de 2010 na 
Universidade Estadual de Goiás: http://www.cultural.unucseh.ueg.br/letras.  
- Larissa informa que acontecerá o I EAPEL de 01 a 04 de Setembro na UEAP. 

 
 
 2. Atuação da Executiva nesse ano: 
 
Encaminhamentos: 
 

-Os executivos não têm discussão sobre bandeiras de lutas: proposta: reunião de formação política; 

- Elaboração de um calendário de lutas nacionail da ExNEL e metas da atual gestão; 

-Elaboração de uma cartilha da ExNEL; 

-Seminários de formação política para os executivos e todos os estudantes de Letras, não se deve segregar 

informação; 

-Proposta de mudanças das metodologias dos encontros; 

-Preparação de materiais pela executiva para formação política; 

-Maior comunicação com a base; 

-Formação dos executivos via Moodle ou lista de e-mails; 

-Utilização das páginas restritas do Google [ou hotmail ou 4shared, etc] para compartilhamento de documentos; 

http://www.cultural.unucseh.ueg.br/letras


 

 

-Consolidar entre os executivos o porquê das nossas bandeiras de lutas, a fim de que possamos interagir e formar a 

nós mesmos e aos estudantes; 

-Criação de uma cartilha em PDF sobre as bandeiras de lutas da ExNEl a partir do acúmulo daqueles que tem mais 

conhecimento sobre as bandeiras da ExNEL; 

-É preciso atentar não somente para uma luta nacional. Precisamos dar atenção às lutas específicas de cada região 

também; 

-Utilizar o site da ExNEL como ferramenta de aproximação entre ExNEL e estudantes. 

 

3. Marcar data para entrega dos planos de gestão: 
 
Fechou no dia 30 de setembro. 
 
 
4. Propostas de nomes para a gestão: 
 

 "Da luta não me retiro"- Proposta do Victor Ricardo 

 

 "O que nós queremos de fato é que as ideias voltem a ser perigosas"- Proposta da Iúna 

 

 "Noigrandes"- Proposta do Reinaldo Silva 

 

 "Não vou me adaptar"- Proposta do Gabriel Bizzo 

 

 
-Os que submeteram as propostas de nomes deverão defendê-las na lista da ExNEL.  
-É ainda possível que se proponham mais nomes, contanto que sejam enviados e defendidos na lista da ExNEL. 
-A escolha dos nomes será feita na reunião do dia 22/08. Apenas a votação. A defesa e a proposta de nomes devem 
ser feitas antes da reunião. 
 
 
 
Sem mais, encerra-se esta Ata: 
 
 

Cindy Michelle da Silva 
Secretária Nacional de Comunicação- ExNEL- Gestão 2010-2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Ata da segunda reunião on-line da ExNEL- Gestão 2010-2011 

22 de agosto de 2010 

 

Presentes: 

01. Kellyda Martins - Executiva Estadual – Goiás  

02. Gabriela Freire - Executivo Regional de Finanças - Sudeste 

03. Larissa Salgado - Executiva Estadual - Pará 

04. Natássia D'Agostin Alano - Executiva Estadual - Santa Catarina  

05. Ruan Mariano - Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos  

06. Iúna Gabriella - Secretária Nacional de Organização Política  

07. Alison Pereira - Executivo Regional de Finanças - Centro-Oeste  

08. Silmara Alves - Executiva Estadual – Ceará 

09. Cindy Michelle - Secretário Nacional de Comunicação 

10. Rafael do Nascimento - Executivo Estadual Rio de Janeiro 

11. Pedro Xavier - Executivo Estadual Rio de Janeiro. 

 

Pauta: 

1. Informes; 

    2. Mapeamento das entidades de base (CAs e DAs); 

 3. ExNEL no ELAEL; 

4. Regras de utilização da lista. 

 

1. INFORMES 

- Cindy informa que o XI Encontro Goiano dos Estudantes de Letras - ocorrerá de 04 a 07 de setembro de 2010 na 

Universidade Estadual de Goiás: http://www.cultural.unucseh.ueg.br/letras 

.  

 - Larissa informe que oI EAPEL acontecerá de 01 a 04 de Setembro na UEAP. Site: 

http://eapel2010.webnode.com.br/ 

- Larissa informa que acontecerá o  8° ENUDS de 08 a 12 de Outubro na UNICAMP (Campinas-SP). Site: 

http://www.identidade.org.br/2010/  

2. MAPEAMENTO DAS ENTIDADES DE BASE (CAS E DAS) 

- A reunião avaliou como negativa a falta de compromisso de alguns executivos que não apareceram na reunião e 

nem mandaram o mapeamento que todos deveriam ter feito das entidades de Letras. 

-Kellyda já está em contato com duas universidades para criação de CAS. 

-Cindy já fez o contato com três CAs de seu estado. 

-Silmara diz que o documento enviado por Ramon Paranhos, com um modelo de mapeamento, ajudou muito a ela e 

Honório (executivo estadual do Ceará). Eles já sabem onde existem os cursos de Letras  e vão visitar as instituições 

no estado do Ceará. 

-Larissa diz que já começou as visitas às universidades que têm o curso de Letras do Pará. 

- Natássia já deu início ao mapeamento. 

 

http://www.cultural.unucseh.ueg.br/letras
http://eapel2010.webnode.com.br/
http://www.identidade.org.br/2010/


 

 

Deliberação: Os coordenadores gerais de cada região devem mobilizar sua respectiva região e dividir os estados 

com os executivos. O mapeamento deve ser feito e enviado para a lista até o dia 30 de setembro, mesmo dia da 

entrega dos planos de gestão. Os executivos que não enviarem serão notificados. O formulário para realização do 

mapeamento será enviado para  a lista. 

 

3. EXNEL NO ELAEL 

- Foram discutidas questões como: Qual a finalidade do ELAEL? Como a executiva se ver construindo esse 

encontro? Ela vai conseguir mobilizar os estudantes? Vai conseguir chegar na base com esse encontro?  Que 

espaço teremos dentro do encontro? 

- Cindy diz que é uma ótima ideia aproveitar o espaço do encontro pra reunir os executivos, fazer algumas 

avaliações da atuação da entidade, discussões, e acha que não seria desgaste, seria mais um espaço pra se 

conhecer outras lutas, mostrar as lutas da executiva, pra ajudar a articular e  a construir. Seria um desperdício ficar 

fora disso.   

- Alison  diz que o ELAEL é um evento de letras, eu não consigue ver o porque da não participação da executiva na 

construção de um evento de tão grande porte. Acredita que o ELAEL é uma ótima oportunidade, mais uma, 

enquanto forma de chegarmos às bases  e levantando as bandeiras da ExNEL. Vê na executiva, o papel de ajudar a 

divulgar o encontro para os CAS e DAS.  

- Iúna disse que fica preocupada, porque a executiva está totalmente desarticulada. Um exemplo é a presente 

reunião. A ExNEL não consegue chegar aos estudantes, nem nos seus fóruns. Pensa então que poderia só ser 

desgaste.   

 

Deliberações 

- A ExNEL pedirá um espaço físico para a CO do ELAEL para se reunir. Ela trabalhará no e pelo evento, mas terá 

um espaço para se reunir; 

-Iúna vai elaborar uma programação com discussões, e enviar à lista para aprovação; 

 

4. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA LISTA 

- Cindy explica que já existiram várias mensagens absurdas e inúteis na lista e isso faz com que se perca tempo, 

então seria prudente  criar algumas orientações para o uso da lista. 

-Iúna diz que é questão de consciência. Acha que os e-mails devam ser moderados pelo moderador da lista.  

-Rafael diz que concorda com o ponto de pauta. Propôe que seja criado um email e que esse email seja anexado a 

lista. Um email tipo: „RespostasExnel@gmail.com‟ e que esse email passe somente deliberações. Tipo: reunião, 

horário e coisas bem pontuais. 

-A reunião discutiu ponto por ponto das orientações de uso da lista. E definiu assim: 

Lista de Discussão da Executiva Nacional de Estudantes de Letras 

A lista é para discussão sobre assuntos relacionados a executiva de Letras, suas lutas, ideias, organização de 

atividades, comunicação entre os executivos, etc. 

Orientações: 

 Não saia, em nenhuma hipótese, do escopo da lista; 

 Não falte ao respeito com nenhum membro, se for provocado converse com ele em separado e deixe o 

moderador advertir a pessoa; 



 

 

 Não desrespeite os moderadores, pois a sua missão é árdua e primordial; 

 Não faça spam dentro da lista; 

 Não envie mensagens de teste para a lista; 

 Não envie anexos inúteis e sem ligação com os assuntos tratados pela lista, não ser que seja extremamente 

necessário. Para agilizar, comprima os arquivos a serem enviados, se esses forem muitos, usando o Winzip, 

Arj, tar, gzip etc; 

 Caso alguém ofereça algo interessante, como um programa especial, não peça uma copia diretamente na 

lista; faça em PVT(private), a fim de evitar um bando de "lixo" circulando na lista, do tipo: "manda pra mim", 

"eu também quero", "pra mim também", "deu erro, manda novamente"; 

 Nunca, mas nunca, agradeça na lista por uma resposta dada. Faça em PVT, se o desejar. Lembre-se que os 

600 membros de uma lista não querem saber se você é grato pela resposta recebida de fulano ou não; 

 Evite responder mensagens se o objetivo não for dar uma solução. Exemplo: alguém envia uma pergunta do 

tipo "Quando é o encontro de literatura africana?”. Nunca responda coisas do tipo: "Não sei!" ou "Olá 

Marquinhos! Estava sumido heim?";  

 Sinta-se contemplado pela fala de outras pessoas e não responda a mesma coisa. A não ser que a situação 

peça que seja repetida a resposta. Como em uma votação, ou uma pergunta sobre o posicionamento da 

entidade sobre determinado assunto;  

 Não emita opiniões sobre assuntos fora do escopo da lista, sobre outros membros ou sobre os moderadores. 

Os participantes sérios da lista não estão interessados nisso; 

 Não utilize como assunto algo que não defina o teor da mensagem. Também não deixe o assunto em 

branco; 

 Nunca envie um pedido de desinscrição para a lista. Fale com o moderador, se for o caso. Geralmente, as 

listas inserem, no rodapé das mensagens, os comandos ou procedimentos para a desinscrição; 

 Não utilize e-mail com auto-resposta, pois o lixo gerado por isso será repassado para todos os usuários; 

 

Recomendações importantes: 

Em caso de dúvidas ou discordância, entre em contato com o moderador.Seja direto, preciso e conciso ao escrever 

suas mensagens. Dependendo do membro, a sua mensagem pode ser apenas uma das 150 que ele recebe e tenta 

solucionar todos os dias. Mensagens curtas sempre são bem apreciadas. Caso necessite tratar de algum assunto 

que seja de interesse de toda a lista e esteja INDIRETAMENTE ligado ao seu escopo, utilize o expressão off-topic, 

entre parênteses, no assunto (subject), logo depois da especificação do assunto propriamente dito. Exemplo: 

Exposição de fotos sobre Guimarães Rosa (off-topic) 

 

Punições  

Geralmente, os usuários infratores, dependendo da gravidade do problema e com uso do bom senso, podem ser 

punidos das seguintes formas: 

 Advertência em PVT; 



 

 

 Advertência na lista; 

 Moderação individual de mensagens, com prévio aviso; 

 Suspensão do direito de postagem de mensagens; 

 Banimento, com prévio aviso. 

 

Deliberações:  

- Os moderadores da lista serão decididos na reunião da comunicação a ser marcada; 

- Presenças nas reuniões: os executivos deverão justificar suas faltas, baseado no artigo do estatuto que diz: 

PARÁGRAFO ÚNICO - Constará de falta grave, passível de destituição, a ausência do membro da ExNEL a 2 

(duas)reuniões presenciais e/ou virtuais ou fóruns da ExNEL, consecutivos ou alternados, sem justificativa 

formal, podendo a mesma ser apresentada no máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o início do fórum. 

 

Proposta de data pra próxima reunião da ExNEL: 

- Dia 12/09 às 14h. 

Proposta de pauta:  

-Nome da gestão; 

- Metodologia dos encontros; 

- Tema do CONEL; 

- FENEX e 3ª Assembleia da ANEL. 

 

Sem mais, encerra-se esta Ata: 

 

 

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação- ExNEL- Gestão 2010-2011 
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XI EGEL 
 
Encontro Goiano dos Estudantes de Letras 

Aconteceu no dia 04 a 07 de setembro de 2010 na Universidade Estadual de Goiás na Unidade de Ciências 
SócioEconômicas e Humanas, com um público aproximado de 400 pessoas, este evento teve por finalidade a 
integração dos estudantes do curso de letras e áreas afins, visando a divulgação e apresentação de trabalhos 
científicos. 

No dia 04 de setembro os trabalhos foram iniciados com a plenária inicial presidida pela comissão 
organizadora, logo a após contamos com a presença do Dr. Flavio Kothe* que ministrou a primeira palestra.  

No dia 05 e 06 ocorreram diversas atividades tais como: mini-cursos, oficinas, e apresentação de 
comunicações GD’s. Durante todo o evento houve intervenções culturais, firmando assim o compromisso dos três 
principais pilares do encontro: Acadêmica, política e cultural. 

O encontro encerrou no dia 07 de setembro com a plenária final, aonde foram deliberadas as propostas do 
GD’s, avaliação do evento e decisão da próxima sede do XII EGEL: São Luis dos Montes Belos-Go. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATA DA PLENÁRIA FINAL DO XI EGEL 

 

Ao dia 07 de setembro de 2010, às 13h30minh, no Auditório da Universidade 
Estadual de Goiás- Unidade Jundiaí, realizou-se a plenária Final do XI Encontro 

Goiano de Estudantes de Letras – EGEL UEG 2010. A mesa foi composta pelos 
estudantes membros da ExNEL: Cindy Michelle (UEG) Secretária Nacional de 

Comunicação, Eveline Almeida (UFG) Secretária Regional de Comunicação, Juliane 

Meotti (Anhanguera Educacional) Executiva Estadual de Goiás, e Fernando Nicolau 
(UEG), Keila Áquila (UEG) representando a Comissão Organizadora. Tendo como 

pautas aprovadas: 
 

1. Informes e agradecimentos 
2. Escola sede do EGEL-2011  

3. Balanço do evento  
4. Aprovação das deliberações dos GDs e das moções  

 
INFORMES E AGRADECIMENTOS 

- Allisson (FESURV): convida para construção do EREL/2011 
 

- Lucas (UnB): divulga o primeiro Encontro Latino-Americano dos Estudantes de 
Letras – ELAEL (http://www.elael.org/) 

 

- Dalva (IFET-LIBRAS): divulga o próximo Encontro Nacional de Estudantes de Letras 
LIBRAS – ENELL 

 
- Eliel (UFG): convida para construção do ENEL/2011 

 
- Rogério (UEG): divulga a V Conferência Internacional Acadêmica que será sediada 

pela UFSC, nos dias 21 a 24 de Novembro de 2010 
 

-Cindy (UEG) reforça a divulgação já feita na Plenária Inicial sobre o Coletivo 
Feminista da ExNEL, Chama tod@s para ajudarem na construção e com os debates. 

(http://coletivofeministaexnel.blogspot.com/) 
 

ESCOLA SEDE EGEL/2011 
São Luís apresentou candidatura e foi eleita como próxima sede do EGEL em 2011.  

 

BALANÇO DO EVENTO 
De modo geral o evento foi considerado organizado e positivo. Houve uma interação 

com a Libras: intérpretes nas mesas, plenárias, GDs, comunicações, minicursos e 

XI Encontro Goiano dos Estudantes de Letras- EGEL 

Universidade Estadual de Goiás 
Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL 

http://www.elael.org/
http://coletivofeministaexnel.blogspot.com/


 

 

oficinas. Algumas propostas foram feitas para que as próximas Comissões 

Organizadoras possam pensar em alguns aspectos, tais como:  
- Repensar os encontros estadual e regional, no sentido de unificar ou excluir um dos 

dois. Zé Humberto(UEG) 

- Incentivar a participação dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Zé 
Humberto(UEG) 

- Que o balanço do evento seja feito por cada universidade e que seja entregue antes 
da plenária final, essa avaliação à mesa da plenária. Zé Humberto(UEG) 

- Que o banheiro tenha divisórias. Allisson (FESURV) 
- Dividir a parte acadêmica  do encontro em duas coordenações: de mesas e de 

minicursos e oficinas. Rogério(UEG) 
- Elaboração de convocatória para estudantes e unidades convidadas a participar dos 

encontros de letras. Cindy (UEG) 
- Separa a salada da comida, para que não murche. Taisa(UEG/Iporá) 

- Detalhar especificamente, no verso do certificado,  as atividades em que os 
encontristas participam durante o encontro. Antônio(IFET-LIBRAS) 

 
APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DOS GDs  E APROVAÇÃO DE MOÇÕES 

GD 1. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL:  O DESRESPEITO DAS DIVERSIDADES 

 
- Que a Plenária do XI EGEL aprove o apoio efetivo à Lei Contra Homofobia; 

 
- Que os CA s e DAs de Letras promovam debates com os representantes 

educacionais para a efetivação do debate de diversidade em sala de aula; 
 

- Que os CAs e DAs de Letras determinem junto à coordenação pedagógica dos 
cursos de licenciatura em Universidades/Faculdades a inclusão da disciplina 

“Diversidade Educacional”. 
 

GD 2. ABORTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

- O Coletivo Feminista da ExNEL criará um texto e divulgará amplamente, em todos 
os eventos que acontecerão esse ano, os encaminhamentos: 

- Que se discuta o aborto nos próximos encontros da executiva; 

- Que homens e mulheres tenham a opção de fazerem intervenções cirúrgicas para 
que não tenham filhos; 

- Que o Governo dê assistência à mulher antes e depois da gravidez, para que ela 
procure o aborto em último caso; 

-As mulheres devem receber acompanhamento psicológico caso decidam realizar um 
aborto. 

 
 

 
GD 3. UNIVERSIDADES PARTIULARES  

 
-Que a ExNEL formule um texto a ser amplamente divulgado nos próximos eventos 

desse ano de 2010, e enviado para as universidades particulares, a solicitação de 
estrutura física e financeira para a realização de pesquisas científicas pelos 

acadêmicos; 



 

 

- Que a Executiva de Letras através de seus executivos implemente, a política de 

criação, consolidação e fortalecimento de CAs e DAs em especial nas particulares, 
efetivando o projeto As Abelhas;  

- Contemplando esta política de estruturação de entidades de base , que os CAs e 

DAs criados gerem eventos que forneçam horas complementares, levando em 
consideração a problemáticas dos estudantes das instituições de ensino superior 

privadas. 
 

GD 4. FÓRUM DE DEFESA DA UEG 
 

- Que a ExNEL divulgue em todas as suas instâncias representativas a Lei Federal da 
não obrigatoriedade da feitura de carteirinhas de universidade, entendendo que este 

é um mecanismo de financiamento das lutas estudantis que atualmente está 
aparelhado e represado pela União Nacional dos Estudantes e as UEEs; 

 
- Que a ExNEL juntamente com o Fórum de Defesa da UEG crie uma política de 

construção de entidades de base; 
 

- Que a ExNEL proponha a FENEX a criação de uma campanha de divulgação do 

Fórum de Defesa da UEG; 
 

- Que a ExNEL auxilie parcerias,em destaque ANDES/RP (Regional Planalto) e a 
Conlutas, gerando uma política de auxílio à articulação do Fórum de Defesa da UEG; 

 
- Que a ExNEL se integre à campanhas nacionais por paridade nas eleições para 

reitorias e conselhos diretores e demais órgãos colegiados das universidades; 
 

- Que a ExNEL construa condições, através de seus executivos, para criação de 
comissões do Fórum em cada um dos pólos da referida universidade gerando uma 

rede de articulação e comunicação. 
 

 
 

GD 5. MEL (MOVIMENTO DOS ESTUDANTES DE LETRAS) E EXNEL 

 
- Lutar pela valorização dos cursos de Letras e seus(suas) profissionais, debatendo e 

buscando a fundo as causas dessa desvalorização; 
- Incluir nos debates não apenas a situação dos cursos de Letras para os(as) 

estudantes durante a graduação, mas também durante a sua inclusão no mercado de 
trabalho; 

- Dar mais visualização ao debate através de mesas centralizadas e/ou conferências 
sobre Movimento Estudantil de Letras e evitar, nos encontros de estudantes de 

Letras, o choque de horários entre atividades acadêmicas e aquelas voltadas ao MEL, 
para que não ocorra o esvaziamento desses espaços; 

- Fortalecer as plenárias dos encontros, principalmente a inicial, para que a ExNEL e 
suas bandeiras de luta sejam apresentadas aos(às) estudantes antes do início do 

Encontro; 
- Aumentar o caráter político dos encontros estaduais e regionais, pois são eles que 

se aproximam mais da realidade dos(as) estudantes de Letras de cada local; 

- Melhorar a comunicação entre os encontros estaduais e regionais, e garantir que os 



 

 

debates que partirem desses encontros sejam efetivamente levados à instância 

máxima de deliberação da ExNEL (o ENEL); 
- Intensificar o diálogo da ExNEL com as entidades de base de Letras e os(as) 

estudantes e não limitar as discussões sobre as bandeiras de luta do Movimento 

Estudantil de Letras aos encontros, para que elas partam não apenas da Executiva, 
mas sim dos(as) próprios(as) estudantes; 

 
GD 6. LIBRAS  

 

-Que a ExNEL pleteite, juntamente com outras entidades uma campanha nacional 

para inclusão de uma modalidade específica para surdos no vestibular; 
 

- Que as entidades de base, em suas coordenações acadêmicas, lutem pela extensão 
do curso/disciplina de Libras, recentemente incluso na grade; 

 
- Que a ExNEL promova, em seus fóruns a discussão a respeito do ensino de 

português como segunda língua para alunos surdos; 
 

-Que a Secretaria Acadêmica da ExNEL exerça uma política de incentivo à pesquisa e 
criação de material didático de ensino de Libras; 

 
- Que as entidades de base cobrem pesquisa para material didático de ensino de 

Libras; 

 
- Que seja criado nos próximos eventos um mini-curso sobre tradução e formação de 

sinais na literatura. 
 

 
 

Moção de Repúdio 
 

Os estudantes presentes na Plenária Final do XI EGEL em sua máxima 
indignação querem aproveitar deste espaço legitimamente constituído para expressar 

seu profundo pesar contra o ato de homofobia cometido contra o integrante da 
Comissão Organizadora deste encontro, o estudante Fernando Nicolau, por parte da 

também estudante Ana Paula da Costa Godoy. A referia estudante posicionou-se ao 
membro da CO como sendo radicalmente contra o “exibicionismo gay” de Fernando 

na mesa da Plenária Inicial dizendo que aquilo não era postura de um compositor de 

um espaço desta importância. 
 Os cursos de Letras são estigmatizados como sendo compostos basicamente 

por homens e mulheres homossexuais. Para além disto, esta discriminação se dá 
sobre os “trejeitos femininos” e “masculinos” utilizados por estes estudantes. 

Queremos aqui esclarecer que isso também é uma forma de preconceito, de 
homofobia e de machismo. A dicotomia de feminino/masculino é uma construção 

social criada para gerar uma segregação entre aqueles que nascem com aparelho 
reprodutor feminino ou masculino. É gerada para que as mulheres tenham suas 

funções sociais pré-estabelecidas. A homofobia se faz presente porque quando se 
quer estabelecer uma função social ao homem homossexual lhe são designadas 

“funções femininas”. Ao se expressar em qualquer espaço a premissa contrária não é 
válida. Aos homossexuais homens são cabidas as funções sociais femininas, a eles 

lhe é negado o direito de se expressar com a dita “feminilidade” . Com a mulher 



 

 

homossexual o mesmo ocorre além da fetichização mercadológica sobre a 

lesbianidade. 
 Este evento deve ser lembrado não por este ato de homofobia e sim por 

conceder um espaço digno, divulgado e sem concorrências para que os estudantes 

aqui presentes discutam opressões, focados essencialmente no racismo, machismo e 
homofobia. Entendemos que esta discussão é válida visto que todos oprimimos ou 

reproduzimos a opressão. Apenas pela discussão aliada a uma prática cotidiana de 
combate que iremos deter o preconceito. Um evento deste porte e importância, 

representativo de uma das executivas mais avançadas do movimento estudantil 
brasileiro NÃO ACEITA e NÃO ACEITARÁ nenhum ato de opressão em relação a 

qualquer opção digna do estudante. Entendemos como não cabível em nossos 
espaços discriminação, opressão ou preconceito contra credo, religião, etnia, 

linguagem, orientação sexual, enfim, queremos enfatizar a plena liberdade de 
qualquer ser humano de afirmar suas crenças e convicções e maneira livre e 

RESPEITADA! 
 

“Sou estudante, quero diversidade. Contra toda forma de opressão na universidade”. 
 

 

Assinam a ata do EGEL UEG: 

 

 

 

 
 

Cindy Michelle Eveline Almeida 

Universidade Estadual de Goiás - 
UEG 

Universidade Federal de Goiás 

Secretária Nacional de 

Comunicação - CO ExNEL / 
Gestão 2010/2011 

Secretária Regional de 

Comunicação - ExNEL / Gestão 
2010/2011 

  

 

 

 

Juliane Meotti  Keila Àquila 

Anhanguera Educacional Universidade Estadual de Goiás - 
UEG 

Executiva Estadual de Goiás - CO  
ExNEL / Gestão 2010/2011 

Comissão Organizadora do XI 
EGEL UEG 2010 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ata da 1ª reunião presencial da Executiva Estadual de Letras  ExCEL– ExNEL. 

 
Às 10 horas da manhã do dia 18 de setembro de 2010, sábado, na sala do Centro Acadêmico de Letras da 

Universidade Federal do Ceará – C. A. Patativa do Assaré –, reuniram-se Francisco Honório de Abreu Neto; 

Ronikelson Rodrigues; e Silmara Alves Melo, ambos executivos estaduais de Letras, para realizar a 

primeira reunião presencial dos Executivos Cearenses de Letras com o objetivo de discutir os seguintes 

pontos de pauta:  1. Organizar o calendário de reuniões virtuais e presenciais da Executiva Cearense; 2. 

Elaborar o plano de gestão 2010 – 2011 da executiva cearense de Letras; 3. Organizar o mapeamento dos 

centros acadêmicos do estado do Ceará; 4. V Encontro Cearense de Letras – ECEL; 5. Decisões sobre 

FENEX; 06. ELAEL e a participação cearense; 7. Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL 

2011 – Piauí; 8. VIII Semana de Letras da UECE/ FECLESC; 9. Outros assuntos. Iniciamos a reunião com 

os seguintes informes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Reunião da executiva 

Dia 15/10/2010 

Horário :15horas  

Local :Casa da Karina endereço:Umarizal Nº61 

 

Pauta : 

Plano de Gestão 2010/2011 Mapeamento dos CAs e DAs 

EPEL 2010 

SEMAL UFPA 2011 

 

1. Plano de gestão 2010/2011 

Plano de gestão 2010/2011 foi finalizado e vai ser encaminhado durante a próxima semana em relação 

ao mapeamento dos CAs e DAs vamos mandar uma previa do que já conseguimos mapear por 

aqui.apesar dos atrasos o plano de gestão esta completo e com a participação e a elaboração de quase 

todos executivos . 

 

2.EPEL 2011 

Na ultima reunião da executiva em Bragança em setembro conseguimos definir o tema do encontro que 

:Perola do Caite Literatura ,linguagem e cultura no contexto amazônico.a data do encontro ainda não 

esta fechada pois aguardamos o posicionamento do Marlon estudante de letras e membro do colegiado 

de Bragança que ficou de verificar se a escola Bolevard Bordalo vai estar livre para ser cedida para o 

encontro de letras . 

 

Foram formadas as comissões e responsáveis pelo epel em Bragança  

Comissões  

 

Estrutura :Marlon 

Finanças :Marlon  

Cultural Jon lenon,Nayara  

Acadêmica e Inscrições :Joelen e Cyntia 

Comunicação :Alan 

 

Estes são os responsáveis pelas comissões em Bragança 

O marlon ficou de enviar a lista com os demais estudantes que estão inseridos em cada comissão. 

 

3.SEMAL UFPA 

 Esta semana, vai estar acontecendo de 18 á 22 de outubro a semana acadêmica de letras e que gratuita e 

com caráter de extensão .e necessário a participação de todos os executivos para ajudar a construção e 

participação no evento. 

  

Presentes na reunião 

Larissa salgaldo 

Azariel Silva 

Karina Dias 

Justificativas de ausência :Angélica Lopes estava doente e Jorge oliveira não pode estar presente na 

reunião. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Relatoria da reunião on-line nacional da executiva 
Data: 07/11/2010  

Início: 17h 30 min 
Término: 21h 15 min 

 
 

Pauta: 

- Informes 

- XXXI CONEL- Piauí; 

- COREL - Maranhão- (Retirado para que esse ponto de pauta fosse discutido entre a região); 

- Cartilha da ExNEL. 

 

Presentes: 

-Rafael do Nascimento – Ex. Estadual- Rio de Janeiro -UERJ - FFP 

-Lucas Barbosa- Ex. Distrital - UNB 

-Wescley Campos – Ex. Estadual-Maranhão - UEMA 

-Laís Cavalcante - Ex. Estadual- Alagoas- UFAL 

-Iúna Gabriella  - Nacional de Organização Política - UESPI 

 -Cindy Michelle- Nacional de Comunicação- UEG 

- Salete Mara - Ex. Estadual - MG- UFMG 

-Cheila Barbosa - Ex. Estadual – Amapá- IESAP 

-Jéssica Mendes - Ex. Estadual - SC 

-Carolina Veloso- Ex. Reg. de Comunicação Sul - FURG 

-Ruan Mariano - Nacional de Assuntos Acadêmicos- UFSC 

-Allan Castro - Nacional Combate à Homofobia - UNEB  

-Kellyda  Martins- Ex. Estadual- Goiás- UEG 

-Jocélio Santos Ex. Estadual –Paraíba - UEPB 

 

INFORMES 

Ruan informa que está se desligando oficialmente da construção do I ELaEL. A justificativa se dá pelo fato 

de que não tem contribuindo efetivamente na construção do evento, não tem conseguido se manter 

informado de todos os acontecimentos da Comissão Organizadora e não terá tempo disponível entre 

novembro e janeiro pra colaborar na construção.  

 

Rafael informa que apesar de ter solicitado à  ExNEL apoio a chapa de centro acadêmico de sua faculdade, 

com todas a proposta da chapa, ninguém enquanto executivo prestou apoio ou mandou alguma crítica. 

Perderam a eleição pra uma chapa de calouros. Agora estão estudando onde vai ser o Celerj. 

 

Iúna informa que está na Campanha S.O.S UESPI, lutando pela autonomia de sua universidade e para salvá-

la do sucateamento; na reativação do CALEP – UESPI e na  Semana de Letras, 11,12 e 13 de Novembro 

UESPI. 

 

Ramon informa que o primeiro processo eleitoral da UFBA com voto universal aconteceu nos dias 03,04 e 

05 de novembro de 2010. O processo teve participação da comunidade do ILUFBA em geral, com 612 

votos (mais de 5000 foram de estudantes). A Prof. Drª. Risonete Batista foi eleita com 120 votos de 

diferença. Mais informações sobre o processo e as chapas no blog do CALLUFBA 

http://casinonimo.blogspot.com/ 

 

http://casinonimo.blogspot.com/


 

 

Laís informa que na UFAL aconteceu a ocupação do R.U. Pois lá, ele é altamente limitado somente a 1.000 

estudantes. Ocuparam e no outro dia após a ocupação o R.U. foi fechado, pela direção do R.U. com a 

justificativa de falta de higiene, como uma forma de por os estudantes contra a própria comunidade 

acadêmica.  

 

Jocélio informa que na UEPB os estudantes estão se articulando para organizar o DCE e para levar o maior 

número possível de estudantes para o I ELAEL. 

 

Lucas informa que aconteceu o I Seminário Nacional de Educação em Uberlândia. Estavam ele, Karina 

(Coord. Norte) e Gabriel (Estadual RJ). Saíram três documentos, entre eles a jornada de unidade que tem 

algumas atividades que a ExNEL poderia participar. 

 

XXXI CONEL-PIAUÍ 

 Depois das dificuldades para marcar e contar com a presença dos executivos nas reuniões de 

discussão sobre o CoNEL, o evento foi marcado para os dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro na UESPI. Duas 

pessoas confirmaram presença no conselho, e por não ser viável, uma instância deliberativa sem 

representação, ficou acertado que os executivos têm até o dia 20 de novembro de 2010 para dizer se tem 

como participarem do CoNEL, nesse lugar e  data. Se a participação não for significativa, dia 21 já fica 

marcada reunião no grupo da ExNEL (devemos marcar horário) para que se defina onde e quando que será 

o Conselho. A proposta feita na reunião é que ele seja realizado no ELAEL.  

 

CARTILHA 

 A cartilha explica o que é a executiva, suas bandeiras, fala sobre o REUNI, ENADE, o MEL, a 

universidade. É um material básico pra ser distribuído para os estudantes pra que eles tenham mais 

conhecimento do que é e o que se propõe a executiva, a ideia é distribuir nos encontros, nas faculdades, 

pra todo mundo. Depois da cartilha, faremos um caderno de textos que poderá ser usado pras discussões 

dos CAs e para os encontros também. Ficou decidido que o repasse do ENEL será esperado para analisar 

quanto do dinheiro poderá ser investido na confecção do material. 

 

 

Sem mais,  

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação- ExNEL- Gestão 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Relatoria de reunião on-line da ExNEL/NE 

 

No dia 13 de novembro de 2010, às 18:10, deu-se início a reunião da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Letras da região Nordeste (ExNEL/NE). Participaram da reunião o coordenador geral do NE: Law Araújo; 

finanças NE: Vanessa Lima; ex-executivo do MA: Márcio Alessandro e o executivo estadual Wescley; ex-

executivo BA: Anderson Rabelo. Teve como pauta: informes, planos dos executivos, estaduais, COREL, 

CONEL, EREL e o que ocorresse. 

Marcio começou informando que está sendo realizada a 4º feira do livro no período de 12 a 22 de 

novembro; informou também que está sendo fundada nova entidade de letras a Comissão de Estudos 

Literários Academicistas (CELA). A seguir Law Araújo informou que no período de 23 a 26 de novembro 

será realizada a Semana de Letras na UFRN, na qual irá eleger os 3  executivos estaduais; Vanessa Lima 

informou como foram as semanas  de letras da UFPE e UFRPE e informou também que nos dia 28 e 29 

haverá  a semana de letras da UNICAP; Law solicitou a palavra e  informou que a escola sede do EBEL 

2011 será a UNEB Campus Santo Antonio de Jesus. Wescley informou que dos dias 24 a 27 de novembro 

haverá um Fórum da Negritude no MA. Anderson informou que será realizado em Coité/BA, no período de 

17 a 19 de novembro deste ano, o Seminário Interdisciplinar de Pesquisa (SIPE).  

Sobre o COREL/MA, Márcio informou que será realizado no Conselho Comunitário Cultural Madre de 

Deus (CCCMD), localizado na Av. Rui Barbosa ou largo do Caroçudo s/n Madre de Deus. Law perguntou 

sobre inscrição e C.A‘s convidados, porém Márcio não tinha as informações. Então ficou a cargo de 

Vanessa e Law recolher a quantidade de C.A‘s e executivos dispostos a irem para o COREL/MA.     

Sobre o CONEL/PI não se tinha muitas informações, já que não esteve presente nenhum executivo, ou 

representante da C.O. Até o agora o que se  sabe é que não será cobrado o valor da inscrição e  que a  

alimentação estará à cargo de cada representante. 

Sobre o EREL/PI também não houve informações sobressalentes, pois não houve representantes na reunião. 

Sobre os encontros estaduais foram informada datas prováveis para os tais: XIII EMEL 2011 será em 

Pedreiras/MA, no período de 20 a 23 de janeiro de 2011; IV EPEEL está previsto para o mês de Março de 

2011; haverá na BA o Encontro Metropolitano de Letras, ainda sem data; o ECEL será no mês de maio de 

2011; O RN também fará, porém ainda não tem data. Aproveitando a pauta, Law pediu uma resolução sobre 

o problema do estado de Sergipe, pois os alunos desejam fazer algo para fomentar os alunos de letras do 

estado. Ficou decidido então que eles poderiam realizar uma semana de letras e que a mesma contará com a 

presença de executivos regionais, como também de estaduais que queiram e possam participar. 

Vanessa Lima pediu a palavra para falar sobre o ELAEL (encontro Latino Americanos dos Estudantes de 

Letras) e Law afirmou que os executivos não terão inscrições grátis conforme e-mail que recebeu de 

DIOGO RAMALHO e que a pedido do mesmo passou aos/as demais da Lista da ExNEL Nacional e 

Nordeste. 

Às 19h25min deu-se o final da reunião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plenária Final do I Conselho Estadual das Entidades de Letras – COEL 

 

Pontos de pauta 

- Avaliação do COEL 

- Prestação de contas COEL 

- ECaEL 

- Encaminhamentos 

 

Presentes na Plenária: 

Adriana Felicio – UNESC 

Agnes Isabel Dalmolin 

Carla Mello – UFSC – Coordenadora Regional da ExNEL Sul 

Carolina Biasi – UNESC 

Carolina Meurer – UNESC 

Caroline Trajano – UNESC 

Daniela da Silva – UFSC  

Euvainne – UNISUL 

Jaqueline Fogaça – UNESC 

Jéssica Mendes – UNESC – Executiva Estadual de Santa Catarina ExNEL Sul 

João Gabriel – UFSC 

Patrícia Ferminio – UNESC 

 

 - Avaliação do COEL: 

Os estudantes da UNESC ficaram muito felizes pela participação dos acadêmicos de Florianópolis, 

por eles possuírem um maior embasamento político e passarem suas experiências para quem não conhecia o 

movimento estudantil. Elogiaram o documentário apresentado pela acadêmica Carla. O evento foi 

importante para que ampliassem os horizontes, perceber que a universidade vai além de entregar trabalhos 

nas datas exatas, conhecer o que acontece fora da sala de aula. 

Os acadêmicos que não haviam participado do I ECaEL puderam conhecer o que era o movimento 

estudantil, trocar experiências. Uma das participantes não conhecia e nem se importava com o que acontecia 

na universidade, a partir do contato com quem esteve no I ECaEL e que estava participando do MEL, pôde 

ver as coisas com outros olhos e hoje em dia participa do Centro Acadêmico. Uma acadêmica da UNISUL 

de Tubarão foi sozinha para o encontro e ficou muito feliz, pois a partir do ECaEL conheceu o movimento 

estudantil e está lutando para reativar o Centro Acadêmico. 

Os acadêmicos de Florianópolis elogiaram o evento, puderam perceber o comprometimento dos 

estudantes com o movimento estudantil, pois todos têm o sonho em comum, o de ver o curso de letras 

melhorar. É uma vitória de cada aluno de letras as conversas, debates encontros, porque crescemos em todas 

as formas. O movimento estudantil em Santa Catarina se resumia a UFSC, agora ele está se 

descentralizando, com a participação de criciúma e de uma estudante de tubarão. É uma vitória estar 

participando do encontro em pleno final de semestre. Cada pessoa entrou no COEL de uma forma, e está 

saindo de outra. O movimento do sul está desarticulado, porém santa Catarina está se articulando, o MEL 

saiu da UFSC. Todos os alunos da UFSC se dispuseram para auxiliar na construção do II Encontro 

Catarinense dos Estudantes de Letras – EcaEL. 

 

- Prestação de contas COEL: 

Divulgação: 17,50 

Alimentação: 144,50 

Certificados: 21,00 



 

 

Total: 183,00 

Valor arrecadado com as inscrições: 

260,00 

Total: 

260,00 – 183,00 = 77,00 

 O valor que restou das inscrições será destinado à construção do II ECaEL, que acontecerá em 

Criciúma. 

- ECaEL 2011: 

O II Encontro Catarinense dos Estudantes de Letras acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de Setembro de 

2011. O alojamento será no Colégio de Aplicação (CAP) que é próximo da UNESC, o local para banho 

também será no CAP e as alimentações serão feitas por uma cozinheira, pois a UNESC não possui 

Restaurante Universitário e a alimentação das cantinas é muito cara. Como o alojamento será dentro de uma 

escola, e por regras da UNESC não pode consumir bebida alcoólica, ficará um representante da Comissão 

Organizadora em cada sala. As festas, provavelmente, acontecerão na sede da AM FORMATURAS, que 

fica em frente à UNESC. Não foi decidido se as festas serão abertas aos não encontristas. 

A comissão Acadêmica ainda não escolheu os palestrantes para o evento, porém já surgiram idéias. 

Serão abertas, previamente, inscrições para mini-cursos e comunicações. Os trabalhos serão avaliados por 

uma comissão, que disponibilizará dos critérios que serão utilizados para avaliar os trabalhos com 

antecedência. 

As propostas para Grupo de Discussão foram: um GD para discutir sobre os currículos das 

universidades. Para este GD pediremos que os acadêmicos levem a grade curricular da sua Universidade. 

Uma mesa para discutir gênero. Um GD sobre CA´s. Outro GD sobre as universidades comunitárias. Outro 

sobre as perspectivas de campo de trabalho para os estudantes de letras. E um GD sobre a educação à 

distância. 

- Encaminhamentos: 
- Moção de apoio contra o aumento das mensalidades da UNESC;  

- Moção de apoio pela valorização das licenciaturas da UNESC;  

- Carta à UNISUL exigindo a reativação do centro acadêmico de letras. 

Todos concordaram com as moções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 
Executiva Regional dos Estudantes de Letras 

Executiva Estadual dos Estudantes de Letras do Rio Grande do Norte 
 
Assembleia Estadual dos Estudantes Potiguares de Letras (Natal, Rio Grande do Norte 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN). 
 
Aos vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e dez realizou-se na sala 5ª, prédio II da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Campus de Natal/RN, a assembleia 
estadual de Estudantes Potiguares do curso de Letras com intuito de eleger os/as executivos/as 
estaduais e deliberar sobre o encontro estadual. 
Presentes estudantes de Letras da UFRN. A assembleia estava marcada para as dezoito horas, 
mas por falta de quórum deliberou-se pela sua transferência para o horário das vinte horas. 
Nesse horário de vinte horas deu-se início à assembleia com a pauta: discussão do MEL no 
Estado do Rio Grande do Norte, apresentação da ExNEL e discussão da mesma, eleição dos/as 
executivos/as estaduais e encontro estadual de Letras do Rio Grande do Norte.Presente a 
assembleia, o coordenador geral do Nordeste, gestão 2010/2011, Lázaro Araújo dos Santos – 
Law, fez uma exposição do que é e como se organiza a Executiva Nacional dos Estudantes de 
Letras, fez um relato do histórico do Rio Grande do Norte, através da ExPOEL – Executiva 
Potiguar de Estudantes de Letras e da importância dos/as executivos/as estaduais, seu papel, 
atribuições. Os/as estudantes debateram a necessidade de organização e de estimular uns aos 
outros a construírem os fóruns de luta dos estudantes de letras e da ExNEL. Candidataram-se às 
três vagas de Executivos/as Estaduais os/as estudantes da UFRN Natal: Lisane Mariadne Melo 
de Paiva e Edson Moisés de Araújo Silva (que foram executivos/as estaduais RN em mandato 
tampão, eleitos/as no EREL 2010) e Renan Marques Liparotti. Por aclamação, a plenária 
estadual aprovou a indicação e candidatura dos três para o período Novembro de 2010 até Julho 
de 2011 (ENEL 2011). Após a eleição, Lisane Mariádne informou que com apoio da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e da nova Reitoria eleita, acontecerá nos dias 13, 14 e 
15 de Maio de 2011 o Encontro Potiguar de Estudantes de Letras em Natal/RN. Sem mais a 
declarar, foi encerrada a assembleia que aconteceu dentro da I Semana de Letras da UFRN – 
Campus Natal. 
 
E-mail dos Executivos/as: 
Lisane Mariádne - lisane.mariadne@gmail.com 
Edson Moisés - edsonmoises@oi.com.br  
Renan Liparotti – renanliparotti@gmail.com  
 

Lázaro Araújo dos Santos (Law) 
Coordenador Geral do Nordeste ExNEL Gestão 2010/2011. 
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Ata do dia 07/12/2010 

Local :ufpa CAL 

Horario :15h 

 
Pauta  

1.informes 

2.comissões  

3.tarefas  

4.o mas ocorrer 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO XIVEPEL – BRAGANÇA 

 

Para organizarmos a construção do XIII EPEL Paragominas dividimos a Comissão Organizadora (CO) em seis subcomissões e 

definimos quais seriam as suas funções. Também tiramos responsáveis por cada uma objetivando que caminhem e tenham a 

dinâmica necessária para a realização de um Encontro vitorioso. Trata-se de uma proposta que foi elaborada durante reunião da 

Executiva Estadual PA. Nós a apresentamos na Reunião com os estudantes da Escola-Sede e agora está aberta para contribuições 

e adendos. 

 

Vamos às Comissões! 

 

 Comunicação [Jorge  Dani,Larissa leal] 

 Elaborar a Arte do XIII EPEL; Guaxe 

 Confeccionar o Cartaz com as informações sobre o Encontro para divulgação nas Universidades; 2.000 

 Enviar a Convocatória para as entidades estudantis de Letras (CA‘S e DA‘S); 

 Criar email, ORKUT, twitter e Blog (alimentando constantemente com informações atualizadas, respondendo às 

perguntas dos estudantes); 

 Realizar visitas às Universidades e turmas de Letras para divulgar o Encontro e orientar os estudantes sobre inscrição, 

trabalhos e programação; 

 Recepcionar os Encontristas na chegada à escola-sede; 

 Tirar as dúvidas dos Encontristas sobre Programação, locais, horários. 

 Sinalizar os espaços do Encontro com murais, cartazes indicando a localização das palestras, oficinas, mesas, culturais, 

banheiros... 

 

 Estrutura [Karina,Vinicius ,Lívia ,kais e gisele] 

 (Modelo de oficio)Solicitar os espaços físicos, bem como materiais, sons, datashows, retroprojetores, microfones, que serão 

utilizados durante o Encontro (É importante que a solicitação seja feita com antecedência e confirmada posteriormente);garrafinha de 

água(PROEX) 

 Ver propostas de Orçamento de Alimentação, Segurança, Bolsas, Crachás e Caneca, chaveiro(Rubens), Camisas (Tendo em 

vista o número de participantes esperados) 

 Enviar Ofícios solicitando a liberação dos espaços a serem utilizados durante o Encontro; museo da mrujada ,escola 

(alojamento) 

 Enviar Ofício solicitando a Escola ―Iolanda Chaves‖ para ser utilizada como Alojamento;ok! 

 Organizar o BAR do EPEL (que será umas das importantes fontes de finanças para o Encontro); 

  Solicitar material de expediente para as Reitorias; 

 Solicitar carro da UFPA(para o encontro) 

 

 Inscrição e Credenciamento [Larissa,Azariel , jorge] 

 Elaborar a Ficha de Inscrição; 

 Montar Equipes e Horários para realizar inscrições na Escola-Sede; 

 Monitorar as inscrições online; 

 Organizar a Planilha e Controle das Inscrições; 

 Confirmar as inscrições via email;(carta aceite ) 

 Realizar o Credenciamento dos Encontristas (entrega de bolsas e kits); 

 Organizar as Listas de Freqüência; 



 

 

 Realizar a impressão e entrega dos Certificados;/Certificado Online(entre duas a tres semanas no email do encontrista em 

PFD. 

 

 

 Acadêmica [Herigleise;] 

 Ver os nomes dos Palestrantes que estarão presentes no Encontro (consultar disponibilidade, enviar convite, ver questões de 

passagens e estadia [se for o caso] via Universidade e confirmar a presença); 

 Lançar o Edital de Inscrição de Trabalhos; 

 Receber os Trabalhos que serão enviados por email; 

 Organizar a Comissão Julgadora dos Trabalhos (ver professores); 

 Organizar a Mediação das Mesas. 

 

 

 Cultural [Guaxi; Edne] 

2. Construir o Painel de Cultura; 

3. Organizar a II Sala de Poesia Contemporânea Max Martins; 

4. Organizar Sarau, o CineEPEL (ver um nome criativo?), e as festas noturnas. 

5. Criar um espaço que discuta o Resgate da Cultura Tradicional Regional; 

6. Realizar o Escambo Cultural; 

7. Mesa de Cultura(ver nomes) 

8. Bandas confirmadas nego bode 

9. Produção literária ;benone(resp.guaxe) 

 

 Finanças [Ge; Ru,Paulo] 

2. Enviar o Projeto do XIII EPEL para a Reitoria solicitando recurso financeiro; 

3. Buscar patrocínios e apoios de empresas, lojas, malharias; 

4. Realizar a compra dos materiais que serão utilizados durante o Encontro; 

5. Abrir uma Conta Conjunta para o recebimento do dinheiro das inscrições; 

6. Organizar um Livro de Ocorrência para notificar todas as entradas e saídas de dinheiro; 

7. Controlar as finanças do BAR; 

8. Realizar a prestação de Contas aos estudantes;  

 

 

7. Politica(Karina;) 

 

9. Organização das mesas do eventos  

10. Entrar em contato com os palestrantes 

11. Mediar os espaços 

12. Responsável pelos debates  

13. Responsável pela plenária inicial e final do encontro 

14. Responsável pelos encaminhamentos das mesa e GDS 

15.  

 

 Não esquecer da organização das Brigadas!  

 

Obs: as tarefas estão colocadas em cada comissão com seus respectivos e responsáveis. 

 

 

 

 

 

Presentes na reunião 

Lívia Lopes 

Viniciusa Souza 

Kaius Almeida 

Paulo Arthur 

Azariel 

Jorge oliveira 

Karina dias 

 

Responsável pela ata 

Karina dias 

Coordenadora Geral Norte 2010/2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de construção do epel 2011/Bragança 
  
data :21/12/2010 
horário: 14h 
local :CAL UFPA 
 
Pauta: 
1.Orçamento do projeto ufpa 
2.Parcerias  
3.Ofícios/tarefas 
4.Programação 
 
1. Orçamento do projeto ufpa 

O Edital 2011 da UFPA de apoio a eventos estudantil só será liberado em março de 2011.Chamar uma reunião 
da executiva para discutir como será a organização do epel 2011. 
E quais serão finanças extras para bancar o  encontro 

 
2.buscar apoios de Parcerias. 

Sol informática apoio previsto 300.00 
Prefeitura de Bragança:? 
Ileia :biscoitos e bolachas  
Ricosse :? 
Refri:refri 
 
 
3. Ofícios/tarefas ] 
Ofícios a serem enviados 
Oficio de solicitação do ônibus para o encontro 
Oficio de material de expediente 
Oficio de recursos de multimídia 
Oficio de solicitação ao alojamento escola bordalo 
Oficio de solicitação para a cultural “espaço da marujada” 
 
 Tarefas  

 Orçamentos de bolsas e crachás 

 Orçamento de alimentação 

 Orçamento de segurança 

 Verificar confirmação do prof. Jose Guilherme para a mesa de abertura 

 Verificar as alunas que tem trabalho em tcc sobre a poeta Maria Lucia Medeiros 

 Ir na loja 13 de maio (atacado e varejo) 
 
4. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Programação 
Horário 27/01/2010 Horário  28/01/2010 Horário  29/01/20

10 
Horário  30/01/20

10 
Horário  31/01/2010 

7:00-16:00 Recepção e 
credenciamento   

7:00-8:00 Café 7:00-
8:00 

Café 7:00-
8:00 

Café 7:00-
8:00 

Saída das 
delegações 

17:00/18:00 Mesa de 
Abertura sobre o 
tema 
Prof.josé 
guilherme 

8:00/10:0
0 

Minicursos 8:00/10
:00 

Minicurso
s 

8:00/10
:00 

Minicurso
s 

  

19:00/20:00 janta 10:00/11:
00 

Comunicaçõe
s  

10:00/1
1:00 

Comunica
ções  

10:00/1
1:00 

Comunica
ções  

  

20:00/21:00 Plenária Inicial 11:00/12:
00 

Mesa de 
cultura 

11:00/1
2:00 

Mesa de 
combate 
as 
opressões 

11:00/1
2:00 

Mesa 
sobre a 
reorganiza
ção do 
moviment
o 
estudantil 

  

22:00 Cultural 
rabecas 

12:00/14:
00 

almoço 12:00/1
4:00 

almoço 12:00/1
4:00 

almoço   

  14:00/16:
00 

Mesa sobre 
politicas 
educacionais. 

14:00/1
6:00 

Exposição 
sobre o 
trabalho  
da poeta 
lindanor 

14:00/1
5:00 

oficinas   

  16:00/18:
00 

oficinas 16:00/1
8:00 

oficinas 15:00/1
8:00 

Plenária 
final 

  

  18:00/19:
00 

jantar 18:00/1
9:00 

jantar 18:00/1
9:00 

jantar   

  19:00/20:
00 

Visita 
monitorada 
ao museu da 
marujada 

19:00/2
0:00 

Homenage
m ao 
verequete  
cortejo 

19:00/2
0:00 

Entrega 
dos 
certificado
s 

  

  20:00/22:
00 

Cine epel  
Curta da 
Maria 
Medeiros 
documentario 

20:00/2
2:00 

Sarau 
Ver 
homenage
ado 

20:00/2
2:00 

Cine epel   

  22:00/02:
00 

cultural 22:00/0
2:00 

cultural 22:00/0
2:00 

Trans-epel   

 

 
Próxima reunião 27/12/2010 

Local:bar do parque  

Horário as 10 h 

 

Presentes na reunião 

Kaius Almeida (UEPA) 

Anderson(UEPA) 

Vinicius de Souza (UEPA) 

Rian (UEPA) 

Paola(UEPA) 

Gisele (UEPA) 

Byron(UEPA) 

Jorge UFPA) 

Núbia Cris UFPA) 

Erica UFPA) 

Danielle UFPA) 

Karina UFPA) 



 

 

Luis (UFPA) 

 
 
 

 

Relatoria da reunião on-line nacional da ExNEL 

Data: 05/ 01/ 2011 

Início: 16h 40m - Término: 19h 30m 

 

 

Presentes: 

- Kellyda Martins - Executiva Estadual de Goiás - UEG 

- Satale Mara - Executiva Estadual de Minas Gerais - UFMG 

- Cindy Michelle- Secretária Nacional de Comunicação- UEG 

- Iúna- Secretária - Nacional de Organização Política- UESPI 

- Silmara Alves Melo - Executiva Estadual do Ceará - Universidade Estadual do 

Ceará 

- Marcela Coimbra - Executiva Estadual de Goiás - UFG 

- Enny - CO de Comunicação EREL 2011 e CA de Letras -UFPI 

- Reginaldo Alves - Coordenador Geral do Sudeste - Universidade Estadual de 

Campinas - Unicamp/SP 

-Thiago Augusto – Secretário Nacional de Finanças -UFG 

-Honório - Executivo Estadual do Ceará - UFC 

-Débora Corrêa- Secretária Nacional de Combate ao Machismo - UFSC 

-Jéssica Mendes - Executiva Estadual de Santa Catarina - UFSC 

-Juliane Meotti - Executiva Estadual de Goiás- Anhanguera Educacional 

- Maria Cristiane – Executiva Regional de Comunicação Nordeste - UFPB 

-Carlisson - CALet UFPB 

-Nathalya - C.O Finanças/Cultura- ENEL UFPB 

- Yuri – Comissão Organizadora do ENEL UFPB 

- Rony - Executivo Estadual do Ceará - Universidade Estadual Vale do Acaraú 

 

Pauta: 

- Informes; 

- Aumento salarial dos parlamentares; 

- Aumento da passagem em Salvador- BA; 

- Dupla licenciatura; 

- CoNEL / I ELAEL; 

-Prestação de contas. 

 

INFORMES 

- I ELAEL em Brasília -DF de 06 a 12 de fevereiro na UNB. Site: http://elael.org/ 

- SIMELP em agosto – Macau China – Simpósio Mundial de Língua Portuguesa 

- EREL Centro-Oeste 2011- Rio Verde – De 21 a 24 de abril. 

Blog: http://erelcentrooeste2011.blogspot.com/ 

- Mara pede ajuda para organizar o EREL na UFMG. Cindy e Reginaldo se dispõem 

a ajudar. 

 

AUMENTO SALARIAL DOS DEPUTADOS 

- Iúna fará uma nota da executiva contra o aumento salarial dos parlamentares que será lançada na 

lista e lida na Plenária do I ELAEL. Além disso, serão colhidas assinaturas dos participantes do I ELAEL 

contra esse aumento, tarefa da executiva. Fazer um abaixo assinado virtual é responsabilidade de 

Cindy. No I ELAEL a Executiva se reunirá antes da Plenária Inicial para organizar várias ações, dentre 

elas o recolhimento das assinaturas. 

 

AUMENTO DA PASSAGEM EM SALVADOR - BA 

- Proposta do nome do Ramon para escrever uma nota de repúdio contra o aumento da tarifa em 

salvador, incluir o Passe Livre, Cindy o ajudará. 

 

DUPLA LICENCIATURA 



 

 

- Marcada a discussão sobre a Dupla Licenciatura para o dia 27/01, às 16h, no msn. Cindy mandará 

alguns documentos para leitura. 

 

CONEL /ELAEL 

- O CoNEL vai acontecer dois dias simultâneos ao I ELAEL: 09 e 10 de fevereiro. Já tem blog ( 

http://31conelpiaui.blogspot.com/ ) e programação. Todos devem se inscrever no dia do 

credenciamento do encontro pra sabermos quais serão as entidades presentes. As pessoas inscritas e 

que participarem dos debates vão ganhar certificado do conselho e suas atividades serão computadas 

como se estivessem no I ELAEL, e não vão perder a participação no encontro. Na reunião da 

executiva, terá que se definir quem fará as inscrições. 

- Iúna pede uma ajuda de custo, e vai mandar o pedido pra lista pra discussão e aprovação. A 

executiva irá recolher doações dos participantes do I ELAEL para ajudar no custeio das passagens dos 

executivos que as solicitarem. 

 

PRETAÇÃO DE CONTAS 

- Maria Cristiane havia enviado antes da reunião, a prestação de contas para avaliação. Disse que 

todas as notas estão com o Centro Acadêmico de Letras UFPB. 

-A prestação aparentemente não apresentou problemas. Ela será aprovada definitivamente no CoNEL, 

onde deverá ser aprovada mediante entrega das notas. 

A divisão ficou: para a CO do próximo ENEL: R$ 8.049,36; para a Secretaria de Finanças da ExNEL : 

R$ 8.049,36 e para a Comissão Organizadora do ENEL UFPB: R$ 8.293,28. 

- Houve discordância quanto ao repasse para a Comissão Organizadora, Débora Correa afirmou que o 

CAL da UFSC também participou da organização e teve gastos e por isso também deveria ficar com 

uma parte do dinheiro destinado a CO do ENEL UFPB. Com base no estatuto: 

“Art. 21º - Os lucros líquidos do Encontro devem obedecer à seguinte distribuição: 

 

I - 33% (trinta e três por cento) de auxílio à comissão organizadora do próximo fórum; 

II - 33% (trinta e três por cento) à Secretaria de Finanças da ExNEL; 

III - 34% (trinta e quatro por cento) para escola-sede do fórum, a serem divididos igualitariamente 

entre as entidades estudantis envolvidas na organização do mesmo, nos termos do artigo 24 deste 

Estatuto. 

E depois de uma longa discussão, decidiu-se que, a parte (1/3) que deve ser destinada a CO do 

próximo ENEL, em Goiânia e a parte da executiva (1/3), devem ser repassadas para o Secretario 

Nacional de Finanças. 

- Nathalya e Maria Cristiane se comprometeram a depositar sexta-feira, dia 07, às 10h os dois terços 

do dinheiro (R$16.098, 72) na conta de Thiago. 

- Já a parte que deve ser destinada a CO do ENEL UFPB que gerou polêmica, deverá ser decidida no 

XXXI CoNEL. 

- Foi criado um Conselho Fiscal para a parte do dinheiro da CO UFPB. Ele deverá fiscalizar e 

acompanhar a movimentação da conta. Será formado por: Jocélio, Yuri e Nathalya. 

 

 

 

Sem mais, 

 

 

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação- ExNEL- Gestão 2010-2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELATORIA DA REUNIÃO 

23.01.2011 

 

  

Presentes: 

  

Cindy - Sec. Nacional de Comunicação- ExNEL- UEG 

Iúna- Sec. Nac. de Org. Politica- EXNEL/UESPI 

Jocélio - UEPB - Ex. Estadual Paraiba. 

Carlisson - ca de letras da UFPB, ex CO ENEL 

deboragil_@hotmail.com 

Juliane Prestes Meotti - executiva Estadual - Goiás - Anhanguera de Anápolis 

Kellyda Martins- Execultiva Estadual de Goias - UEG  

Nathalya Ribeiro- CA UFPB 

Silmara Alves Melo - Executiva estadual de Letras - Ceará. 

Luana Lucena CO ENEL 2010 

Diego - CO ENEL e CA de Letras UFPB. 

Cris Estevão-Comunicação-EXNEL/NE e CO ENEL 2010 

Maria Luisa (Malu) – CA 2010/2011 e CO ENEL 

Débora Corrêa – UFSC 

Ramon Paranhos – EXNEL/UFBA 

Cynthia Funchal - EXNEL/UNB 

Pablo Salvador - EXNEL/UFG 

João Dias  

mailto:deboragil_@hotmail.com


 

 

 Informes:  

XXXI CoNEL - 9 a 10 de fevereiro no IELAEL o blog http://31conelpiaui.blogspot.com/ ja tem o caderno 

de textos, peço q as pessoas leiam, façam as discussões, tirem delagados que possam levar essas 

deliberações pra serem discutidas no CoNEL. se alguem precisar de convocatória é so dizer que faço. 

Espero que possa ser um Conselho bem proveitoso e que de lá possamos mudar pra melhor nossa executiva. 

  

                                           PAUTA: REPASSE DO ENEL PB 

            Tivemos uma longa discussão e cobrança sobre o repasse do ENEL Paraíba ao C.a da UFPB. 

Algumas pessoas que fizeram parte da C.O argumentavam que o C.a não tinha ajudado muito na construção 

do encontro, por isso o problema com o repasse dos 34% do C.A,;e o C.A alegava que tinha sim construído 

o encontro e que a EXNEL não poderia intervir no repasse dos 34%. 

            Depois de todas as discussões em torno disto, surgiu o seguinte encaminhamento, que foi consenso 

pra todos os presentes na reunião. 

  

Propostas de Encaminhamentos: 

 1) Marcar uma data para fazer o repasse a ExNEL e a Co ENEL 2011  

Cris e Nathalya irão depositar o dinheiro no dia 24.01.11 às 09h. 

2) Fazer o repasse a um representante da CO UFPB da parte de 33% que cabe a CO UFPB  

Será repassado o dinheiro pra conta de Diego(C.A UFPB) 

3) Discutir quais medidas (e se há medidas) podem ser feitas pela ExNEL no CONEL com relação a 

CO ENEL 

Na plenária final do CONEL iremos discutir melhor essa situação.  

 
 

Assina:  
 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 
Secretaria Nacional de Organização Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
ATA DA REUNIÃO 

 
Nos dias vinte e seis de dois mil e onze no centro acadêmico de Letras da Universidade Federal do Amapá às 

dezesseis horas iniciamos a reunião de todas as entidades de base do curso de Letras do Amapá junto a executiva 
regional e estadual. Assim estavam presentes: 

1. Romário Sanches (executivo regional de comunicação e coordenador geral do centro acadêmico de letras 

Vinicius de Moraes); 

2. Solange França (coordenadora de finanças de centro acadêmico de Letra Vinicius de Moraes do Instituto de 

Ensino Superior do Amapá); 

3. Françoase Brito ((coordenadora de finanças de centro acadêmico de Letra Vinicius de Moraes do Instituto de 

Ensino Superior do Amapá) 

4. Antônio Carlos Lima ((coordenador de acadêmica do centro acadêmico de Letra Vinicius de Moraes do 

Instituto de Ensino Superior do Amapá); 

5. Nilzilene Laranjeira (coordenadora Geral do centro acadêmico de Letra Vinicius de Moraes do Instituto de 

Ensino Superior do Amapá); 

6. Vinicius Gomes (Estudante de Letras do Instituto de Ensino Superior do Amapá) 

7. Jéfter Amorim (Coordenador Geral do Centro Acadêmico de Letras da Universidade Federal do Amapá) 

8. Mauricio Araújo (Coordenador Geral do Centro Acadêmico de Letras da Universidade Federal do Amapá) 

9. Denis Maciel (Coordenador Geral do Centro Acadêmico de Letras da Universidade Federal do Amapá) 

10. Maria Cristina Amaral Nery (Coordenadora de Cultura e esporte do Centro Acadêmico de Letras da 

Universidade Federal do Amapá) 

11.  Rosivaldo Gomes (Coordenador de Políticas educacionais do Centro Acadêmico de Letras da Universidade 

Federal do Amapá) 

12.  Sabrina Silva (Coordenadora da Secretária Geral do Centro Acadêmico de Letras da Universidade Federal 

do Amapá) 

13. William Costa (Coordenador de Comunicação do Centro Acadêmico de Letras da Universidade Federal do 

Amapá) 

14. Patrícia Barbara (membro do centro acadêmico de Letras da Universidade Estadual do Amapá) 

15. Ezequias (membro do centro acadêmico de Letras da Universidade Estadual do Amapá) 

16.  Danielle Marques (membro do centro acadêmico de Letras da Universidade Estadual do Amapá) 

17.  Keite (membro do centro acadêmico de Letras da Universidade Estadual do Amapá) 

I – Informes: Romário fechou um pacote de 40 pessoas para ENEL 2011 no valor de 415,00 por pessoa, sendo 
passagens ida e volta. 
II – Balanço da Gestão da ExNEL/AP 2010-2011 
Romário começou expondo a importância dos Executivos Estaduais estarem presentes, porém nenhum dos três 
compareceram a reunião, sendo que os três receberam e-mails, mensagens ou ligações avisando-os da reunião. 
Patrícia informou que o Rômulo, Executivo Estadual, estaria em outro município com sua mãe resolvendo problemas 
de saúde por isso não pode comparecer a reunião. Logo, os que estavam presentes falaram sobre como está a 
gestão da executiva no Estado. Romário informou que Rômulo iria fazer o mapeamento das entidades de base e que 
o mesmo já teria feita a apresentação na Universidade do Estado do Amapá. Jéfter falou sobre o não compromisso 
da Executiva Eli e sua falta de atuação na própria Instituição de Ensino Superior, sendo que na plenária final do 
primeiro encontro amapaense de letras ela se comprometeu a fundar a entidade de base na instituição. Romário 
também ressalta que a mesma não responde aos e-mails. Carlos fala sobre as propostas que os candidatos eleitos 
fizeram no ENEL 2010 e a não atuação dos mesmos que se comprometeram em ficar a frente da atuação da ExNEL 
no estado. Ezequias falou sobre o interesse do executivo Rômulo em alguns eventos, porém sua não atuação como 
militante do movimento estudantil ainda é pouco. Patrícia relata que não viu atuação de nenhum dos executivos no 
estado, porém diz que o Rômulo voltou do elael com novas perspectivas de militância e que hoje vê atuação do 
Rômulo. Danielle concorda com a Patrícia e que o Rômulo se encontra mais atuante como executivo. Mauricio 
confirma que ouviu da própria Eli a falta de interesse dentro de sua própria instituição e diz que o Rômulo é o único 
executivo atuante no estado. Após os participantes fazerem tal balanço da gestão se a presença de nenhum dos 
executivos, partimos para pauta seguinte. 
II - Exoneração de Executivos Amapaenses 

 



 

 

Romário informa que já há um cargo vago deixado pela Cheila Barbosa, no qual a mesma informou na lista da exnel 
que não queria mais fazer parte da exnel. E em seguida colocou para votação a exoneração da Estudante Eli, até 
então Executiva Estadual. Por unanimidade a Eli foi exonerada do cargo, logo tivemos dois cargos de executivos 
estaduais dos estudantes de letras vagos. 

III - Substituição de Cargos  
Romário propõe para os cargos de executivos estaduais que seja um representante de cada CA, e indicou Vinícius 
Gomes do IESAP, pelo também do mesmo já ter um certo acumulo do que é militar pelo curso de letras. Vinícius diz 
que por não ter muito acumulo se comprometeu a procurar saber mais sobre a ExNEL, e realmente militar. Solange 
defendeu a proposta do Vinícius e disse que ele sempre mostrou interesse. Carlos disse que apóia qualquer um que 
se eleger. Jéfter se candidata ao cargo de executivo como representante da Unifap. E que irá fazer o possível para 
tentar recuperar a gestão que não aconteceu. Dainte dos dois candidatos Romárioperguntou se era consenso  
eleição dos dois novos executivos que estariam dispostos a trabalhar junto com ExNEL, por fim todos concordaram.  

IV - Estatuto Unificado. 
Romário apresenta uma proposta de estatuto para reformulação dos estatutos anteriores existentes nos Centros 
Acadêmicos, no qual estes se encontram cheios de falhas e incoerências. Jefter fala que a proposta do estatuto 
unificado não impedem os Centros Acadêmicos façam suas altererações, mas a sua estrutura se manterá. E que 
isso seria uma forma de viabilizar a fundação de qualquer outra entidade de base em outras instituições. Patrícia 
pede tempo para verificar as mudanças e assim acatar o estatuto já aceito pelos Centros Acadêmicos de Letras da 
UNIFAP e do IESAP diz que irão se reunir para verificar a possibilidade de aceitarem, mas com certeza iriam aceitar 
posteriormente. 
V PROCESSO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE 
Romário fala sobre a importância do processo de legitimidade e legalidade dos Centros Acadêmicos de Letras, 
sendo que nenhum possui legalidade, e que após a aprovação desse estatuto reformado em assembléias geral 
organizado em cada instituição iriam tentar legalizar os três centros acadêmicos. Jefter diz que o centro acadêmico 
da Unifap pode ter tido uma legitimidade no cartório anos atrás mas que não sabe o certo e que iria verificar.  
Sem mais a discutir encaminhou-se uma próxima reunião para o dia 30 de abril de 2011 na Universidade Federal do 
Amapá. 
 

 
Romário Duarte Sanches 
Coordenador da Reunião 

 
Nilizilene Laranjeira dos Santos 

Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

XXXI CONEL – CONSELHO NACIONAL DAS ENTIDADES DE LETRAS 

UnB 2011 – I Encontro Latino-Americano dos Estudantes de Letras 

 

 

PLENÁRIA INICIAL: 

 
1- INFORMES 

2- ELAEL 

3- ENEL GOIÂNIA 

Explicação sobre o Conselho para esclarecer os delegados de Centros Acadêmicos ou Diretórios 

Acadêmicos. Foi deliberada a seguinte metodologia de votação: 1 voto por CA ou DA; 1 voto por regional 

da executiva. 

O regimento do XXXI CONEL e as pautas da plenária inicial foi aprovado por consenso. 

 
1- INFORMES: 

 Hoje acontecerá um ato contra o ato de homofobia que aconteceu no ELAEL, a ExNEL terá uma 

programação durante a festa do TransELAEL.  

 Acontecerão seminários da  ANEL nos dias 11 e 12 de fevereiro, na UFRJ, para discutir a Educação do país. 

No dia 13 haverá reunião entre ANEL e esquerda da UNE para tratar das atividades retiradas no Seminário 

de Uberlândia.  

 Nos dias 11 e 12 de fevereiro ocorrerá FENEX em Porto Alegre. 

 
2- ELAEL-avaliação 

Wescley: é complicado realizar um evento, ainda mais em se tratando de um grande evento, como vem 

sendo o ELAEL. Eu faço parte da CO e percebi que houve muita falta de comunicação, falha na segurança. 

Carla: devemos solicitar a CO todos os processos que já foram decididos e aqueles que precisam 

decidir. 
Claudio: embora a ExNEL não esteja organizando o encontro, decidimos nos organizar para ajudar no 

encontro. Ficamos com a parte política e conseguimos cumprir com esta função, embora tenha sido pouco. 

Toda vez que a Executiva tentou uma reunião com a CO, eles não compareceram.  

Carol: participou de algumas reuniões online antes do Encontro e perceberam que estas estavam 

desorganizadas. Quando chegou para ministrar um GD, não havia ninguém da CO e acabou trabalhando. 

Honório: fui contemplado com a fala da Carla. Precisamos publicizar isso, para não denegrir a imagem da 

executiva, com os devidos cuidados.  

Vanessa: as pessoas, sabendo que sou da executiva, me têm como referência. Houve uma fraude e 

impuseram a executiva como coorganizadora.  

Iúna: impuseram a imagem da executiva, assinatura da executiva nos certificados, finanças do ELAEL 

querem dividir com a ExNEL. Temos tentado dialogar com a CO através de reunião, entretanto não 

conseguimos contato. Encaminhamento: publicar um documento explicando todo o processo. 

Danilo: estivemos acompanhando a programação através dos meios virtuais e do Ramon. Alguns problemas 

nós conseguimos compreender, entretanto, desde a plenária inicial as falas indicavam como culpa dos 

estudantes. Faltam salas para os estudantes que irão ministrar minicursos, oficinas e comunicações. Nossa 

delegação tem tentado se organizar e comunicar, embora a CO não esteja se comunicando. Precisamos ver o 

que colocar no documento, pois temos alguns membros da CO que tem tentado ajudar, como p.ex. o 

Ramon-UFBA. 



 

 

Rômulo: as pessoas da CO foram grosseiras. Há uma desorganização total e tem coisas sérias acontecendo 

no geral neste encontro e precisamos fortalecer a ExNEL para o próximo ENEL. 

Jorge: não consegui perceber integração América Latina, mesmo entre os próprios estudantes.  

Hugo: tiveram salas que não houve frequência. A CO não terá como cobrar freqüência dos encontristas, 

sendo que não conseguiam encontrar o local das atividades. Sugestão de que cada país tivesse uma comissão 

de divulgação. Há pouca participação de outros países. 

Gabriel: este ELAEL tem servido para mostrar que não há movimento de área dos estudantes de Letras além 

do Brasil. Até no nosso país ele não foi divulgado. Isso mostra um problema político muito sério. Este 

encontro foi feito sem a participação da UnB, por isso das grandes falhas estruturais.  

Tassi: senti falta de integração das pessoas para incentivar participação nas atividades. Falta de informações 

básicas, como alimentação e farmácias, hospitais, etc.  

Encaminhamentos: 1- publicar um documento explicando aos encontristas a situação da ExNEL. 2- 

fazer um documento de chamada de atenção da CO, solicitando também explicação de como se dará a 

entrega dos certificados. Buscar as delegações, CA´s, DA´s e CONEL. 3- providenciarmos a ata da 

plenária final do ENEL-PB, onde consta que a ExNEL participaria apenas como observadora do 

encontro.  

Os encaminhamentos foram aprovados por consenso. 
3- ENEL Goiânia 

Iúna: Os estudantes da UFG que se encontram no ELAEL foram convocados para participar do CONEL. A 

CO do ENEL desapareceu após o ENEL-PB, solicitamos informações através da lista da ExNEL, a 

executiva não foi informada de nada. Sabemos que há desorganização dentro do Centro Acadêmico da 

UFG, pois há disputas de partidos políticos e o encontro foi dividido por partidos. Essas informações foram 

repassadas informalmente para alguns executivos. Precisamos deliberar um posicionamento aqui para não 

acontecer de a ExNEL ser usada apenas como mão de obra. 

Claudio: precisamos decidir coletivamente para organizar o encontro. 

Carla:  

Rômulo: fui contemplado pela fala da Carla. A Executiva não pode deixar isso acontecer, pois caso 

contrário o encontro será tomado de partidos. A ExNEL deve fazer uma fala na plenária final do ELAEL 

sobre o ENEL. 
Gabriel: existe uma diferença entre desorganização política e partidos políticos. Devemos prestar atenção 

para não confundir as coisas. O que vejo há uma desorganização entre o CA e a CO do ENEL. 

Honório: nós enquanto executivos precisamos também agir ativamente. 

Claudio: pelo que conversei com Pablo, há sim um problema entre partidos políticos, que vem refletindo na 

organização do encontro. Não que a executiva seja contra as organizações políticas, mas devemos saber 

separar.  

Wescley: é obrigação da executiva fazer parte da CO. a CO local tem percebido que a executiva está 

enfraquecida e deixaram, ao que parece, nossa função de divulgar o encontro.  

Iúna: há uma diferença entre aparelhar a ExNEL e aparelhar o Encontro, o que há é uma tentativa de 

aparelhamento do encontro. É obrigação local da CO local e Executiva para fazer reunião online e 

decidir questões do Encontro. Devemos começar a dar um prazo e chamar a CO local e dar um prazo, 

caso não ocorra, a Executiva tem autonomia para decidir.  

Rômulo: independentemente de partidos, devemos organizar o ENEL  

Carla: devemos focar na política do Movimento Estudantil de Letras. 

Cris: percebo que já começou errado pelo fato de as comissões não terem sido divididas corretamente. 

Indicativo de chamada para amanhã ou retiramos o encontro de lá.  

Pablo: a nossa organização do encontro tem sido um pouco difícil. O CA da UFG é polarizado em três 

forças políticas. O tema do CONEL foi sugestão da UFG. O CA é dirigido pelo PCB, mas infelizmente a 

centralização de discussão sobre universidade popular tem desgastado o movimento político. O CA tem 

grande representatividade entre os estudantes de Letras. A executiva tem se focado no ELAEL e os dois 

coordenadores gerais do ENEL são Thiago, executivo nacional de finanças e o Gyannini. A organização do 

encontro tá engessada sim. Com relação ao ENEL, os companheiros podem ficar tranqüilos porque será um 

dos melhores encontros da executiva.  



 

 

Débora: a pauta principal da executiva não foi o ELAEL, os executivos participaram voluntariamente, ou 

seja, aqueles que quiseram participar. Nos preocupa muito o modo de como as coisas vem acontecendo. Se 

a ExNEL virar apenas mão de obra, não vejo porque o ENEL acontecer. Há uma descredibilidade em 

relação à ExNEL, ou as coisas se constroem coletivamente.  

Gabriel: o problema não é a participação de partidos dentro da executiva, pois eles tem direito de disputar 

espaços. Concordo que é errado aparelhar a situação como o PCB vem fazendo. O que acho que devemos 

separar a questão partidária da questão do PCB. 

Iúna: a executiva tá sendo tratorada. Desde que entrei na lista da CO, não há emails. Esse encontro, a meu 

ver, parece instrumento de briga política partidária. Encaminhamento de que não haja ENEL Goiânia. 

Temos cinco meses para o encontro e que a executiva crie um curso de formação política nacional no 

lugar do ENEL. 

Jorge: não ter o ENEL será acabar com a Executiva. Nós não somos observadores, somos CO também. Vejo 

como um quadro de disputa político-partidário, devemos fazer reuniões abertas e temos o dever de 

encaminhar isso. 

Carla: precisamos saber de todos os detalhes do que vem acontecendo.  

Cris: esse fórum seria para a CO nos repassar informes. Entretanto, como isso não aconteceu, solicito o 

projeto e o que está encaminhado. É possível levar o encontro, mesmo com todas as diferenças políticas? 

Pablo: preciso de internet para mostrar o projeto pra vocês e a estrutura da UFG. Com o REUNI, a 

universidade tem se expandido, o próprio prédio da Letras é um dos melhores da universidade. Estamos 

pensando em copiar o modelo do Fórum Social Mundial, para potencializar os acampamentos. Pretendemos 

criar um acampamento, com inscrição mais barata. Explicação da estrutura física do encontro. Estamos 

pensando para o QG da CO alugar uma casa, por questões de privacidade. O valor do aluguel seria em 

média R$ 800,00. Iúna pede esclarecimento de onde virá o dinheiro para o que foi apresentado até agora. 

Pablo: Nesse ENEL começaremos com um lucro de quase oito mil reais, que foi repassado do ultimo 

encontro. O projeto foi aprovado como projeto de extensão e conseguimos alguns facilitadores. Essas 

informações não foram repassadas ainda por problema de comunicação, pois nós temos uma executiva de 

comunicação, Eveline, que é também do CA. Ela desistiu do cargo de executiva uma semana antes do 

ELAEL. Tiramos um encaminhamento de que as pessoas que compõem a executiva deveriam repassar os 

informes sobre a CO. Com relação ao encontro, a estrutura foi toda oferecida pela reitoria. Há pretensões 

políticas da reitoria para a visibilidade do encontro. Isso causou uma certa comodidade na CO.  

Débora diz que concorda que se haviam executivos na CO, eles deveriam repassar as informações, 

entretanto, não só eles. E como ficam as outras decisões, mesas, GD´s, etc.? o projeto foi feito e sequer foi 

publicado para que a Executiva aprovasse. E agora, quem nos garante que participaremos das próximas 

decisões. 

Pablo diz que não foi arrogante em seu informe virtual. O projeto feito foi estrutural. O projeto político foi 

feito por mim. O projeto está aberto e será elaborado conjuntamente. O PCB tentou fechar a programação, 

entretanto, nós vetamos isso. O projeto estrutural foi feito e não repassado, primeiro, por falhas de 

comunicação e por questões de prazos para conseguirmos negociar com a reitoria. O que nos preocupa é 

termos estrutura e não termos público.  

Débora diz que temos duas forças presentes, os independentes e PSTU, que concordam que há dificuldades 

de diálogo com o PCB. Precisamos retomar e fazer perguntas para resolvermos, com calma.  

Cris solicita esclarecimento sobre as comissões. Sobre o credenciamento por regiões, me preocupa colocar 

apenas uma pessoa por região. Sugiro que seja revisto este ponto, para não causar problemas maiores. As 

três forças participaram da comissão de estrutura? A comissão de comunicação é a ExNEL? As outras 

comissões serão formadas a partir das forças? Precisamos de outras pessoas da CO aqui. As reuniões serão 

feitas online?  

Pablo diz que a ExNEL não é apenas comunicação. O projeto foi disputado e foi votado entre os membros 

do CA. Eu ganhei a parte política, Geninho a parte acadêmica e o Tiago a parte cultural. Comissão política: 

3 pessoas; Acadêmica: 2 pessoas; Cultural: 15 pessoas; Finanças: 1 pessoa; Comunicação: 2 pessoas. Não 

lembro das outras comissões. 

Priscila: não ter o ENEL é inviável. Precisamos organizar isso, pois este encontro é a instância máxima de 

organização dos estudantes e necessitamos disso por conta da atual conjuntura. Acho que é difícil a 



 

 

executiva se reunir novamente e devemos debater isso a partir de agora. A CO local deve apresentar um 

relatório do que tem acontecido até o momento para a executiva.  
Iúna: saber que o encontro está sendo organizado para ascensão do reitor, é extremamente preocupante. 

Minha proposta de encaminhamento: Thiago, enquanto ExNEL, tinha obrigação de apresentar a relatoria 

para a executiva. O encontro está sendo vendido e nenhum executivo de Goiás aparece aqui. Pablo dialogou 

com Law sobre CONUNE e Congresso Nacional da ANEL. Um esqueleto de encontro apareceu, isso não 

me convence. Continuo com meu encaminhamento para cancelar o encontro, inclusive de exoneração 

de executivos envolvidos na CO local.  
Gabriel: estamos com problema, mas concordo que não devemos acabar com ENEL, que foi deliberado em 

plenária final do último encontro. Mas devemos acalmar os ânimos e discutir o projeto do ENEL-GO. 

Cris: a situação posta atualmente é diferente do que foi apresentado na plenária final do ENEL-PB. Logo, o 

CONEL como segundo maior fórum deliberativo da Executiva tem o dever de tirar um posicionamento em 

relação ao que está acontecendo.  

Pablo: nós não vendemos o encontro para a reitoria, fizemos apenas um acordo. Mas não abrimos mão do 

projeto político da ExNEL no encontro. Minha conversa com Law foi uma conversa de amigos, falamos 

sobre CONUNE e CN ANEL por preocupação sobre o ENEL ser esvaziado. A data do CONUNE tá 

atrapalhando o ENEL, Law disse que dividiria as delegações entre CONUNE e ENEL.  

Encaminhamentos até o momento:  

- Foco na política do movimento estudantil de Letras; 

- Reunião com a CO local amanhã para apresentar a situação do ENEL-GO; 

- Exoneração dos executivos da CO local; 

- Cancelamento do ENEL-GO e curso de formação política nacional; 

Votação por 30 minutos de continuação de debate sobre ENEL: 10 votos; 1 abstenção.  

UEG (2 CA´s de campus diferentes) chegou atrasada para o CONEL, dizendo que foi informada de que 

aconteceria somente a tarde. Exige o direito a voto. Votação: 8 – SIM; 3-Não. UnB também terá direito a 

voto. 

Foi consenso de que os próximos CA´s que chegarem após não terão direito a voto. 

 

Priscila: a estrutura do ENEL está garantida. Algumas falas foram acusativas em relação ao PSTU. Uma das 

prioridades do nosso partido é fazer trabalho independente. Faço essa defesa porque foi feita uma acusação 

injusta em relação ao partido. O PSTU não vendeu o ENEL. 

 

Cris: o dinheiro é público e se a reitoria quer oferecer o máximo possível, devemos tomar cuidado com o 

que virá. Gostaria de mais clareza nas falas e decisões, pois pela manhã tivemos uma exaustão. Esse 

CONEL tem como pauta o ENEL e a CO deveria nos repassar aqui o andamento da organização do 

encontro. 

Iúna: me preocupa a verticalidade na construção citada por Pablo. Continuo com a proposta de exoneração 

de executivos. Não fiz acusações a partidos políticos individuais, mas ao Pablo.  

UEG-Anápolis esclarece que o CA não teve convite formal para construção do encontro. Nossa relação na 

UFG é a Cindy. CA de Iporá ainda não recebeu convite formal para construção do encontro. 

Danilo: gostaria de dizer que a ExNEL deve disputar a autonomia do espaço. Cancelar não seria a melhor 

alternativa, pois já temos delegação garantida para o encontro. Mas devemos discutir aqui a construção do 

encontro. 

Gyannini: sou do CA da UFG. Se alguém tiver dúvida do caráter do ENEL, pode transferir a sede do 

encontro, pois seria falta de respeito tais afirmações. Nós queremos realizar o encontro por objetivos 

concretos. Sobre a mobilização, tivemos grandes problemas no semestre passado. Acordos políticos entre 

partidos, partidos conversam com partidos e estudantes conversam com estudantes.  

Carla:  

Sandy: não sou a pessoa mais articulada, mas como tenho direito a falar. Essa briga política não deveria 

acontecer. Se é um encontro dos estudantes de letras, os estudantes devem organizar. Acho muito triste se 

não houver o ENEL, pois é um momento muito rico. Devemos focar no ENEL o que é a ExNEL . A CO 

deve colocar tudo em pratos limpos. Nós de Anápolis estamos à disposição, mas não fomos convidados. 



 

 

Gabriel: as pessoas estão misturando programas de organizações políticas e o movimento estudantil. Se os 

estudantes se organizam não tem direito a participar da construção de um encontro. Todos têm acordo de 

que há problemas na construção do ENEL, logo devemos trabalhar em cima da questão.  

Jorge: está bem claro o movimento estudantil dos estudantes independentes. Sabemos que há interesses 

quando temos partidos envolvidos. Não estamos dizendo que estudantes de letras não podem ser partidários. 

Falas de Pablo e Gyannini se contradizem. Gostaria de perguntar a ExNEL se temos legitimidade e se 

conseguiremos formar algo alternativo ao ENEL.  

José Humberto: já fiz parte da ExNEL e já ajudei a construir alguns eventos. Não faço mais parte da 

executiva, pois não concordo mais com a conjuntura atual da ExNEL. Não concordo que a decisão do 

CONEL seja superior à decisão da plenária final do ENEL-PB. Em relação aos partidos políticos, eu tenho 

partido político e não deixo essas questões se misturarem.  

Tassi: peço respeito aos colegas. Não concordo que o problema de comunicação seja simples, mas 

complicado. Faço uma fala encaminhativa: vamos chamar um pessoal da CO para fazermos o projeto. 

Se não tiver, sabemos que a executiva está desorganizada, vamos fazer um seminário político.  

Cris: todos sabemos que há muito tempo os encontros tem servido de mão de obra para os independentes e 

os partidos políticos fazem trabalho de seus respectivos partidos. Eu coloquei preocupações anteriores e 

continuo com elas. Eu coloco minha posição, eu não confio numa entidade que faz acórdão para construir 

um encontro. Minha proposta de que esse encontro continue na UFG e inclua as pessoas daqui como CO. 

Ninguém aqui é massa de manobra pra ser dirigido. Não existe direção, e se isso existe, por favor, 

modifiquem o nome porque ENEL não será. O CONEL é o segundo fórum máximo da Executiva, e se 

detectamos algum problema na organização do encontro. Se as coisas continuarem nessa bagunça, proponho 

que a ExNEL se retire e tome outra providência. Se depois desse CONEL continuarmos detectando que há 

problemas, façamos uma reunião presencial urgente para mudar essa situação. 

Rômulo: peço que as pessoas desçam de seus pedestais para conversarmos de forma educada, porque a 

partir do momento em que há desrespeito e intimidações, todos perdemos a razão. 

Iúna: gostaria de retomar a fala do Gyannini de que ―partido conversa com partido, estudante conversa com 

estudante‖. A ExNEL será mão de obra. Não temos percebido inserção da executiva no encontro, a própria 

UEG não foi chamada para construir o encontro. O próprio tema do CONEL foi puxado pela UFG, 

entretanto a universidade sequer se preparou para fazer o CONEL. Isso é o reflexo de como anda a 

organização do encontro.  

Geanini: a Cindy é a responsável pela lista da CO.  

Cláudio: fui em parte contemplado com a fala da Cris. Encaminhamento: se a CO não mostrar pra gente a 

possibilidade de participação, a ExNEL se retira do encontro. Pelo que tenho percebido, os últimos 

encontros tem servido apenas para turismo e festas.  

Encaminhamentos:  

Proposta 1 – MANTER O ENEL, com as seguintes ressalvas: Reunião com a CO local até sábado para 

trabalhar em cima do projeto. Que a UEG campus Iporá e campus Anápolis entrem imediatamente na CO, 

bem como a executiva. Caso isso não ocorra, a ExNEL deverá marcar uma reunião presencial para decidir 

sobre o encontro. 16 votos.  

Proposta 2 – CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA EM VEZ DO ENEL, fazendo um tripé educação, 

sociedade e universidade e reorganização da ExNEL. 2 votos 

 

UEG solicita que não quer apenas participar como monitores.  

A CO deve repassar a Executiva com antecedência horário e local da reunião até o final do CONEL. 

Cris disse que notou algumas falas em relação a Cindy que não se encontra presente. A ExNEL vem 

em defesa de que acredita na integridade da executiva Cindy. Posteriormente iremos contatá-la para 

esclarecer as questões.  

Sábado às 9 horas reunião da CO local e ExNEL para organização do encontro. A plenária inicial foi 

encerrada às 16 horas. 

  

GD: texto 2 – Educação Popular 

- qual (is) a(s) concepção (ões) de universidade popular? 

- que a ExNEL continue a discussão na base sobre universidade popular 



 

 

- que o ENEL 2011 tenham GD´s de política voltados para o tema universidade popular 

- que os GD´s sejam todos facilitados pelos executivos para podermos legitimar e direcionarmos o que 

podemos formar a partir dessa discussão nas bases 

- a ExNEL deve defender uma educação pública, gratuita e de qualidade 

- pela defesa dos direitos estudantis (internos e externos) 

- colocar mesas no ENEL relacionadas ao PNE com perspectivas de apontar transformações na 

sociedade (ponto e contraponto) 

 

ENCAMINHAMENTOS DA PLENÁRIA INICIAL DO CONEL 

 
1- ELAEL: 

Encaminhamentos: 1- publicar um documento explicando aos encontristas a situação da ExNEL 

dentro do ELAEL. 2- fazer um documento de chamada de atenção da CO, solicitando também 

explicação de como se dará a entrega dos certificados. Buscar as delegações, CA´s, DA´s e CONEL. 3- 

providenciarmos a ata da plenária final do ENEL-PB, onde consta que a ExNEL participaria apenas 

como observadora do encontro.  

Os encaminhamentos foram aprovados por consenso. 
 

2- ENEL: 

Encaminhamentos:  

Proposta 1 – MANTER O ENEL, com as seguintes ressalvas: Reunião com a CO local até sábado para 

trabalhar em cima do projeto. Que a UEG campus Iporá e campus Anápolis entrem imediatamente na CO, 

bem como a executiva. Caso isso não ocorra, a ExNEL deverá marcar uma reunião presencial para decidir 

sobre o encontro. 16 votos.  

Sábado às 9 horas reunião da CO local e ExNEL para organização do encontro. A plenária inicial foi 

encerrada às 16 horas. 

Proposta 2 – CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA EM VEZ DO ENEL, fazendo um tripé educação, 

sociedade e universidade e reorganização da ExNEL. 2 votos 

 

UEG solicita que não quer apenas participar como monitores.  

Cris disse que notou algumas falas em relação a Cindy que não se encontra presente. A ExNEL vem 

em defesa de que acredita na integridade da executiva Cindy. Posteriormente iremos contatá-la para 

esclarecer as questões.  

 

3- Encaminhamentos do Grupo de Discussão sobre Educação Popular: 

- qual (is) a(s) concepção (ões) de universidade popular? 

- que a ExNEL continue a discussão na base sobre universidade popular 

- que o ENEL 2011 tenham GD´s de política voltados para o tema universidade popular 

- que os GD´s sejam todos facilitados pelos executivos para podermos legitimar e direcionarmos o que 

podemos formar a partir dessa discussão nas bases 

- a ExNEL deve defender uma educação pública, gratuita e de qualidade 

- pela defesa dos direitos estudantis (internos e externos) 

- colocar mesas no ENEL relacionadas ao PNE com perspectivas de apontar transformações na 

sociedade (ponto e contraponto) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
PLENÁRIA FINAL  

CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES DE LETRAS 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

09 E 10 DE FEVEREIRO 

 
Pautas 

1-Sistematização dos gds   

2-Exoneração de executivos e substituição (ocupação dos cargos em vacância) 

3-Repasse do ENEL PB 

4-Enel GYN 

5.Financeiro -  exnel 

 

Informes 

-  agosto na china tem  simpósio de estudos de língua portuguesa 

- o ato  q seria hj, vai ser amanha, o beijaço 

- Amanha vai acontecer amostra d curtas- a maquina virou- das 21 as 23 

- o coletivo da UFSC o  coletivo goza, vai ser um final d semana em maio @gozzeufsc 

- plenária da anel amanha na frente do calet 

- ato nacional pelo passe livre Dia 17 de fevereiro-  

- nudas-  1 marcha d combate a homofobia 13 14 e 15 de nov 

- segunda semana d marco vai ter calourada do Ca UFG e do DCE debatera universidade e o desdobramento 

do reuni nas universidades e afirmar a 17 a 23 d julho- o enel 

- pne esse semestre vai começar a tramitar na câmara,  ainda e possível participar das comissões e garantir 

algo pra luta d letras 

- o egel em são luis ainda não tem data mas kellyda pediu pra avisar 

- segundo eapel 26 a 28 de Macapá 

- tirou pro corel sul acontecer amanha, mas mudará a data 

- 13 14 e 15 de Nov- 15 emel- 

- erel fesurv 

- corel nordeste q seria no dia adiou por problemas 

- 24 25 e 26 o encontro catarinense 

- o erel sudeste vai ser na UFMG 23 a 26 d junho -  executiva sudeste vai fazer reunião pra organizar 

- 3 epel agosto 

 

 Sistematização dos GDs 

-  a executiva  deve conversar antes com a CO e explicar quem é a CO, como funciona o encontro e como 

divide o lucro 

- Gestão 2010  2011 fazer plajenamento e levar pro conel  no enel 

GD- BANDEIRA DE LUTA 

- levar a exnel para os espaços onde vc ta atuando politicamente   afirmar as bandeiras d luta, as q tão na 

carta de princípios , se posicionar como executivo, mas não colocar q a exnel  apoia o q vá  contra os 

princípios da exnel 

- bandeiras d lutas q não estão contempladas transporte publico, voto universal,  regulamentação das 

profissões de letras, assistência estudantil, contra a burocratização da exnel, debate da licenciatura dupla- 

fazer o debate nos encontros e dentro da executiva- fazer gd 

- rever a forma de eleição dos executivos, fazer o debate- fazer um gd no enel 

- participar ativa no movimento 

- participar ativa na jornada de unidade e nos FENEXs, e discutir 

- fazer o debate  de encontro d gênero  

 



 

 

GD- METODOLOGIA DOS ENCONTROS 

- por em pratica o DEBATE SOBRE AS BADEIRAS DE LUTA E NÃO TAPAR FURO D CO,  

- q a exnel se articule politicamente durante o evento , q tenha reuniões diárias  

- evento seja construído coletivamente CO e exnel 

- o tripé política, acadêmica e cultural seja unificado e não haja uma dissociação 

- haja nova ideia d cultural a noite  e não so festa 

- rever os objetivos do encontro, pois eles não estão servindo para politização 

- q haja espaço para vivencias nos encontros 

- q haja curso d formação política pro próximo encontro, os pré encontro 

- (q haja um novo método d escolha dos executivos, q comece com capa desde o inicio do evento) 

- rever metodologia d mesa e palestras, q não haja muitas concomitantes 

- q haja encontro autogestionado, dividido em brigadas 

-  caderno de texto  antes  e durante o evento 

 

GD -ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA EXNEL E PLANEJAR AÇÕES 

- gestão elaborar  um plano com as deliberações discutidas no GD em uma reuniao 

- divulgação em massa das ferramentas de divulgação da exnel 

- usar o banco d dados do elael e enel PB como forma d comunicação com os estudantes 

- elaborar informativos periódicos e formativos e moções de repudio 

- nas semanas dos calouros os CAs devem apresentação da exnel 

- uma vez a cada dois meses com CAs- 

- q a acadêmica seja centralizada por habilitação de letras 

- q a 1 mesa  do enel seja para apresentar a CO, a exnel e q a CO apresente a universidade pros estudantes, 

caminhar pela universidade 

- criar jornal, construído com os CAs pra repassar as atividades q eles estão organizando 

- organizar fórum pra discutir currículo d letras 

-  retirar os cargos estaduais, deixar os nacionais e regionais 

- mapeamento real dos CAs 

 

GD- IDENTIDADE VISUAL E POLITICA 

- fazer camiseta de luta e camiseta da executiva, com logo 

- caneca, squezze,   bloco de anotação 

- q tenha um espaço da exnel pra q ela venda seus materiais 

- mudar a logo pra algo q simbolize  algo mais d luta 

- fazer faixa das bandeiras e q onde tenha o enel elas sejam levadas 

- disponibilizar pros CAs e q eles passem uma parte do lucro pra exnel 

- conselhos nos encontros 

- critérios para ajuda d custo 

- divulgar a exnel pros calouros com bandeiras e contatos da exnel 

-  q os executivos tenham celular da tim 

 

GDs REGIONAIS (as deliberações devem ser encaminhadas para Cindy para que a ata seja finalizada) 

1. Norte 

- 1º semestre, ter semana do calouro e apresentar  executiva, epel,  2 eapel outubro,  semana d letras , 3 

jornada de língua francesa,  lutar pelo financiamento de passagem para representação estudantil 

-Balanço da executiva 

 A executiva ainda não terminou o mapeamento, mas está sendo feito se reúnem presencialmente e estão 

construindo o epel, a avaliação da executiva Pará  e positiva .  Estão regularizando os três CAs existentes,  

inufap, ueap,  

 

2. Sudeste (deliberações estão com claudio) 

- o plano de gestão foi conjunto, a no ser pelas pessoas q estão inativas 



 

 

- 1 Copel em abril, sem data ainda,  encontro paulista em agosto, sem data ainda na UFSCar, encontro l[a 

pra levar executivo da particular, vai ter o erel UFMG,  23 a 26 

- Ca UFRJ precisa d ajuda pra realizar o celerj, tem intenção de fazer em maio 

-  levar a executiva pras particulares, e pro interiror 

 

 3. Nordeste  

- 20 e 21 vai ter pré erel 

-13 14 15 novembro, ebel 

- planejamento: criar prazo pras entidades mandarem um planejamento pra lista 

-  voto universal , ufba, .... , 2 lugar  d letras q tem voto universal e convida os cãs a lutarem pelo voto 

universal  

- vai ter curso d formação politica pras entidades 

- semana  do calouro seja apresentada as bandeiras de luta, a exnel e o trote 

- exnel nordeste vai a Teresina 20 e 21  d fevereiro pra tentar 

-  5 executivos vão ser chamados a atenção por meio de uma carta escrita pela ex. regional  pq não ajudaram 

a construir o evento q tinham prometido , reuniões  não aconteceram 

- executiva vai avaliar como está o erel, e se confirmado a falta de organização,  a executiva tirará seu apoio,  

 

-4. centro-oeste(deliberações estão com cindy) 

 

-5. Sul  

- dificuldade de comunicação com os executivos  

- fazer corel sul amanha 

- necessidade de articular o movimento no Paraná fazer o coel pra tentar melhorar isso 

- vai se escolher a próxima escola sede do egel 

-  cronograma pra visitar as bases, fazer seminário d formação ainda nesta gestão 

- é necessário fazer repasses sobre como anda a situação do mel nas regiões 

 

6. nacional 

- executivos nacionais não se mostram, não se comunicam 

 

Exoneração de executivos e substituição (ocupação de vacâncias) 

 

- Nacional 

- as pastas nacionais de : igualdade racial , combate a homofobia e movimentos sociais foram por não 

apresentarem trabalho, participação foram reocupadas:  

- igualdade racial -  fica em vacância até o ENEL Goiânia 

- combate a homofobia – passa a ser o secretário, Henrique do coletivo goze da ufsc 

- movimentos sociais – passa a ser Mila da Ufba 

 

Regionais e estaduais 

- se legitima as decisões das plenárias regionais feitas 

 

Repasse ENEL PB 

 Até terça feira pra mandar a prestação com valores corretos. 

O CAL UFSC ajudou na construção do evento, mas  se sente  prejudicado por inverdades descritas na carta 

enviada pelo CA UFPB. 

 

4 votos-  moção de repudio para o CA UFPB  pela  demora a repassar o dinheiro deliberado em reunião e 

uma carta de retratação 

 1 -voto proposta de  não fazer nada 

 9  -votos para a proposta CA UFPB elaborar carta aberta  onde ele reconheça passado por  cima da 

deliberação da executiva (O que se refere ao repasse do dinheiro)  inclusive reconhecendo as condições em 



 

 

que estava a construção do encontro e reconhecer a luta do CAL UFSC   e se mobilizou internamente para 

ajudar a na construção do encontro.  

 

Enel gyn 

Reunião sábado as 9 na mesma sala do conel 

 

Financeiro ExNEL 

- se gastou 1200 reais, mas Thiago fará a prestação quando chegar em Goiânia.  

 

Brasília, 11 de fevereiro de 2011 

Conselho Regional das Entidades de Letras – Região Sul 
 

Universidades presentes: 

UFSC, UNESC, FURG, UFSM, UPF e UEM. 

Pauta: 

 Informes; 

 Avaliação ELAEL 

 EREL – SUL 

 COEL RS/PR 

 Planejamento Financeiro 

 ENEL 2011 

Informes:  

9 e 10 de fevereiro – CONEL e Reunião com C.O ENEL 

17 a 23 de julho – ENEL/GO 

10 a 12 de abril – V Encontro Brasileiro de Educação e Marx 

24 a 26 de setembro – Encontro Catarinense de Estudantes de Letras/UNESC 

Ato no ELAEL – Beijaço 

 

Esclarecimento sobre Exnel 

Avaliação ELAEL  

Guido (UPF): Evento foi organizado de forma atropelada, porque não teve debate sobre o evento, nem com 

a base.  

Carla (UFSC): O ELAEL tem uma idéia muito bonita, mas devia ser construído com as forças do MEL dos 

países da América Latina, diferente do que ocorreu. O evento foi organizado pelo C.A da UNB e houve 

muita falha na infraestrutura e programação. 

Carol(FURG): Reafirma o problema de infraestrutura e programação, pois segunda de manhã toda a C.O 

local estava dormindo, não havia nem local para a realização das atividades. 

Raquel (UFSM): Falta de comunicação, pois eles poderiam ter pedido ajuda ou  dado um mapa explicado os 

locais. E falta pessoas do evento nas atividades. 

Guido: Explica que o evento foi boicotado pela Prefeitura da Unb. Além de alguns problemas com reitoria e 

DCE.  

Alissom (UFSM):  Relato pessoal sobre a desorganização do evento. Seu trabalho havido sido aceito como 

mesa e na hora não estava na programação e mudaram para comunicação na quinta e na quinta mudaram 

para sexta. Quando foi apresentar não havia monitor na sala, mas o grupo de pessoas presentes na sala se 

autogestionaram e fizeram uma GD, só depois de 2horas que chegou alguém do evento. Acredita que o 

evento está  bom pela integração no alojamento e no Corel.  

Débora (UFSC): Falou sobre a organização política dos estudantes e espaços de formação;  Falta de vontade 

da C.O querer ajuda, mesmo que esteja centralizada em 3 pessoas.  Mas ainda acredita que está sendo um 

evento válido por  possibilitar momentos como o COREL e reuniões da Executiva. 

Alissom:  Diz que nunca mais vai em um evento nacional e isso é a opinião de muitos outros de sua 

delegação, principalmente no ENEL, pois são os mesmos organizadores.  



 

 

Alan (UFSM): O ELAEL foi uma propaganda enganosa: monitoria, segurança, alojamento, infraestrutura... 

Para os próximos eventos fica a dica para a organização melhorar, pois cultural não é ser organização.  

Dani (UFSC): Evento se faz com construção coletiva e isso não aconteceu no ELAEL, o que ocasionou 

decepção entre os encontristas.  

Fernanda (FURG):  Diz estar decepcionada com tudo, chegou aqui esperando uma realidade e encontrou 

outras. Está bem preocupada com o destino dos próximos eventos.  

PROPOSTA (Débora): Documentar os relatos e publicar. 

Guido:  Exnel não construiu o evento, mas o ENEL que é vai ser enfraquecido, ainda mais que foi na região 

Sudeste, Brasília. Outro ponto importante a ser lembrado: Ataque homofóbico durante o evento e agressões 

a mulheres/homossexuais, principalmente nas festas.   

Encaminhamento: Documentário/blog com depoimentos dos estudantes sobre evento. 

EREL Chapecó 

Proposta de reformulação da metodologia dos encontros. 

Relato sobre a escolha da escola sede do EREL 2011 e como está ou não está, pois há problemas de 

comunicação entre C.O local e a Executiva.  

Alan: Se há falta de contato com a base não tem como haver evento, deve-se ir na base apresentar a 

executiva antes de realizar o evento. 

Débora:  Confirma que a fala do Alan é pertinente com a da Exnel.  

PROPOSTA: Não haver EREL2011. 

Carla: Coloca a importância de debater com a base sobre as bandeiras de luta da Exnel. 

PROPOSTA: Fazer um seminário de formação política.  

Guido:  O pessoal que aceitou realizar o EREL é novo e não tem experiência, por isso é preciso que a Exnel 

vá lá.  

É esclarecido ao Guido que a Executiva foi a Chapecó e que é importante se reunir com os estudantes e não 

somente com o DA/CA. 

Fernanda: Confirma que se for preciso vai na base, mas precisa de formação. 

Carla: Confirma que é preciso fazer formação na base e na executiva. 

Guido: Insiste que deve haver EREL, pois corre risco de perder até o EREL 2012. 

Débora: Confirma que o EREL 2012 irá acontecer e poderá ser em Chapecó. O problema não é eles, é que 

falta 3 meses para o evento e a executiva não tem notícias, os e-mails não são respondidos. É hora de fazer 

formação. 

Alan: Pede que haja mais momentos como esses nos Encontros. 

ENCAMINHAMENTO: Passar na base divulgando e debatendo as bandeiras de luta da Exnel.  

COEEL RS:  

Relato sobre situação do MEL no Estado.  

ENCAMINHAMENTO: COEEL na FURG 9 e 10/4 

COEEL PR:  

Relato sobre situação do MEL no Estado.  

ENCAMINHAMENTOS: Mapeamento e contato com as IES do PR e proposta de data para o 

COEEL 21/4 na UEM. 

Planejamento financeiro: 

R$220 – Erel Chapecó 

R$16 – Exnel SUL 

ENCAMINHAMENTOS:  Vender materiais nas IEs; Entrar em contato com a Camila para repassar 

dinheiro do EREL. 

ENEL 2011 

Esclarecimento sobre a situação do ENEL e reunião 12/2 com a C.O local. 

ENCAMINHAMENTO: Focar na pauta da reunião a qualidade da formação. 

Estiveram presentes no Conselho: Natassia Alonso, Monique Ganasin, Patrícia Côrrea, Adriana Felicio, 

Beatriz Rocha, Luiz Flores, Daniela da Silva, Carla Mello, Fernanda Cadaval, Natieli Branco, Suelen 

Ferreira, Flávio Santos, Douglas Roberto, Altair Peiter, Raquel Goulart, Guido Lucero, Elton Neves, Geison 

Oliveira, Alison Wagner, Alan Costa, Carolina Veloso e Débora Corrêa. 
 

 



 

 

 

 

 
Carolina Veloso Costa 

Executiva Regional de Comunicação – ExNEL Sul 
Universidade da Integração Latino Americana – UNILA 

RELATORIA REUNIÃO 17.02 

 
Presentes: 
 

Mara - UFMG 

Cris Estevão - Exec. Regional de comunicação/NE  

Vanessa Lima - Ex. Regional de Finanças/NE 

Rony - Ex. Estadual CE  

Cynthia Funchal - Coord. Geral Centro Oeste   

Silmara Alves - Ex. Estadual CE  

Henrique - Ex. Nacional de Combate a Homofobia 

Marcos - Ex. Estadual PI  

Iúna Paiva- Ex. Nacional de Organização Politica  

Ramon Paranhos - UFBA 

Mila - Ex. Nacional de Movimentos Sociais 

Cindy Michele - Ex. Nacional de Comunicação  

Honório Abreu - Ex. Estadual do CE 

Juliane Meotti - Ex. Estadual de Goiás 

Ruan Mariano - Ex. Nacional de Assuntos Acadêmicos 

Rafael do Nascimento- Ex. estadual do RJ (UERJ/FFP). 
Marllan (Exec. Distrital - DF) 

 

INFORMES: 
- Justificativa de ausência da Tassi - Ex. estadual de SC 

- Justificativa de ausência do Honório - Ex. estadual do CE 

- Justiticativa de ausência da Carla - Coord. Geral Sul 

- Paralisação de uma semana na UEVA: reivindicação começou pela falta de professores, até chegar na ameaça de fechar o curso 

de Letras/Lingua Inglesa. Os estudantes estão exigindo Concurso Público. 

- Mara e Reginaldo estão organizando o XII EREL SUDESTE na UFMG, falta só fechar algumas coisas com a administração do 

campus. 

- Realização de reunião da C.O do XIII EREL NORDESTE na UFPI, e a escola sede ficou assustada com o CONEL; 

 

PAUTA 
- Informativo para ser distribuido nas Semanas do Calouros 

Encaminhamentos: 

 

I) INFORMATIVO 

1) Texto sobre o contexto geral das Universidades - RAFAEL-UFRJ 

2)Realidade do curso e do(as) profissional de letras - CYNTHIA E JULIANE 

3)Importância da organização de entidades de base; SILMARA E IUNA 

4)Apresentação da EXNEL: encontros, o que é a exnel... – SILMARA E IUNA 

5) Bandeiras de luta: 

Mobilidade urbana - MILA;  

Combate ao Machismo – DEBORA 



 

 

Homofobia(falando sobre os últimos casos que ocorreram no ELAEL) – CRIS E HENRIQUE 

Dialogo com Mov.Sociais- HENRIQUE;  

6)Abralin - RUAN 

II) Cartilha pra c.as e d.as sobre a implantação da política de pré-encontros e fomentação das semanas do calouro – (obs: acho que 

podem ser 2 documentos) CYNTHIA,IÚNA E RONY 

III) Vídeo da EXNEL- IUNA E MILA 

tem um texto sobre machismo que tava no jornal do enel (pelo menos na proposta dele =P) 

 

PRAZO DE ENTREGA DOS TEXTOS: ATÉ AMANHÃ(19.02)  

ENVIAR PARA CYNTHIA E PARA A LISTA DA EXNEL 
 

 

Assina: 

 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 

Secretária Nacional de Organização Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATA 

 Reunião presencial ExNEL-SE (19/03/2011) 

 

Presentes: 

Gabriel Bizzo (Exc. RJ); Gabriela Freire (Finanças Sudeste); Gabriela Antunes (Comunicação Sudeste);  

Reginaldo ―Biroska‖ (Coordenação Geral Sudeste); Rafael (Exc. RJ); Ryan (C.A. UFF); 

Justificativas: A Salete Mara, executiva de Minas Gerais, justificou que não poderia estar presente na 

reunião, por questões pessoais e financeiras; Cláudio, executivo de São Paulo, devido a um desencontro de 

informações, chegou quando a reunião estava no seu término. 

 

Pontos de Pauta: 

 Informes gerais 

 Repasse dos estados 

 Balanço da executiva 

 Encontros  

 EREL/COREL 

 

 

Informes gerais 

 

Rafael (UERJ-FFP): Calourada unificada, problemas no CA da letras UERJ em termos de Movimento 

Estudantil, mobilização, conscientização e etc. 

 

Biroska (Unicamp): CAL Unicamp chapa unificada, informações sobre questões financeiras da Unicamp, e 

da situação em toda a região sudeste. 

 

Ryan (CA-UFF): Calourada unificada ao DCE, o CA da UFF se integrando ao manifesto contra o problema 

da praça da Cantareira, de fechá-la, impedindo as manifestações culturais que acontecem. 

1º Congresso da Anel de 23 a 26 de junho. 

 

 

 

Avaliação da atuação da executiva (balanços gerais):  

 

Vários assuntos foram tratados, abordados e discutidos, não somente da executiva atual, mas 

também das executivas passadas, para que pudéssemos entender o patamar da ExNEL-SE hoje. Falamos 

também sobre questões como respectivos os acontecimentos dos Encontros Nacionais anteriores, 

problemáticas e decorrências dos mesmos. 

Vemos que atualmente a ExNEL aplica exonerações aos executivos arbitrárias. Ao invés de existir 

um esforço coletivo para a resolução de problemas que afligem a todos, resolvemos os problemas de forma 

fragmentada, culpabilizando indivíduos e não a ação coletiva. 

Como alegar de fato que um membro da executiva não está construindo o ME? A Exnel tem como 

tarefa uma mobilização de maior proporção, porém é necessário entender que os CAs e DAs de todo país 

constroem levando em consideração os problemas e as realidades vividas de acordo com a situação das 

Universidades, cidade e região onde estão. 



 

 

Discutimos também o papel dos executivos, o papel dos CAs e DAs, e o papel da Exnel quanto a 

entidade responsável por uma mobilização nacional, para que pudéssemos pensar em ações coletivas de 

ação na Região. 

Outro fator discutido é quanto ao estatuto que nos representa, toda vez que o estatuto não está a favor 

de uma determinada pessoa ou situação, porém, quando convém a um grupo ou pessoa, surge a proposta de 

modificar e/ou atualizar o estatuto. 

 

Repasse/Encontros: 

 

CELERJ: Congresso dos estudantes de letras do estado do Rio de Janeiro. 

Indicativo de local: UERJ (maracanã), ou UFRJ. 

Indicativo de data: sem data. 

 

COREL: Conselho Regional de Entidades de Letras; 

Indicativo de local: UFF 

Indicativo de data: 14 e 15 de maio. 

 

EPEL: Encontro Paulista dos Estudantes de Letras. 

Informes do encontro do semestre passado, que ocorreu na gestão atual. Há a possibilidade do EPEL 2011 

ocorrer na UFSCar (Federal de São Carlos), em meados de Agosto/Setembro. 

 

EMEL: Encontro Mineiro dos Estudantes de Letras. 

Não há indicativo de local e data. Como o Encontro Regional ocorrerá em Belo Horizonte e os Executivos 

de Minas estão envolvidos diretamente em sua organização, acha-se, por bem, não realizar o encontro este 

ano. 

 

Inclusão de Pauta: 

 

Gabriel relata sobre o Ato contra a presença do Obama no Brasil. Diz com a polícia foi truculenta e 

impiedosa no tratamento aos manifestantes. Informa também que, devido a manifestação, foram presos 13 

ativistas. Com isso, pede apoio à manifestação ―Fora Obama‖ – Contra o imperialismo. 

Após discussão, referendamos a ideia de construção de uma moção de repúdio contra a truculência 

da polícia do Rio de Janeiro. 

Aproveitando o ensejo, Gabriela Freire propõe que se escreva uma moção em apoio as manifestações 

contra o aumento do preço da passagem dos transportes públicos em São Paulo. A nota teria como foco 

mostrar a igual brutalidade da polícia do Estado de São Paulo tratou os manifestantes. 

 

Encaminhamentos: 

Elaboração de cartas (de apoio e repúdio) 

 

Convocação COREL: 

 

GDs: 

 Ensino à distância. 

 Licenciatura e formação de professores. 

 Expansão de vagas (Reuni, Prouni) 

 Opressões. 

 

EREL – UFMG 

O EREL já está sendo construído pelos membros da universidade com o auxilio direto de Mara, que 

além de ser Comissão Organizadora é da ExNEL, o esqueleto já está pronto. O Reginaldo ―Biroska‖ 

justificou a ausência de Mara. 



 

 

Foi discutido a temática e os temas que serão abordados no encontro, foram destacados alguns 

considerados mais relevantes: pesquisa, conjuntura da educação, cultura. 

 

Proposta de enfoque: 

 Diversidade 

 Deficiência/ necessidades especiais. 

 Inclusão. 

 Acessibilidade à cultura. 

 

Demais propostas: 

 Procurar não segregar política, cultural e acadêmica, proporcionar o diálogo entre essas comissões. 

 

Propostas de mesas: 6 mesas e/ou grupos de discussões e trabalhos. 

 Opressões 

 Fronteiras lingüísticas (Já que o tema diz respeito às fronteiras). 

 Licenciatura e acessiblidade. 

 Reflexo da violência na escola. 

 Cultura (tema específico indefinido) 

 Literatura, produção literária brasileira e influência latino-americana. 

 

 A princípio ficou como tarefa dos CAs, DAs e executivos da região sudeste, a responsabilidade da 

Divulgação, Procurar por professores que tenham a ver com o tema discutido, e se possível auxiliar 

com alguma passagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORIA DO  

CONSELHO REGIONAL DE ENTIDADES DE LETRAS - COREL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CAMPUS DE TERESINA 

2011 

 

 

Presentes: 

 

Viviana Vieira Pimentel – Estudante de Letras UFPI 

Lanna Caroline S. de Almeida – Estudante de Letras UESPI/ CALEP UESPI /C.O EREL  

Virgínia S. Carvalho – Estudante de Letras UFPI 

Daniel Lima Oliveira – Estudante de Letras UFPI/ C.O EREL Piauí 

Jacleane de A. Santos – Estudante de Letras UFPI/ C.O EREL Piauí 

Ana Cristina P. Araujo – Estudante de Letras UFPI/ C.O EREL Piauí/ Ex. Estadual 

Enny Lima – Estudante de Letras UFPI/ C.O EREL Piauí/ C.A de Letras UFPI 

Raimundo Gomes – Estudante de letras UFPI/C.O EREL Piauí 

Vanessa Alves dos Santos – Estudante de Letras UFPI/ C.O EREL Piauí/C.A de Letras UFPI 

Maria Cristhiane Alves Estevão – Estudante de Letras UFPB/Ex. Regional de Comunicação 

Mila Araujo Fonseca – Estudante de Letras UFBA/Ex. Nac. Mov.Sociais/ C.A de Letras UFBA 

Wescley Campos Melo – Estudante de Letras UEMA/Ex. Estadual/ C.A de Letras UEMA 

Roni Kelson Rodrigues – Estudante de Letras UEVA/Ex.Estadual/C.A de Letras UEVA 

Jocélio dos Santos – Estudante de Letras UEPB/Ex. Estadual 

Vanessa Lima – Estudante de Letras UFPE/Ex. Regional de Finanças/D.A UFPB 

Fabiana dos Santos Sousa – Estudante de Letras UFPI 

Law Araujo – Estudante de Letras UCSAL/ Coordenador Geral do Nordeste  

Marcos Helam Alves – Estudante de Letras UESPI/CALEP UESPI/ Ex. Estadual/C.O EREL PIAUI 

Maria do Livramento S. Dias – Estudante de Letras UFPI/ C.O EREL PIAUÍ 

Iúna Gabriella Paiva – Estudante de Letras UESPI/Ex. Nac. Org. Política 

 

Informes: 

- Construção do I EIV Piauí; 

- Semana do Calouro UESPI – 21 a 25 de Março de 2011; 



 

 

- C.A de Letras UEVA, iniciou manifestações estudantis e entrou em greve, pela reivindicação de 

professores efetivos, assistência estudantil e estrutura da universidade; 

- Encontro Cearense dos Estudantes de Letras – ECEL, previsto para a ultima semana de Maio em Sobral; 

- Semana de Letras da UEVA( vai ocorrer duas semanas antes do ENEL); 

- Fórum do semi-árido, nos dias 18 e 21 de maio de 2011 em Sobral-CE; 

- Calourada da UEMA nos dias 14 e 15 de Março de 2011; 

- Encontro Maranhense dos Estudantes de Letras  - EMEL, nos dias 17 a 20 de Março na FAESF em 

Pedreiras; Site: www.XIIIemel2011.blogspot.com 

- Encontro Baiano dos Estudantes de Letras, na UNEB em Santo Antônio de Jesus; 

- III Conselho Baiano dos Estudantes de Letras; 

- Eleição dos 3 executivos estaduais no Rio Grande do Norte; 

- Semana de Letras do Rio Grande do Norte, foi adiada e agora só ocorrerá em Junho; 

- D.A de Letras da UFPE, promove a Semana de recepção dos calouros; 

- D.A de Letras da UFPE, é oposição de esquerda ao DCE junto com outras entidades de base, e organizarão 

ato público para lutar pelo barateamento do preço do bandejão no Restaurante Universitário; 

- C.A de Letras da UFBA, realiza a Semana dos Calouros; 

- O Movimento Passe Livre, passa por um período de rearticulação;  

- No estado da Paraíba, dois cargos de executivos estaduais estão em vacância: Socorro e Rafael; 

- Cris e Jocélio, estão se articulando para organizar o II Conselho Paraibano de Entidades de Letras; 

- O Núcleo Universitário pela Diversidade Afetivo Sexual da UFPB, realizará a I Marcha contra a LGBT 

fobia; 

- Organização de uma calourada unificada na UEPB; 

- Organização da Semana do Calouro na UFPI; 

- Criação do blog do C.A da UFPI; 

- Campanha S.O.S UESPI irá retornar suas atividades; 

- Venda de bolsas do ENEL PB no EREL Piauí, para retornar as finanças pra EXNEL Nacional; 

- Encontro Regional dos Estudantes de Comunicação N/N3 nos dias 20 a 24 na UFPI, junto com o EREL 

Piauí; 

- Iúna pede desculpas pelo email enviado a C.O do EREL; 

- O Piauí, começará a articular o I Encontro Piauiense dos Estudantes de Letras; 

http://www.xiiiemel2011.blogspot.com/


 

 

- Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, dos dias 17 a 23 de Julho na UFG; 

- Desligamento do Ramon(ex-Ex. Estadual do Piauí); e a exoneração de Olivânia(ex-Ex.Nac. Igualdade 

Racial); 

 

Pauta: 

 Atuação da Regional: 

1) Encontros; 

2) Balanço de atuação dos executivos; 

3) Planejamento; 

 

1) ENCONTROS 

 Aqui cada pessoa falava em nome do seu estado sobre os encontros que estão por vir. E a executiva 

se prontificou a ajudar na construção, como o ECEL, o EPIEL... e por ai vai.  

 O nosso foco real foi o EREL PIAUI, encontro de toda a regional. Começamos com uma 

apresentação da C.O, e cada C.O apresentava o que tinha sido feito até agora. 

 - COMISSÃO ORGANIZADORA 

1) ACADÊMICA: Vanessa Alves, Luis Nelson, Marcos, Olivânia, Fabiana, Cristiane, Rita, Juscelino, 

Fernanda Mariano; 

2) CULTURAL: Ana Cristina e Daniel; 

3) POLITICA: EXNEL-Law, Vanessa, Cris e Mila; 

4) FINANÇAS: Lanna, Cleane e Priscila Viviane; 

5) COMUNICAÇÃO: Enny, Lili, Fernanda Mariano; 

6) ESTRUTURA: Raimundo, Daniel e Gustavo; 



 

 

7) CREDENCIAMENTO: Enny, Lili, Fernanda Mariano; 

8) MONITORIA: Cada comissão ficará responsável por elaborar a sua equipe de monitoria; 

 

PARTE ACADÊMICA 

- Vão abrir o edital de seleção de monitores; 

- Edital de seleção de trabalhos, já foi aberto; 

  Mesas: 

1) Formação do profissional de letras: Realidade, desafios e perspectivas 

2) Currículo 

 

PARTE CULTURAL 

 Estavam esperando que a C.O delimitasse os temas das noites. Mas foi dito a eles que podem 

elaborar a cultural de acordo com o que acharem necessário. Já haviam selecionado algumas bandas e 

estavam com alguns orçamentos. 

 Sugestão: que não rolem sons que irão ferir nossas bandeiras de luta. 

 

PARTE POLITICA 

 Discutimos a possibilidade de rolar vivências. A EXNEL ficou de se organizar e montar a parte 

política. Saíram algumas sugestões de g.ds: Mobilidade urbana, mulher como sujeito político, educação 

popular, movimento estudantil, bulling, democratização da comunicação,ENADE/SINAES 

 

PARTE FINANÇAS 

 O valor do encontro foi baixado até o dia que antecede o encontro para: 

18/02 a 20/04/2011 

INSCRIÇÃO = R$ 65,00 



 

 

INSCRIÇÃO + ALIMENTAÇÃO = R$ 90,00 

INSCRIÇÃO + ALOJAMENTO = R$ 80,00 

INSCRIÇÃO COMPLETA = R$ 110,00 

 

PARTE COMUNICAÇÃO 

 Foi alertado sobre o acompanhamento de comunidade Orkut, de site... respostas de emails e pediu-se 

que tudo, tudo fosse devidamente informado ao estudante. 

 

PARTE ESTRUTURA 

 A C.O apresentou a estrutura que tem disponível até agora pro encontro. Foi decidido que a C.O 

deve pedir mais salas de aula para alojamento. 

 

2) BALANÇO DE ATUAÇÃO DOS EXECUTIVOS 

 Dentro da explanação sobre encontros, cada executivo teve a oportunidade de falar sobre o que vem 

sendo feito em cada estado. 

 

3) PLANEJAMENTO 

 

 1) Planejamos discutir o sucateamento das universidades públicas nos nossos encontros, dando 

enfoque principalmente as estaduais, onde este processo é mais avançado; 

 2) Acompanhar todos os encontros estaduais, tentando na sua construção mobilizar todos os 

executivos pra isto; 

 

Assina esta ata, 

 

 

 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 

Sec. Nacional de Organização Política 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repasse da reunião dos Coordenadores Gerais da ExNEL. 
 

Presentes na Reunião: 
 

1. Carla Mello – Coordenadora Geral da Região Sul; 
2. Cynthia Funchal – Coordenadora Geral da Região Centro-Oeste; 
3. Reginaldo Alves “Biroska” – Coordenador Geral da Região Sudeste; 
4. Lázaro Araújo “Law” – Coordenador Geral da Região Nordeste; 

 
A reunião aconteceu no sábado, dia 13 de março de 2011, e teve como pauta: 
 
 1. Avaliação da Gestão Regional e Geral da ExNEL; 
 2. Perspectivas e metas para o Semestre, até o final da Gestão; 

 
1. Sobre Avaliação: 
 

 Das Avaliações nas atuações Regionais: 

1.1.1. SUL: 
 
 De acordo com o apresentado por Carla, existe uma dificuldade pungente de aproximação com as bases, ou 

seja, com os Centros Acadêmicos e de inserção na realidade cotidiana dos estudantes. Assim a Reunião Regional Sul, 
como esta própria reunião, ao seu ver, tem como objetivo primordial repensar o diálogo com a base e como chegar 

até ela. Contudo, até o momento, foi realizado um CoREL/SUL em Chapecó e um COEL/SC em Criciúma no ano 
passado. 

 Durante o CoREL/SUL que houve em Brasília no ELAEL, foi consenso o cancelamento do EREL 2011, que seria 
em Chapecó-SC, por falta de comunicação,  e diante disso, os executivos do Sul traçaram como objetivo principal 
fortalecer os Encontro Estaduais,  já que o Encontro Rio Grandense e o Catarinense estão previstos para o segundo 

semestre, porém, no caso do RS ainda existem dificuldades práticas, pois ainda não existe uma escola sede definida 
e só existe um executivo estadual eleito até o momento.  Em relação ao Paraná a situação é mais agravante, pois 

apesar do contato estabelecido através de Monique – Regional Finanças – que é do PR, os contatos mais sólidos se 
estabelecem ainda somente com a UEM, onde ela estuda.   
 Também neste CoREL/SUL, observou-se novamente a dificuldade que a executiva tem hoje de atingir suas 
bases,  onde mesmo nas Universidades em que os executivos estudam o diálogo com a ExNEL é frágil. Dessa forma, 
o CoREL/SUL apontou para a necessidade de se trabalhar/dialogar com os CA´s, DA´s e pessoas que estejam 

interessadas em construir de fato o movimento estudantil. A partir disso, deliberou-se em fazer um mapeamento 

das Universidades do Sul, com o intuito de visitá-las, levar material da executiva. Também constatou-se a 

necessidade de fazer um bom planejamento financeiro, que permita as viagens e outros afazeres da ExNEL/SUL. A 
Coordenação Regional, na figura de Carla, já convocou uma reunião online para discutirem estes pontos. 

Apesar destas dificuldades, já foi encaminhado neste último CoREL, um CoEL  (Conselho de Entidades de 
Letras) Paranaense, assim como o Rio Grandense, para início deste semestre, ambos com o objetivo principal de 

estabelecer contato com as universidades e os Centros Acadêmicos para a realização/participação nos Encontros 
Estaduais e ENEL. 

 



 

 

 1.1.2. SUDESTE: 
 

 Biroska explana que apesar da proximidade geográfica existente entre os quatro estados que compõem a 
Região Sudeste, o número de Universidades na Região, as dificuldades financeiras e os poucos executivos  atuantes 
são alguns dos fatores que dificultam a realização das tarefas cotidianas e a mobilização em relação ao Movimento 
Estudantil. 

 No entanto, ressalta que apesar das dificuldades colocadas a Regional consegui realizar algumas atividades e 
criar alguns espaços de articulação. Destaca, dessa forma, que já conseguiram marcar o EREL/SE para Junho, que 
ocorrerá na UFMG; que no final de semana do dia 19/03 ocorrerá a Reunião Presencia do Sudeste; da possibilidade 
que ocorra e mai o CoREL/SE. Assim como, ressalta suas tentativas de articulação nos estados. 
 Informa que conseguiram criar um informativo da Regional e que o primeiro já foi lançado, assim como foi 

feito um site/blog para as questões da Regional Sudeste. 
 Diz aos outros coordenadores que foi até Belo Horizonte, para realizar uma reunião com os Executivos 

Estaduais de Minas, esta com o objetivo principal de discutir o EREL/SE; que provavelmente até o final do mês já 
tenha marcada tenha marcada a reunião de planejamento dos executivos estadual de São Paulo e que no Rio de 
Janeiro a reunião estadual será feita em conjunto com o a Reunião Regional, já que esta acontecerá no Rio. 
 Comunica também sobre as dificuldades de articulação com o Espírito Santo, já que não foram eleitos 
executivos no Estado.. 

 Por fim, diz que foi articulado o Plano de Gestão conjunto, que tem como objetivo principal nortear e dar 
um rumo para a  ExNEL do Sudeste. 
 
 1.1.3. CENTRO-OESTE 

 

 Cynthia avalia que o Centro Oeste ainda é uma região um pouco tímida pro MEL. Diz que o Estado mais 

articulado, onde aliás consegue manter um diálogo com todos os estaduais, é Goiás. Informa que o último EGEL teve 
cerca de 400 pessoas, que é praticamente a mesma a quantidade de pessoas que vem ao EREL/CO, assim como o 

próximo EGEL já está sendo articulado. O Distrito Federal tem pessoas com vontade de trabalhar e que mantém 
contato, mas por ser um distrito ele é pequeno, porém a ExNEL e o ME de Letras ainda não atinge a grande maioria 
das instituições. Informa que o Encontro Brasiliense, que deveria ter acontecido no ano passado, não ocorreu por 

problemas com a IES iria sediar o encontro. 
 Informa que a relação com Mato Grosso é extremamente escassa e que somente a executiva Ítala responde 

suas mensagens. Comenta também que ficou sabendo recentemente, através e uma comunidade do orkut, sobre a 
construção do Encontro Matrogrossense; diz que conseguiu estabelecer contato com a Comissão Organizadora do 
encontro e que esta não sabia da ExNEL. Apesar do estranhamento dos Organizadores em relação a ExNEL, por não 

terem tido contato, informou que depois de ambos se conhecerem, a Escola Sede se mostrou receptiva em relação 
a divulgação da ExNEL no encontro, como da participação da Executiva Regional na construção do Encontro. 

 Em relação ao MS, a situação é mais limítrofe, pois atualmente não tem executivos. Apesar dos contatos que 
tentou estabelecer não houve resposta.  

 Assim, de uma forma geral, a Regional do Centro Oeste está bem parada. As tentativas de reunião e avançar 
nos contatos, mas ressoou pouco. Sempre tentava marcar reuniões e contatos, e poucas pessoas me retornavam. 
Houve a notificação dos Executivos  antes do CoNEL notificando sobre a ausência, como não se obteve resposta 
houveram as substituições durante o Conselho que facilitaram mais o trabalho e a militância. 
 Diz que o primordial no momento é investir nos Encontro Estaduais e Reginal, pois é o que mais atrai 

estudantes; existem propostas formuladas em relação a comunicação para e com os demais estados da região; está 
em elaboração um material específico sobre o MEL da Região Centro Oeste para distribuir às instituições, como 

também projetos de calourada e informativos sobre a executiva. 
 Pretende-se disseminar informações e debates sobre o MEL em todos os estados da região através d@s 
executiv@s estaduais. Crê que apesar das dificuldades impostas pela difícil articulação com os estados, existe 
perspectiva de sensível melhora. 

 Sobre o CoREL/CO, existe a possibilidade de realizá-lo durante o EREL 2011, uma vez que o conselho não 
aconteceu. As articulações para tal estão ocorrendo via de e-mails mesmo, pois é mesmo reuniões online estão 
difíceis de acontecer.   
 



 

 

 1.1.4. NORDESTE: 
 

 Law informa que as coisas no Nordeste estão indo bem. O único estado que ainda não tinha executivos, RN, 
os elegeu em uma Assembleia realizada durante Semana de Letras da UFRN. Informou que com a eleição dos 
executivos já foi possível firmar a construção do Encontro Potiguar de Estudantes de Letras para Junho.  
 Existiam problemas de comunicação com  Alagoas, porém este foi restabelecido e já existe indicativo de 

construção do Encontro Estadual. No Maranhão, no C.A da UFMA, houve disputa para o Centro Acadêmico e sendo 
o processo acompanhado por ele, para gestão do C.A ganhou a chapa Verbalize.   
 Já o Piauí sediou o CoREL/NE, que antes estava previsto para ocorrer em São Luís. Foram discutidas as 
articulações de todos os estados, um a um, sendo que o último dia foi reservado para a realização do EREL/NE.  
 De acordo com sua avaliação a construção do EREL estava devagar, porém depois do Conselho os acúmulos 

ganhados pelos executivos impulsionou as coisas.  Disse que houve problemas em relação ao diálogo entre a 
Executiva Nacional Iúna e Raimundo (Comissão Organizadora do EREL), o que dificultou o processo de construção; 

porém informa que o diálogo já foi restabelecido e que Iúna já se propôs a construir novamente o Encontro, através 
das discussões políticas do mesmo. 
 Informa que ocorrerá o Encontro Baiano e Cearense, que o Pernambuco teve que ser adiado e que a Paraíba 
e Piauí provavelmente não farão encontros Estaduais; no caso do PI devido as atenções voltadas para o EREL/NE. 
Sergipe, que sofreu punição, não realizará o Encontro, serão feitas assembleias estaduais com o intuito de discutir 

os rumos do MEL Sergipano, Nordestino e Nacional. Law provavelmente irá para Aracaju até o final deste mês, falta 
somente confirmar a data. 

 Sobre o trabalho da Regional de Comunicação foi criada a nova lista do Nordeste e um novo Blog e a 
Regional de Finanças vem desempenhando um ótimo papel no cargo.  

 Sobre as deliberações Políticas e Conjunturais do CoREL/NE foi eleito como mote a defesa das universidades 

públicas estaduais, a luta/defesa e melhoras nas mesmas. Foi constatado durante o conselho que se estabelecem 

grandes crises nas mesmas, alta de professores, falta de qualidade, sucateamento. O caso mais grave é na Estadual 
do Ceará, onde o governo propôs federalizá-la. Existe uma proposta do governo local passar o controle de todas as 

Universidades Estaduais para o nível Federal. Porém, Law ressalta que, apesar da centralidade no debate das 
Estaduais, não serão esquecidos os problemas, lutas e debates travados nas Universidades Federais e Particulares.  
 

 Das Avaliações da ExNEL em âmbito Geral; 

 
 Reginaldo acredita que nos últimos tempos, como já apontam algumas avaliações já feitas, assim como 
percepções observadas na lista da Executiva, que momento atual da ExNEL é crítico, isto porque , nas sua opinião, a 

apatia e as dificuldades de mobilização surgem em grande medida pela falta de coesão política que a gestão 
mostrou ter até agora, onde os princípios e afinidades não são os mesmos. 
 Afirma que se desde o princípio tivesse um planejamento de gestão, onde se definissem as prioridades e o 

papel dos executivos num plano mais geral seria possível estabelecer metas comuns, o trabalho específico e os 
parâmetros norteadores para a atuação nos diversos âmbitos da Executiva (nacional, regional e estadual), 

permitindo aos Executivos Estaduais e Centros Acadêmicos efetivar movimentações em nome e com as bandeiras da 
ExNEL. 
 Ressalta que este processo poderia auxiliar na visualização e nas dificuldades existentes em cada região e 

levar em conta as diferenças na atuação e momento político dentro da executiva, já que existem pessoas de 
diferentes correntes políticas, partidos e linhas de pensamento, que são pontos que dificultam uma coesão a priori, 
mas que não excluem a possibilidade de luta conjunta em nome das bandeiras e posicionamentos deliberados em 

Fóruns da ExNEL. 
  Também lamenta o ocorrido no CoNEL, referente as exonerações, acredita que houve um equívoco, não 
pelo fato das exonerações em si, mas que se tivesse ocorrido um balanço real da ExNEL desde o início e um 
planejamento elaborado que norteasse a atuação das pessoas, assim como as definisse politicamente, não haveria a 

necessidade de tais exonerações e o trabalho real seria claro para todos.  Revela acreditar neste método como 
forma de explicação pois crê que em nível nacional ser difícil fazer-se articulações que reflitam em mudanças 
qualitativas no quadro de lutas da ExNEL se este não for feito em conjunto com coletivo. Que os cargos na verdade 



 

 

simbolizam as pautas que necessitam ser discutidas, mas que não devem nunca ser engessadas naqueles que as 
detém. 

 Explicita que os problemas da Nacional consequentemente refletem na atuação da regional, fazendo existir 
um círculo vicioso que atrapalha a atuação.  
 Carla pontua que os problemas da Nacional são um reflexo de um problema que ocorre com o Movimento 
Estudantil de forma geral. Crê ser necessário avaliar e rever as metodologias dos encontros e de atuação da 

executiva. Enxerga também ser um erro crucial o que ocorre com os cargos, pois acredita que não se deve 
simplesmente indicar uma pessoa ao cargo, mas fazê-lo ter consciência do seu papel em relação aos compromissos 
e com o coletivo. Aponta ter notado, tanto no CoNEL quanto no CoREL/SUL, que não existe um diálogo real com as 
bases (CA's e DA's), porém afirma que, apesar das exonerações terem gerado um desconforto, elas foram 
legitimadas pelo CoNEL e pelas entidades que lá estavam. Diz perceber já há algum tempo que estes erros 

acontecem e se repetem, o que aponta a necessidade real e explícita de rever-se as práticas da ExNEL. Acrescenta 
ainda que no Sul foi deliberado sobre a importância crucial da investir-se na formação política e na ideia dos  pré-

encontros. Ressalta que no Sul existe a vontade de se lutar pelas bandeiras da ExNEL, porém a falta de diálogo gera 
um abismo entre a vontade e a realidade e que a luta pela valorização pelas licenciaturas tem sido a maior 
preocupação no Sul, mas existem outras pautas a serem aprofundadas. 
 Cynthia por sua vez, aponta que Law lembrou bem que uma das pautas que devem ser centrais para a 
executiva é como se inserir e dabater a realidade das Universidades Privadas e crê ser fundamental ter domínio 

neste debate.  
 Law aproveita e complementa que no CoREL/NE de 2010 foi aprovado uma nova metodologia, que na época 
não andou, de se fazer reuniões temáticas tanto presenciais, quanto online (tanto dentro da ExNEL como fora), 
sobre as pautas que tocamos, como reunião sobre Feminismo, Igualdade Racial, Assistência Estudantil, Universidade 

Pagas. Law acredita ser necessário fazer com que as discussões e a Executiva em si sejam mais políticas e que 

formule. Seguindo esta ideia ele se propõe a começar formular sobre as Universidades Privadas, já que são elas que 

dominam a maior parte da estudantada e cursos de Letras.  
 

 
16. Sobre Perspectivas e Metas: 

 
2.1.1 Centro-Oeste: 

 
  Os pontos levantados por Cynthia servem tanto para a ExNEL Nacional como para a Centro-Oeste: 

 

 Iniciar e promover uma discussão e análise sobre as  instituições privadas e a discussão sobre outros pontos 
sobre a Educação em geral: como Prouni e FIES. Acredita ser importante não discutir só politicamente, mas 
traçar metas de atuação e articulação para as Universidades Privadas; 

 Vê a necessidade de focar a atuação da ExNEL em torno das questões do Curso de Letras. No entanto, acha 
importante discutir os temas transversais como Movimentos Sociais e Combate às Opressões, porém sem 
deixar a discussão sobre os temas específicos a realidade da Letras em segundo plano.  

 
2.1.2 Sudeste: 
  

 As metas e propostas para o Sudeste serão definidas em sua reunião presencial e terá como eixo: 
 

 Deliberar sobre convocação do CoREL/SE e como sermos mais participativos e colaborativos na construção 
do EREL/SE; 

 Viabilizar a criação de grupo de emails a partir dos emails coletados durante o EREL e os Estaduais, para 
divulgação de atividades da ExNEL Nacional e Sudeste; 

 Como participar dos atos e lutas que estiverem acontecendo na região: contra a homofobia, machismo e 
racismo. MST e outros movimentos sociais e nas Universidades; 

 Refletir sobre a ideia dos pré-encotros e como nos aproximarmos dos CAs de Letras do sudeste; 

 Criação de Políticas de Movimentação Financeira e arrecadação de fundos; 

 



 

 

2.1.3 Sul: 
 

 Promover o debate com a base sobre a ida aos Encontros Estaduais e Nacional; 

 Garantir os CoEL's Estaduais; 

 Promover a aproximação das universidades que participaram do Encontro Catarinense e com as 
universidades do Paraná e Rio Grande do Sul; 

 Traçar um ponto de luta que seja comum para os estudantes da região, através de espaços de formação 
política, CoEL's e Encontros, para se aproximar dos estudantes e CA´s, como a discussão sobre currículo, por 
exemplo; 

 
2.1.4 Nordeste: 
 
 Realizar os encontros estaduais, permitindo que cada estado tenha de fato vida própria e formule políticas; 
 Levar a região ao ENEL, esforçando para que esta participe ativamente e construa o encontro; 

 
 

9.2 Nacional: 

 
 Promover a discussão sobre a Educação de forma geral (ProUni, REUNI, FIES, etc) que determinam as 

políticas educacionais e a realidade dos cursos de Letras do Brasil; 
 Promover e fomentar espaços de discussão e formação virtuais e/ou presenciais (através de frentes de 

discussão) entre os executivos e entre a ExNEL e as Entidades de base sobre os temas transversais da 
Executiva (Feminismo, Racismo, Homofobia, Mov. Sociais), assim como os temas mais específicos 
(Licenciatura, Desvalorização do Professor, formação do profissional em Letras); 

 Elaborar a cartilha sobre o debate das particulares; 
 Estimular os Executivos Regionais e Estaduais a levantarem os dados das instituições públicas e particulares 

de cada Estado, averiguar quais tem Entidades de Letras e apresentar a ExNEL; 
 Fazer mesas de apresentação da ExNEL nas Universidades Particulares; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA 

 Reunião presencial ExNEL-SE (19/03/2011) 

Presentes: 

Gabriel Bizzo (Exc. RJ); Gabriela Freire (Finanças Sudeste); Gabriela Antunes (Comunicação Sudeste);  

Reginaldo ―Biroska‖ (Coordenação Geral Sudeste); Rafael (Exc. RJ); Ryan (C.A. UFF); 

Justificativas: A Salete Mara, executiva de Minas Gerais, justificou que não poderia estar presente na 

reunião, por questões pessoais e financeiras; Cláudio, executivo de São Paulo, devido a um desencontro de 

informações, chegou quando a reunião estava no seu término. 

 

Pontos de Pauta: 

 Informes gerais 

 Repasse dos estados 

 Balanço da executiva 

 Encontros  

 EREL/COREL 

 

 

Informes gerais 

 

Rafael (UERJ-FFP): Calourada unificada, problemas no CA da letras UERJ em termos de Movimento 

Estudantil, mobilização, conscientização e etc. 

 

Biroska (Unicamp): CAL Unicamp chapa unificada, informações sobre questões financeiras da Unicamp, e 

da situação em toda a região sudeste. 

 

Ryan (CA-UFF): Calourada unificada ao DCE, o CA da UFF se integrando ao manifesto contra o problema 

da praça da Cantareira, de fechá-la, impedindo as manifestações culturais que acontecem. 

1º Congresso da Anel de 23 a 26 de junho. 

 

 

 

Avaliação da atuação da executiva (balanços gerais):  

 

Vários assuntos foram tratados, abordados e discutidos, não somente da executiva atual, mas 

também das executivas passadas, para que pudéssemos entender o patamar da ExNEL-SE hoje. Falamos 

também sobre questões como respectivos os acontecimentos dos Encontros Nacionais anteriores, 

problemáticas e decorrências dos mesmos. 

Vemos que atualmente a ExNEL aplica exonerações aos executivos arbitrárias. Ao invés de existir 

um esforço coletivo para a resolução de problemas que afligem a todos, resolvemos os problemas de forma 

fragmentada, culpabilizando indivíduos e não a ação coletiva. 



 

 

Como alegar de fato que um membro da executiva não está construindo o ME? A Exnel tem como 

tarefa uma mobilização de maior proporção, porém é necessário entender que os CAs e DAs de todo país 

constroem levando em consideração os problemas e as realidades vividas de acordo com a situação das 

Universidades, cidade e região onde estão. 

Discutimos também o papel dos executivos, o papel dos CAs e DAs, e o papel da Exnel quanto a 

entidade responsável por uma mobilização nacional, para que pudéssemos pensar em ações coletivas de 

ação na Região. 

Outro fator discutido é quanto ao estatuto que nos representa, toda vez que o estatuto não está a favor 

de uma determinada pessoa ou situação, porém, quando convém a um grupo ou pessoa, surge a proposta de 

modificar e/ou atualizar o estatuto. 

 

Repasse/Encontros: 

 

CELERJ: Congresso dos estudantes de letras do estado do Rio de Janeiro. 

Indicativo de local: UERJ (maracanã), ou UFRJ. 

Indicativo de data: sem data. 

 

COREL: Conselho Regional de Entidades de Letras; 

Indicativo de local: UFF 

Indicativo de data: 14 e 15 de maio. 

 

EPEL: Encontro Paulista dos Estudantes de Letras. 

Informes do encontro do semestre passado, que ocorreu na gestão atual. Há a possibilidade do EPEL 2011 

ocorrer na UFSCar (Federal de São Carlos), em meados de Agosto/Setembro. 

 

EMEL: Encontro Mineiro dos Estudantes de Letras. 

Não há indicativo de local e data. Como o Encontro Regional ocorrerá em Belo Horizonte e os Executivos 

de Minas estão envolvidos diretamente em sua organização, acha-se, por bem, não realizar o encontro este 

ano. 

 

Inclusão de Pauta: 

 

Gabriel relata sobre o Ato contra a presença do Obama no Brasil. Diz com a polícia foi truculenta e 

impiedosa no tratamento aos manifestantes. Informa também que, devido a manifestação, foram presos 13 

ativistas. Com isso, pede apoio à manifestação ―Fora Obama‖ – Contra o imperialismo. 

Após discussão, referendamos a ideia de construção de uma moção de repúdio contra a truculência 

da polícia do Rio de Janeiro. 

Aproveitando o ensejo, Gabriela Freire propõe que se escreva uma moção em apoio as manifestações 

contra o aumento do preço da passagem dos transportes públicos em São Paulo. A nota teria como foco 

mostrar a igual brutalidade da polícia do Estado de São Paulo tratou os manifestantes. 

 

Encaminhamentos: 

Elaboração de cartas (de apoio e repúdio) 

 

Convocação COREL: 

 

GDs: 

 Ensino à distância. 

 Licenciatura e formação de professores. 

 Expansão de vagas (Reuni, Prouni) 

 Opressões. 

 



 

 

EREL – UFMG 

O EREL já está sendo construído pelos membros da universidade com o auxilio direto de Mara, que 

além de ser Comissão Organizadora é da ExNEL, o esqueleto já está pronto. O Reginaldo ―Biroska‖ 

justificou a ausência de Mara. 

Foi discutido a temática e os temas que serão abordados no encontro, foram destacados alguns 

considerados mais relevantes: pesquisa, conjuntura da educação, cultura. 

 

Proposta de enfoque: 

 Diversidade 

 Deficiência/ necessidades especiais. 

 Inclusão. 

 Acessibilidade à cultura. 

 

Demais propostas: 

 Procurar não segregar política, cultural e acadêmica, proporcionar o diálogo entre essas comissões. 

 

Propostas de mesas: 6 mesas e/ou grupos de discussões e trabalhos. 

 Opressões 

 Fronteiras lingüísticas (Já que o tema diz respeito às fronteiras). 

 Licenciatura e acessiblidade. 

 Reflexo da violência na escola. 

 Cultura (tema específico indefinido) 

 Literatura, produção literária brasileira e influência latino-americana. 

 

 A princípio ficou como tarefa dos CAs, DAs e executivos da região sudeste, a responsabilidade da 

Divulgação, Procurar por professores que tenham a ver com o tema discutido, e se possível auxiliar 

com alguma passagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORIA DE REUNIÃO DA EXNEL 

DATA: 01.04.11 

  

Presentes: 

 Carolina Veloso – Coordenação Regional de Comunicação Sul 

Silmara Alves – Executiva Estadual do Ceará 

Iúna Paiva – Sec. Nacional de Organização Política 

Cris Estevão – Coordenação Regional de Comunicação Nordeste 

Roni Rodrigues – Executivo Estadual do Ceará 

Assis – Executivo Estadual de Sergipe 

Cindy Michele – Sec. Nacional de Comunicação 

Informes: 

 Cindy:  

 - gostaria de justificar minha recente distancia  nas atividades da exnel. tenho trabalhado muito na escola, 

feito curso a tarde, e tenho aulas a noite, estou com dificuldades para responder todos os e-mails; 

- o PrEA http://prea-ueg.blogspot.com/ projeto educação aberta, o cursino popular, está indo 

maravilhosamente. atendemos 103 alunos d escola publica,  alguns há 20 anos sem estudar. estamos felizes 

com o resultado; 

- EREL Centro-Oeste – 21 a 24 de abril de 2011 – FESURV – Universidade de Rio Verde- 

http://erelcentrooeste2011.blogspot.com/ 

- em GO estamos passando um período difícil na educação, assim como no resto do país.os salários dos 

professores estão sendo divididos: pagam 80% e depois depois de alguns dias se paga o restante. isso é um 

absurdo.possivelmente teremos greve.  estamos e GO vivendo momentos tenebrosos nesse governo do 

PSDB, a policia ganha por produtividade: qt mais prende,mais ganha. imaginem isso!professor está 

passando maus bocados. além disso, abrindo o confessionário, estou sendo perseguida na escola, eu e outros 

professores.a situação não é nada boa.  

 Cris: 



 

 

 - Amanha as 15 e 30 o núcleo de diversidade afetivo sexual da UFOB/Nudas, vai ser reunir com os 

Movimentos Sociais afim de fechar detalhes acerca da I Marcha contra a LGBTTTfobia da UFPB; 

- Outro é que não temos tido aula de Literatura Africana, que é obrigatório no nosso currículo, eu tenho tido 

conversas com Departamento, com o CA, até com a chefe das literaturas para ver como podemos resolver 

isso e também o fato de não estarmos com aulas de LIBRAS tbm.Tou avisando porque esses ofícios ou 

requerimento farei com o nome da EXNEL, se o CA realmente não se mexer daqui pra lá; 

 Carol: 

 - Cheguei essa semana em Foz do Iguaçu.. andei meio ausente pq estava de mudança. Essa semana 

pretendo conhecer a UNILA e já falar com os estudantes da graduação que é a primeira turma, pretendo 

aproveitar esse momento para fazer formações e quem sabe organizar o MEL.. além disso to tentando 

organizar um Conselho Estadual no Paraná.. para agendar reuniões/formações nas IES do Estado e da 

Região, tá difícil. Espero contribuir muito com o PR nesses 4 meses aqui; 

- Sobre a FURG.. semana passada o DA organizou um evento de 3 dias para recepcionar os calouros e 

apresentar a executiva, foi super legal... as GDs e o cinema foram os momentos que mais bombaram... e 

teve eleições para a nova diretoria que ganhou os que estavam trabalhando junto comigo.. o trabalho 

continuará sendo feito; 

- A Furg está passando por um momento critico... o REItor surtou e está tirando várias pessoas de seus 

cargos, como pró-reitores. Tentou expulsar alunos das engenharias pq locaram uma casa na praia e fizeram 

uma festa/Trote e fez um discurso num congresso semana passada (parece q bêbado) alegando q pretende 

vender a universidade (federal) e que odeia o curso de eng. mecânica. Estamos realmente preocupados com 

as próximas ações dele. 

 Iúna: 

 - Estamos tocando a Campanha SOS UESPI no Piauí. A campanha é em defesa da Universidade estadual, 

claro, pautando mais especificamente a nossa, mas pautando como um todo a educação pública. Ocupamos 

reitoria, fomos 2 vezes as ruas e estamos tocando mobilizações fortíssimas dentro do estado; 

- Conseguimos barrar por mais um mês a adesão da universidade ao ENEM; 

- Construção do EIV Piauí; 

- Erel Nordeste - Piauí, de 21 a 24 de Abril; 

  

Pauta: 

 1) ENEL GYN 2011 

2) ELABORAÇÃO DE MOÇÃO DE REPÚDIO AO DEPUTADO JAIR BOLSONARO 

3) ELABORAÇÃO DE TEXTO SOBRE BULLYNG 

4) ELABORAÇÃO DE TEXTO SOBRE AUTISMO 

5) REUNIÃO DE FORMAÇÃO DA EXNEL 

  

1) ENEL GYN 



 

 

            Só para esclarecimento: esta reunião da ExNEL é para discutir sobre a política do ENEL GYN, ou 

seja, que políticas vamos traçar para dá um rumo à ExNEL neste encontro,e não sobre a Parte Política do 

ENEL GYN, que é de respeito de toda a Comissão Organizadora, e entenda-se por CO: a EXNEL, e a CO 

LOCAL, principalmente a CO Política do encontro, que são as seguintes pessoas: 

 Carla Melo  
Cindy Michelle  
Iúna Gabriella 
Rômulo Dayan 
Cris Estevão 
Lucas Barbosa 
Pablo Salvador 
Marcela Coimbra 
Ruan Mariano 
Luiz Henrique 
Tassi D´ Agostín 
Carolina Veloso 
Vanessa Lima 
Gabriel Bizzo 
Law Araujo 

            No CONEL, nosso segundo maior fórum de deliberação, tiramos o posicionamento que as reuniões 

da CO Política seriam todas virtuais. Por isto, nesta reunião a ExNEL vai fazer somente o que lhe cabe no 

momento: decidir sobre a metodologia do encontro(o que são os rumos políticos colocados em prática), já 

que isto é de fato competência da gestão. A parte política do ENEL GYN, será deliberada em reunião de 

toda a CO(EXNEL e CO Política do ENEL), como decidido por todas as entidades e pessoas presentes no 

CONEL. 

            E já pedimos que as pessoas apresentem proposta de reunião para discutimos a parte política do 

encontro. Além disto, já estamos discutindo enquanto ExNEL temas que possam ser abordados pela parte 

política, o que não quer dizer que seja de fato a concretude da parte política, mas somente discussões 

prévias, que tem que ser discutidas por toda a co. 

            A nossa discussão sobre a Política do ENEL GYN, vem dando continuidade a nossas discussões dos 

Grupos de discussão do CONEL, e baseando-se nelas tiramos alguns posicionamentos para o ENEL GYN, 

o maior fórum da Executiva Nacional d@S Estudantes de Letras. 

            Dentro desta discussão, elencamos 3 tópicos que conduziram toda a reunião: 

 -  METODOLOGIA DOS NOSSOS ENCONTROS 

            Um dos maiores avanços da gestão 2010-2011, foi discutir e repensar uma nova ExNEL. Uma 

executiva que de fato transforme-se em um instrumento de representação dos estudantes de letras do Brasil 

e que dê o primeiro passo para isto, dentro dos nossos próprios encontros, espaços onde os estudantes tem 

de fato contato com a ExNEL. 

            Para a ExNEL, esta é a Metodologia do ENEL GYN: 

 1)Proposta de reuniões diárias da ExNEL dentro do ENEL; 

2)Inclusão de Vivências; 

3)Exibição de filmes; 

4)Construção de Jornais; 

5)Política de pré-encontros para ida ao ENEL GYN; 

6)Sistema de brigadas 

7)Espaços de sensibilização (teatro do oprimido, místicas, intervenções..) 

8)Culturais politizadas, principalmente a festa TRANS; 



 

 

9)Mesas únicas 

10)Crachás diferenciados pra Participantes e estudantes de letras, pra facilitar as plenárias 

11)Caderno de textos 

12)Elaboração de um documentário 

13)Entrega de um caderno com todas as ações da gestão 2010-2011 no encontro; 

14) A discussão dos Gd´s partirão da mesas; 

15) Mesas acadêmicas com recortes políticos; 

            Até sexta-feira, Iúna, enviará um documento explicativo para a CO e a EXNEL sobre a metodologia 

tomada no ENEL GYN. 

 -  ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO ENEL GYN 

            Discutindo sobre os atos de homofobia e machismo que vem ocorrendo em nossos encontros, 

decidimos pela elaboração de um regimento interno que seja apresentado em Plenária Inicial do ENEL e 

que nele seja claro: ―Que não permitiremos qualquer ato opressor dentro dos espaços do nosso encontro, e 

assim ocorrendo, as medidas tomadas serão: retirada da pulseira de quem cometeu, o que ocasiona ao 

opressor, a perca da alimentação, alojamento, culturais; além de levarmos a denuncia a policia, caso a 

pessoa oprimida deseje prestar BO.‖ 

             Até quarta-feira, Cindy apresentará na lista da ExNEL o modelo de regimento.  

 2)  ELABORAÇÃO DE MOÇÃO DE REPÚDIO AO DEPUTADO JAIR BOLSONARO 

            Até segunda-feira, Cris apresentará a moção. No site da ExNEL já colocamos o link para a petição 

online de repúdio e solicitação de medidas políticas administrativas contra o deputado. 

 3) ELABORAÇÃO DE TEXTO SOBRE BULLYNG 

            Até segunda-feira, Cris apresentará o texto. 

 4)ELABORAÇÃO DE TEXTO SOBRE AUTISMO 

            Dia 02.04 é Dia Mundial do Autimo. Carol, irá escrever um texto sobre isto. 

 5) REUNIÃO DE FORMAÇÃO DA EXNEL 

Tema: ENADE 

Data: 21 de Abril às 17h 

Via chat da EXNEL 

            Até o dia 21 de Abril, teremos que disponibilizar textos na lista para adiantarmos a discussão. 

 

Assina: 

 

 

 

 

 



 

 

Iúna Gabriella Costa de Paiva 

Secretária Nacional de Organização Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato da Reunião Online - Exnel-Sul 

Quinta-feira, 20 de abril de 2011 

 

Presentes:  

Carolina Veloso Costa, Executiva Regional de Comunicação 

Carla Mello, Coordenadora Regional 

Fernanda Patzdorf, Executiva Estadual – Rio Grande do Sul 

 

Início: 22h40min 

 

Em decorrência da ausência dos demais integrantes do grupo foi feito uma análise sobre os 

encaminhamentos do COREL de Brasília.  
1. Encaminhamento: Documentário/blog com depoimentos dos estudantes sobre evento (ELAEL). 

2. ENCAMINHAMENTO: Passar na base divulgando e debatendo as bandeiras de luta da Exnel. 

3. ENCAMINHAMENTO: COEEL na FURG 9 e 10/4 

4. ENCAMINHAMENTOS: Mapeamento e contato com as IES do PR e proposta de data para o COEEL 21/4 na 

UEM.  

5. ENCAMINHAMENTOS PLANEJAMENTO FINANCEIRO:  Vender materiais nas IEs; 

Sobre o encaminhamento 1) não tem muito o que se dizer, visto que não foi possível fazer contato com os 

colegas que demandaram essa necessidade. Isso deveria ter sido feito ainda durante o ELAEL, pelo menos 

ter recolhido dados.  

Encaminhamento 2),  ainda não foi feito, mas esperamos que seja feito para divulgação do ENEL e dos 

encontros estaduais.  

Encaminhamento 3), o Conselho foi marcado para os dias 30 de abril e 1º de maio, infelizmente  somente 4 

universidades entraram em contato, mas os Das\CAs não confirmaram presença. Ou seja, fica 

indeterminado se ocorrerá o Conselho nessa data. 

Encaminhamento 4), a Monique informou via e-mail que entrou em contato com algumas universidades, a 

Carol também disse que conseguiu contato com a Unioeste (Foz do Iguaçu) e UTFPR (Curitiba). Dia 23 

haverá uma reunião online para decidir local/data do COEEL/PR.  

Encaminhamento 5) irá permanecer na pauta para  a próxima reunião. 

Ficou agendando uma reunião presencial da Exnel Sul em Florianópolis/SC nos dias 27 e 28 de maio. A 

convocatória será encaminhada em breve, para que todos possam solicitar auxílio financeiro a suas 

universidades. E como nesses dias estará ocorrendo a Semana de Letras da UFSC talvez possa rolar carta de 

aceite de trabalhos para facilitar a solicitação de auxílio, a Carla ficou de ver isso. 

Pauta da reunião presencial:  
1. Informes; 

2. Aproximação das bases do MEL no sul do país; 

3. Formação política; 

4. Preparação das delegações do Sul para o ENEL 2011; 



 

 

5. Assuntos Gerais. 

Para finalizar a reunião, a Carol sugeriu a criar um informativo da Exnel Sul para o ENEL 2011, assim 

como um Blog. Para tanto é necessário que os executivos escrevam textos sobre as ações realizadas e as que 

serão realizadas; bandeiras de lutas; etc. 

Sem mais,  

Beijos&Queijos 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO EXNEL 

 

PRESENTES: 
 

Vanessa Lima – Coord. Finanças Nordeste - UFPE 

Silmara Alves – Ex. Estadual Ceará - UECE 

Cris Estevão – Coord. Comunicação Nordeste - UFPB 

Iúna Paiva – Ex. Nacional de Organização Política - UESPI 

Marcos Helam – Ex. Estadual do Piauí - UESPI 

Honório Abreu – Ex. Estadual do Ceará - UFC 

Wescley – Ex. Estadual do Maranhão - UEMA 

Reginaldo Biroska – Coord. Geral Sudeste - UNICAMP 

Jocélio – Ex. Estadual da Paraíba - UFCG 

Lanna – Estudante da UESPI/C.o do EREL Piauí  

Cindy Michele – Ex. Nacional de Comunicação - UEG 

Kellyda Martins- Executivo Estadual de Goiás - UEG 

Ruan Mariano – Ex. Nacional de Assuntos Acadêmicos - UFSC 

Tassi D´agostin – Ex. Estadual de Santa Catarina - UFSC 

Ramon Paranhos – Estudante de Letras UFBA 

Joselma – Ex. Estadual do Maranhão – UEMA 

Enny – Estudante de Letras UFPI/C.o EREL Piauí/C.a de Letras UFPI 

Márcio – Estudante de Letras FAMA 

Pablo Salvador – Estudante de Letras UFG 

Mila Araujo – Estudante de Letras UFBA 

 

 

INFORMES: 
 

Vanessa Lima diz: 

 Essa semana faremos na UFPE uma assembléia geral com os estudantes para discutirmos o EREL, e 

o ENEL sem data ainda. 

 
Silmara Alves (UFC e UECE) diz: 

 Semana de Humanidades UFC e UECE – <http://www.semanadehumanidades.ufc.br/> 03 a 06 de 

maio/  

e também Semana de Letras UFC <http://www.8semanadeletras.blogspot.com/>. logo depois.  

 
Iúna Paiva diz: 

- Construção do I EIV-Piauí 



 

 

- De 19 a 23 de Setembro de 2011, ocorre o III Encontro Norte/Nordeste de Trabalho,Educação e Formação 

Humana 

- Indicativo de estado de greve dos professores da UESPI 

- Greve dos servidores municipais de Teresina http://sindsermthe.blogspot.com/ .  

 
Cindy diz: 

 Quero avisar q temos q decidir nossas propostas políticas enquanto exnel, e pra isso está sendo 

marcada uma reunião pro dia 8, queria pedir q as pessoas se manifestem, já q no CONEL houve aquela 

polemica, então temos q parar d enrolar, nos organizar e mandar isso logo.  

 
Cris Estevao diz: 

 Ontem e hoje na UFPB houve o I Seminário de educação inclusiva e escola sem homofobia da 

Paraíba. Estive na mesa com a professora Socorro Pimentel e Gleisson Nunes militante da Consulta 

Popular, representando os movimentos sociais. A minha fala foi sobre bulliyng sexista e homofóbico. O 

segundo é que agora no terceiro final de semana de maio tem indicativo do segundo conselho estadual de 

entidades de letras  com sede na UFCG em Campina Grande! e fui em nome da Exnel pra mesa peço 

desculpas por n ter avisado antes é q fui de ultima hora.  

 

 

PAUTAS: 
 

1- EREL NORDESTE – Piauí 2011 
 

 Seguem as falas que foram feitas para explicar o que foi o EREL: 

 

Cris Estevao diz: 

 Pessoal, como espero que tenham acompanhado na lista o EREL/NE já vinha tendo uma construção 

deveras problemática. Situação alertada por Iúna começo mas que confesso não tão levada a serio pela 

Executiva Nordeste, exigi ver os ofícios do que eles conseguiram na reunião não levaram em nenhuma das 

duas, nem ofícios e nem orçamento, falhamos nisso, pessoal.  

 Achamos q era só uma picuinha, chegando em Teresina uma semana antes do carnaval sentimos a os 

problemas mas por tradição resolvemos encarar o encontro, por achar talvez que trabalhando e 

acompanhando em conjunto daria certo. Ledo engano, ao chegarmos em nossas cidades os acordos não 

foram cumpridos.  

 Pedíamos, exigíamos, e nisso incluo o Law tbm, por email e telefone que nos enviassem o extrato 

para ver quanto estava entrando e isso não foi feito antes e nem durante o encontro.  

 Como sabem Iuna se retirou da construção do encontro e voltou por motivos pessoais e militância 

acredito, no ultimo mês, logo n acompanhou grande parte dos planos dos caras, os mesmos ficavam em 

guerra pessoal com ela o tempo todo pra desfocar.  

 Na noite anterior a plenária final por termos certeza q as contas n batiam com as dividas q eles 

avisavam ter mais de 6.000 reais, a coordenação regional sentou com os caras e mais integrantes da CO para 

batermos as notas e mesmo incluindo na conta somas q eles diziam n ter levado as notas, n bateu, n batia e 

nunca baterá a menina das finanças n abriu o extrato on line. deu a desculpa q a senha travou o acesso on 

line e ficou de tirar no banco no outro dia.  

 Chegaram com a plenária já começada e n levaram o extrato. Vendo isso denunciamos para a 

plenária toda a situação, assumimos a culpa de n termos cancelado o encontro por mero pedantismo e 

tradição e se deixássemos eles tinham lixado os caras lixa, lixa, lixa era a proposta unânime da plenária.   

 A Exnel posicionou-se a favor e em defesa dos membros da CO que nada tiveram a ver com o 

dinheiro e se colocou a disposição para processar os caras, exigimos que os certificados fossem entregues 

em ate o um mês. Porque ate nisso os caras foram malandros, mudaram o certificado q a CO acadêmica 

criou e entregaram aos encontristas um q n tinha a menor validade com intuito de economizar Daniel, 



 

 

Raimundo e Jacleane (é que sempre me refiro a direita como os caras aqui) foi mal, costume. a Exnel 

assumiu a alimentação, a política e a cultural do evento. eles fecharam as bandas, mas era executivo q 

fechava bar e carregava peso. 

 

 
Vanessa Lima diz: 

 reafirmando o que a  cris falou  foi a ExNEL junto com os monitores que seguraram o encontro sim. 

bem passei a noite do sábado para o domingo toda tentando fazer a prestaçao de contas do evento, algo que 

não cabia a mim mas sim a  C.O (Jacleane) a fazer.  Ela simplesmente cooperou como queria. primeiro não 

pude fazer uma prestação mais intensa por  que não sabia  qt tinha entrado na  conta, por  que ela (jaclenae) 

não disponibilizou a senha da conta de acesso á conta através da internet. 

 segundo não apresentaram recibos e querendo ou não, com dinheiro não podemos apenas  confiar na 

palavra. 

 o que pude fazer, fiz: Enquanto finanças peguei o din da cultural que Aninha me  deu, por não mais 

confiar na C.O de finanças, e trouxe para depositar na conta da regional NE. O valor  foi de R$ 1.705,50. 

 

 

Jocélio Executivo-PB.  UEPB diz: 

 creio q falta de diálogo e de entendimento ajudaram o erel/ne a chegar onde chegou. eles não se 

mostrara, em nenhum 

momento preocupados com o que acharíamos de suas atitudes. Iúna nos havia dito e infelizmente nos 

fizemos de surdos. 

 um encontro sem c.o de alimentação inadmissível!!!!!!!!. me propus a ajudar e todos os dias me 

fazia presente (como c.o exnel)com lana na organização das refeições.  em momento algum me arrependo 

do que fiz. pelo contrario. faria tudo de novo. foi por isso qu fui eleito executivo. sinto esse erel ter tomado 

esse caminho. tudo poderia ter sido diferente se ENTENDIMENTO E CONVERSAS tivessem sido 

respeitadas. as desavenças particulares por parte da co local foram postas em primeiro plano e o real 

entendo do encontro fora esquecido. 

 

Iúna Paiva diz: 

 Gente, existem alguns fatores que pra mim são relevantes dentro de todo esse contexto.  

 Primeiro fator: Porque fazemos encontros?  Pra morrer de trabalhar? Pra continuar reproduzindo a 

mesma lógica da educação das universidades?  

 Segundo fator: Quem faz nossos encontros? Alguém precisa lembrar que esses são os fóruns da 

ExNEL, e é nele que os estudantes deveriam saber quem os representa e entender o quê e porquê 

levantamos como bandeiras de luta. A ExNEL cometeu um erro fortíssimo com o EREL-Piauí, desde 

quando nunca se deu conta que um estado que nunca organizou sequer um encontro estadual, que nunca 

teve histórico de militância, que já tinha um histórico conturbado de relação entre centro acadêmico e 

estudantes sediasse um encontro.  

 Terceiro fator: Com a ajuda destes dois fatores anteriores, estamos ajudando a criminalizar o 

movimento estudantil e a criminalizar a própria executiva 

 Quarto fator: Prestação de contas negada pela PLENÁRIA! Vocês entendem o que seja isso? OS 

ESTUDANTES DE LETRAS DA REGIONAL NORDESTE, NEGARAM AS FINANÇAS DO EREL 

PIAUÍ. Coisas luxuosas que apareceram: aluguel de carros e motos.. como assim?! 

 

 Quinto fator: Negação da militância de uma entidade que hoje é referência no movimento estudantil 

Nacional, a ENECOS.  

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

1 – Fazer uma Carta de pedido de desculpas à ENECOS – Iúna 

2 – Entregar a Carta da Enecos no FENEX - Biroska 



 

 

2 – Ir atrás do Ministério Público saber que medidas jurídicas serão necessárias pra esse caso. – Iúna 

3 – Regularização do CNPJ da EXNEL – Thiago(Ex. Nacional de Finanças) 

4 – Assembléia Geral dos Estudantes de Letras do Piauí, convocada pela Exnel, para o dia 27 de Maio 

na UFPI. O C.A da UFPI irá mobilizar a UFPI e reservar espaços para assembléia e o da UESPI, irá 

mobilizar a UESPI. 

 Os executivos que puderem vir, tem que apresentar urgente seu nome na lista. 

 

 

 

 

 

PLENÁRIA FINAL 

PAUTA: 

1 – INFORMES E AGRADECIMENTOS 

Allisson (FESURV): convida para construção do EREL/2011 

Lucas (UnB): divulga o primeiro Encontro Latino-Americano dos Estudantes de Letras – ELAEL 

Dalva (IFET-LIBRAS): divulga o próximo Encontro Nacional de Estudantes de Letras LIBRAS – ENELL 

Eliel (UFG): convida para construção do ENEL/2011 

Rogério (UEG): divulga a V Conferência Internacional Acadêmica que será sediada pela UFSC, nos dias 21 

a 24 de Novembro de 2010 

2- ESCOLA SEDE EGEL/2011 

UEG – São Luis de Montes Belos 

3- BALANÇO DO EVENTO 

PROPOSTAS: 

Zé Humberto(UEG): 

- Repensar os encontros estadual e regional, no sentido de unificar ou excluir um dos dois. 

- Incentivar a participação dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

- Que o balanço do evento seja feito por unidade antes da plenária final 

Allisson(FESURV): 

- Banheiro dividido 

Rogério(UEG): 

- Dividir a parte acadêmica do encontro em duas coordenações: de mesas e de minicursos e oficinas 

Cyndi(UEG): 

- Elaboração de convocatória para estudantes e unidades convidadas a participar dos encontros de letras 

Taisa(UEG/Iporá): 

- Separa a salada da comida 

Antônio(IFET-LIBRAS): 

- Detalhar especificamente as atividades em que os encontristas participam durante o encontro 

4 – APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DOS GD‘S 

( Não coloquei por que você já tem os dados.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatoria do II Conselho Paraibano de Estudantes de Letras- COPEL Data: 28 

de maio de 2011 

Início: 09 30min - Término: 16h 45min 

  

  

Presentes 

- Ana Jackeline- UFCG- Centro Acadêmico  

 -Anderson Diego- UFPB - Centro Acadêmico  

- Cris Estevão - UFPB- Executiva Regional de Comunicação/NE  

- Jocélio- UEPB- Executivo Estadual/PB 

- Jackson Barbosa- UFCG 

- Ranyane Melo- UFPB- Centro Acadêmico  

-  Thaíse- UFCG- Centro Acadêmico  

 - Tércio - UFCG- Centro Acadêmico  

  

Programação: 

09:00hs- Plenária Inicial 

09:30hs- Leitura do Texto o movimento e debate 



 

 

10:30hs- Divisão dos grupos de discussão/Leitura e discussão de textos da Cartilha da 

Exnel- Organização das entidades de base -Por que fazemos encontros- bandeiras da 

Exnel 

12:00 Discussão da plenária e encaminhamentos dos Gd’s 

13:00: Almoço 

14:00 Plenária Final: 

- Informes 

- EREL NORDESTE 

- ENEL 2011 

- EPEL- Escolha da Escola Sede e encaminhamentos 

- COPEL-Escolha da Escola Sede 

-Avaliação do II COPEL 

 

 Plenária Inicial: 

- Após uma rodada de apresentações foi retirado o teto para o fim do conselho: 17hs. 

Debate 

- Foi feita a leitura do texto: O movimento (Adaptado do Método Pedagógico- Instituto Josué de 

Castro) após isso o grupo debateu o sobre o texto e sobre as mudanças que devem ser feitas 

sobre: a teoria e a pratica,  referente ao dia-a-dia das entidades de base. 

Grupos de Discussão: 

Os grupos foram divididos de forma em que as duas universidades presentes tivessem 

mescladas e sob coordenação dos executiv@s presentes. 

- Após a leitura e discussão de textos retirados da cartilha e das bandeiras da Exnel os grupos se 

juntaram para discutir em conjunto questões referentes a: inclusão das bandeiras em suas 



 

 

gestões, auto-financiamento, reformulação dos encontros de letras e aproximação com @s 

estudantes. 

Encaminhamentos Aprovados pela Plenária: 

- Auto Gestão: Nos encontros e na atuação das gestões (implantação do sistema de brigadas, 

tornando o estudante mais consciente e participativo). Conscientização do estudante e da 

necessidade de divisão de tarefas desde da recepção d@s calour@s. 

- Mini-cursos : As entidades vão falar com professores para que durante a gestão ofereçam 

mini-cursos com temáticas político- acadêmicas, colocando na programação grupos de discussão 

da temática. Será cobrado um valor simbólico para ajudar no financiamento da entidade. 

-Semana Unificada de Recepção aos Calouros da Paraíba: As entidades seguiram uma 

programação unificada respeitando, claro as suas características indentitárias. A programação 

contará com discussões sobre: A polêmica do novo Livro Didático- EJA, Passe- Livre e Combate 

as Opressões. As entidades se comprometeram a viajar para as universidades presentes a fim de 

acompanhar e ajudar nas recepções caso não haja impedimentos por conta de calendário. O 

executivo estadual Jocélio ajudará na implantação da recepção na UEPB- Campus III e a 

Executiva Cris Estevão ajudará na implantação do calendário na UFPB e se comprometeu pela 

pauta de Combate as Opressões. 

- Semana do aluno/professor: na semana de 11 a 15 de agosto as estidades realizarão 

discussões sobre movimento estudantil e sua história, e sobre a valorização do profissional de 

letras.  

 

 

 

Plenária Final 

- informes: 

Foi feito o repasse de quando terminam as gestões: 

UEPB- campus III- Outubro 2011 



 

 

UFPB- campus i - Novembro 2011 

UFCG- campus i - Maio 2012 

 

- EREL NORDESTE- Foi feito o informe de como foi o EREL/NE e todas as suas irregularidades. 

Foi discutido que a escola sede do EREL 2012 será decidida no ENEL- Goiás. O Conselho 

deliberou que a Paraíba (UFCG), não se candidatará para a escola sede do próximo EREL. 

- ENEL: Após os informes de como andam as articulações para ida ao ENEL foi visto que 

nenhuma universidade tem ônibus garantido ainda. 

- EPEL- A única escola a se candidatar foi a UEPB-Campus III. O I Encontro Paraibano de 

Estudantes de Letras acontecerá de 12 á 15 de novembro de 2011, na cidade de Guarabira. O 

tema do Encontro será: Cores, Linguagens, Contrastes: não NEGO minhas origens e paralelo 

será realizado o primeiro Fórum Estadual da Consciência Negra, Gênero e Diversidade sexual 

d@s estudantes de Letras da Paraíba. A comissão organizadora foi dividida da seguinte forma: 

 Comissão Geral: Todos e todas presentes nesta reunião 

 Comissão Politica: Cris, Jocélio. 

 Acadêmica: Ranyane, Taíse 

 Cultural: Diego, Tércio, Jocélio. 

 Finanças: Cris, Jocélio. 

 Credenciamento, monitoria e brigadas: Jackson 

 Comunicação:Ana Jackline 

 

- COPEL- O Conselho acontecerá duas vezes por ano. No primeiro semestre será feito em uma 

sede respeitando a rotatividade e contemplado todos os cursos na Paraíba, e o segundo 

conselho será na escola que sediará o encontro para que a Comissão Organizadora externa 

conheça a Universidade e suas instalações. O próximo Conselho será realizado no dia 17 de 

setembros de 2011, na Universidade Estadual de Guarabira- campus III. 

- Avaliação do II COPEL- Tod@s presentes avaliaram o conselho positivamente. 

Encaminhamentos: 



 

 

- Cris encaminhará oficio para a Secretária de Educação do Governo do Estado, 

solicitando ônibus em nome das 3 universidades. 

- Ana Jackeline fará contato com o gabinete da vice-governadoria a fim de solicitar ônibus 

- Será vista a possibilidade de divisão de um ônibus pago pela reitoria da UFPB e da 

UFCG. 

- Tod@s tem ate sexta-feira dia 03/06 para fechar uma lista de 45 pessoas que queiram 

alugar um ônibus por conta própria para o ENEL. Pagando a taxa de 230 reais por pessoa. 

- O próximo Conselho será realizado no dia 17 de setembro de 2011, na Universidade 

Estadual de Guarabira- campus III. 

- Ana Jackline fará o blog e a arte geral do encontro. 

- Jackson criará o grupo e comunidade do evento.  

- A próxima reunião da COEPEL será on line no dia 04/06 (próximo sábado) as 14 hs, via 

msn. 

Encaminhamentos Aprovados pela Plenária no GD: 

- Auto Gestão: Nos encontros e na atuação das gestões (implantação do sistema de brigadas, 

tornando o estudante mais consciente e participativo). Conscientização do estudante e da 

necessidade de divisão de tarefas desde da recepção d@s calour@s. 

- Mini-cursos : As entidades vão falar com professores para que durante a gestão ofereçam 

mini-cursos com temáticas político- acadêmicas, colocando na programação grupos de discussão 

da temática. Será cobrado um valor simbólico para ajudar no financiamento da entidade. 

-Semana Unificada de Recepção aos Calouros da Paraíba: As entidades seguiram uma 

programação unificada respeitando, claro as suas características indentitárias. A programação 

contará com discussões sobre: A polêmica do novo Livro Didático- EJA, Passe- Livre e Combate 

as Opressões. As entidades se comprometeram a viajar para as universidades presentes a fim de 

acompanhar e ajudar nas recepções caso não haja impedimentos por conta de calendário. O 

executivo estadual Jocélio ajudará na implantação da recepção na UEPB- Campus III e a 

Executiva Cris Estevão ajudará na implantação do calendário na UFPB e se comprometeu pela 

pauta de Combate as Opressões. 



 

 

- Semana do aluno/professor: na semana de 11 a 15 de agosto as estidades realizarão 

discussões sobre movimento estudantil e sua história, e sobre a valorização do profissional de 

letras.  

Sem mais, 

Maria Cristhiane Alves Estevão 

Coordenadora Regional de Comunicação- ExNEL/NE- Gestão 2010-2011 

 

 

Relatória da Reunião  de 09/11/2011 e 11/05/2011- 

 Propostas políticas da ExNEL para o ENEL 

 

Informes: 

Cindy: Acontece na Universidade de Brasília, nos dias 04, 05 e 06 de agosto de 2011, o XIV Seminário Nacional - V 

Seminário Internacional Mulher e Literatura, com o tema ―Palavra e Poder: representações literárias‖. O período de inscrição vai 

até o dia 03 de agosto, mas os pesquisadores interessados em apresentar trabalhos têm até 15 de abril para enviar propostas. 

http://www.telunb.com.br/mulhereliteratura/ FIM 

Pablo Salvador: 

Quinta feira teremos um ato pelo transporte (passe livre e contra o aumento da tarifa) em Gyn no dia 12. 

Precisamos de uma carta de apoio da EXNEL. Temos do DCE/?UnB 

 

Cris Estevão: 
Gostaria de avisar que no dia 28 do corrente mês e ano, teremos o II Conselho Paraibano de Estudantes de Letras- que será 

sediado na UFCG em Campina Grande. Gostaria tbm de anunciar que amanha (dia 09) teremos uma caminhada paralela a 

campanha nacional do dia de combate  a homofobia. E que no ultimo sábado fui convidada para representar a Exnel na mesa de 

escola sem homofobia. fim 

 

Mila:  
Olá, sou Mila. Não poderei acompanhar a reunião, no entanto me coloco para escrever a carta de apoio da EXNEL ao 

movimento do transporte público de Goiânia. Peço para Pablo (se for de interesse) entrar em contato comigo, tenho textos muito 

bons sobre passe livre, mobilidade urbana e podemos trocar experiências, gostaria de saber mais como andam as mobilizações 

por aí... um abraço  

 

Ponto de Pauta: 

- Propostas Politicas da Exnel para o ENEL-GYN 

Cindy:   
No e-mail que Iuna mandou com assunto: Metodologia Politico-Pedagógica do ENEL GYN, existem coisas a ser olhadas pra 

essa reunião também pessoal, temos a proposta de metodologia e as propostas de atividades politicas. Vamos aprovar a 

metodologia, com base no e-mail q iuna mandou pra lista, leiam e aprovem a metodologia, e depois as propostas de atividade: 

filme, GD, mesa. 

Cris: 
Na verdade, gente. Temos um problema metodológico. Nesse email q foi enviado como propostas políticos pedagógicas foram 

as propostas que nós tiramos na reunião de politica que fizemos( a exnel), logo as propostas que entendo  que devemos enviar 

pra votação são essas que foram enviadas ao me ver com esse proposito. A metodologia já foi aprovada em reunião. O que temos 

que discutir e decidir são os temas e as mesas, mas essa metodologia de vivencias, brigadas e tudo mais q tem no projeto já foi 

aprovado. 



 

 

 

 

Começa-se a discussão do ponto. 

(segundo o q foi mandado por email: ) 

 

 

GRUPOS DE DISCUSSÃO 

  

  

            Sugiro que todos os GDS sejam facilitados por Executivos. 

  

1) Perspectivas e rumos para a EXNEL; 

2) Mulher enquanto sujeito político; 

3) Transporte público e Mobilidade urbana; 

4) Movimento estudantil; 

5) Educação Popular; 

6) Combate as Opressões; 

7) Bullyng; 

8) Democratização da Universidade; 

9) Movimentos Sociais; 

 10) Reformas do ensino superior; 

 

Cris:  

Eu me inscrevo para separarmos o de combate as opressões e colocarmos uma de combate a homofobia e um de educação 

inclusiva. E no Gd de movimento estudantil, colocarmos do movimento estudantil ao sindical, ou seja ao invés de 10 Gd‘s, 

teríamos 13 gd's, 12 na verdade. Dividiríamos o de combate as opressões. Ficaria um de combate ao racismo : politicas 

afirmativas, Um de combate a homofobia: PLC/122 e suas contribuições. Algo assim? O que acham? 

Silmara: 

Só uma pergunta: o GD 2 continuará com esse nome? 

Yuri: 

A de opressão Cris, cê propos dividí-la é isso, ou seria criada mais uma de combate a homofobia? 

Assis: 

Não seria melhor simplificar não? Racismo, bullying, Homofobia = Combate às opressões? 

Silmara: 

Um GD já contempla o outro.Concordo 

Cris: 

 Discordo. Porque racismo e politicas afirmativas é uma coisa. Gente, homofobia com recorte na PLC/122 é outra coisa. 

 

Os presentes aprovaram que ficassem os 12 Gd’s. Resultando então em: 

 

1) Perspectivas e rumos para a EXNEL; 

2) Mulher enquanto sujeito político; 

3) Transporte público e Mobilidade urbana; 

4) Movimento estudantil: Do ME ao Sindical; 

5) Educação Popular; 

6) Combate ao racismo: Politicas Afirmativas 



 

 

7) Bullyng; 

8) Democratização da Universidade; 

9) Movimentos Sociais; 

 10) Reformas do ensino superior; 

 11)PLC 122 e suas contribuições ao Movimento LGBTTT 

12) Educação Inclusiva 

 

Após a discussão das temáticas e com os esvaziamento da reunião os que ficaram decidiram por suspender a 

mesma, entendendo que o quórum presente não tinha legitimidade para continuar com as deliberações e 

recomeçar a mesma na quarta-feira dia 11/05/2011 as 22:30. 

 

Recomeça-se a reunião da discussão das mesas. 

 

É feita a apresentação das mesas indicadas por Cindy no email da Exnel e as mesmas são colocadas para ajustes e modificações: 

 

Mesas:  

1) Juventude e novos valores 

- Papel da juventude nas lutas populares e discussão sobre o processo de apatia/anestesia que vivemos hoje; 

  

2) Movimento estudantil 

- Histórico do ME 

- Perspectivas do ME (Como uma análise de conjuntura) 

 

3) Formação do Professor: por uma educação que propague a libertação! 

- Falar sobre a educação condicionada somente ao mercado de trabalho; 

- Falar da perspectiva de educação libertadora, e das pedagogias de Paulo Freire, tratando o papel do professor na 

perspectiva de educador, e não de reprodutor; 

  

Nomes/Entidades indicadas: 

Escola Nacional Florestan Fernandes 

Rede Nacional de Assessoria Jurídi 

cas 

-RENAJU, trabalha com educação popular. 

Algum professor de letras que trabalhe com educação popular; 

  

4) Universidade 

- Histórico de criação da UNIVERSIDADE; 

- Que universidade temos e qual queremos; 

- Enfatizar as ―malditas‖ Reformas do Ensino Superior (ENADE/ENEM/REUNI/PROUNI...); 

 

5) "Sociedade em desconstrução e a Universidade em tempos de crise" 

Sérgio Lessa-Professor de Filosofia de Alagoas 

 

São abertas inscrições para falas. 

 



 

 

Cynthia: 

Sobre as mesas, da forma como foram descritas, eu concordo com boa parte delas. Só a primeira que eu achei um pouco vaga 

(sobre juventude e novos valores), talvez tenha como agregar ela à mesa sobre Universidade. Ah, sim, e mais uma pergunta: essa 

são só as politicas, ne? Fim. 

Cris: 

Acho que  tiramos uma proposta politico pedagógica  e precisamos aplicá-la. Não vi mesa que discuta o combate as opressões na 

lista a COENEL, e indico a discussão da lei 11..645 e as suas contribuições ao ambiente escolar. 

Cynthia:  

O que me preocupa na mesa de combate as opressões é o excesso de conteúdo. Claro que isso não é ruim, mas talvez fique difícil 

de abordar todos os temas. Pois eu acho importante também tratar o tema do bullying, além também do combate à homofobia, 

racismo, machismo, opressão trabalhista, entre outras coisas. 

 

Cindy: 

Como eu disse na lista do enel sobre essa mesa: nunca vamos abordar todas as opressões, na mesma abordaremos algumas, mas 

temos q avisar q teremos outras atividades para abordar outras opressões. Por mim continua as três; machismo, homofobia e 

racismo, mas q em outros espaços discutamos: bullying, opressão religiosa, trabalhista etc. E que fique avisado que serão 

discutidas tais opressões em tais espaços. Acho q assim focamos mais. FIM 

Cris: 

Eu acho que nessa mesa de abordagem indígena e negritude poderíamos por alguém que aborde bullying com recorte da mesa, 

mas falaria do mesmo jeito. E especificar mais no Gd's. Essa mesa de Universidade a 3 e a 5 pode juntar. Pra termos uma de 

combate às opresões com esse recorte de negritude e indígena, para vermos como o professor se adequo a isso. Se ele é um ator 

anti-buuliyng ou fomentador do preconceito. 

E também acho interessante em uma das mesas politicas abordarmos o velho "porque me organizando posso desorganizar: Do 

movimento estudantil ao sindical" a exemplo de uma mesa q tivemos aqui no EREL/NE. Ate pra dizer q depois do CA tem mais 

pela frente. Que a luta não termina aqui. FIM 

Cindy: 

Acho ótima a ideia da mesa de opressões abordar a questão indígena também. mas discordo de tratar de bullying nela. Porqque 

até onde é bullying e até onde é machismo, homofobia, racismo? Acho então que podemos tratar das 4 opressões, mas dedicar 

um espaço somente para bullyng que é um assunto novo e precisa ser focalizado, nessa mesa, os assuntos, na minha opinião vão 

se misturar. FIM 

Cynthia: 

É. Eu ia falar praticamente isso, porque acho que se encaixar dessa forma, a discussão sobre bullying não vai ter o foco 

necessário. Se não for possível uma mesa específica sobre o tema, poderíamos tentar investir mais no GD se for o caso, 

colocando alguém para ajudar a mediar as discussões além do pessoal da exnel. 

 

Cris: Minha insistência nessa mesa é que acho que ela juntaria no tripé e contribuiria na discussão da formação de identidade 

negra, Discordo de ser uma mesa misturando tudo. Discordo porque tudo perde o foco. Acho que poderíamos investir em 

material, atos e Gd's discutindo LGBTTTfobia, mulher e bullying. E essa questão do foco na lei e a ótica do professor em mesa. 

E acho que poderíamos pegar uma mesa mesmo com essa relação do ME e o sindical, trazer algum ex exnel e um professor 

sindicalista. 

Acho que devíamos ter um Gd/espaço pra discutirmos bullying homofobico expondo inclusive o kit de combate a homofobia. 

Me proponho inclusive se n tiver ninguém a coordenar esse espaço. Já tenho sido convidada pra fazer isso aqui mesmo. 

 

Após as discussões das mesas já propostas mais a inclusão de três mesas: 

Bulliyng 

Discussão da lei 11.645 

 Uma sobre Organização ME e Sindical 

 

Surge uma nova proposta de dividir as mesas por pastas. Ficando as mesas da seguinte forma: 

1) Movimentos Socias: Do Movimento Estudantil ao Sindical 

2) Organização Politica: Por que fazemos encontros?( por que me organizando posso desorganizar) 

3) Combate ao machismo: Movimento Feminista: passado, presente e futuro. 



 

 

4)  A (re) construção de atores históricos: a identidade negra e indígena e suas contribuições ao ambiente escolar 

5) A universidade que queremos: por uma educação libertária 

 

Após algumas discussões resolve-se que a mesa de Movimentos Sociais se fundida com a de Universidade. 

A mesa 5: Indicação de mesa que discuta licenciatura, bacharelado e mercado. Decidi-se jogá-la na lista para maior 

reflexão. 

 

Passa-se então para os filmes indicados: 

- Documentário ―Era das Utopias‖)  

-Documentário ―O aborto dos outros‖ 

- Terra para rose 

-A negação do Brasil 

-A revolução dos bichos  

– Desenho animado 

-A sociedade do espetáculo 

-Entre os muros da escola 

-Manhã cinzenta 

-Pro dia nascer feliz 

-Pequeno grão de areia 

- Cronicamente Inviável 

 

Abrem-se as falas acerca dos filmes: 

Cris: 

Acho interessante fazermos por sistema de mostras. Acho interessante fazermos mostras LGBTTT, mostra de filmes de combate 

ao machismo, de mobilidade urbana, dentre outras temáticas. 

Tassi: 

Tem um curta legal chamado: vida maria. Acho que seria interessante passarmos filmes das manifestações, de passe livre e etc. 

Aprova-se 4 mostras: 

- Mostra LGBTTT 

- Mostra Mulher 

- Mostra Transporte Público 

- Mostra Afro (filmes de países africanos de língua portuguesa e temáticas afins) 

 

Sobre caderno de textos: 

Também acho importante que a C.O faça um caderno de texto colocado para download, pautando as discussões que teremos 

durante o encontro. Isto ajudará bastante na aproximação dos estudantes com as discussões que serão propostas no enel e para 

ajudar a conduzir os pré-encontros. E já que a ExNEL quer incentivar os pré-encontros, esta seria uma boa maneira. 

Por fim, sugiro que a ideia do Ramon (ou não) sobre um blog de política seja aplicada novamente. 

 

Delibera-se que será marcada nova reunião para o dia 18/05/2011, com aviso na lista para discutirmos as/os 

convidadas/convidados para as mesas, as vivências, as brigadas, o material  cartilhas, cadernos de texto) e demais 

intervenções. 

 

Deliberações Gerais: 

- Aprovação do projeto politico- pedagógico enviado para a lista. 

- Aprovação dos seguintes GD‘s facilitados prioritariamente por executivas e executivos: 



 

 

1) Perspectivas e rumos para a EXNEL; 

2) Mulher enquanto sujeito político; 

3) Transporte público e Mobilidade urbana; 

4) Movimento estudantil: Do ME ao Sindical; 

5) Educação Popular; 

6) Combate ao racismo: Politicas Afirmativas 

7) Bullyng; 

8) Democratização da Universidade; 

9) Movimentos Sociais; 

 10) Reformas do ensino superior; 

 11)PLC 122 e suas contribuições ao Movimento LGBTTT 

12) Educação Inclusiva 

 

- Aprovação das seguintes mesas: 

1) Movimentos Sociais: Do Movimento Estudantil ao Sindical 

2) Organização Politica: Por que fazemos encontros?( por que me organizando posso desorganizar) 

3) Combate ao machismo: Movimento Feminista: passado, presente e futuro. 

4)  A (re) construção de atores históricos: a identidade negra e indígena e suas contribuições ao ambiente escolar 

5) A mesa 5: Indicação de mesa que discuta licenciatura, bacharelado e mercado. Decidi-se jogá-la na lista para maior 

reflexão. 

- Cine clube: 

Aprova-se 4 mostras: 

- Mostra LGBTTT 

- Mostra Mulher 

- Mostra Transporte Público 

- Mostra Afro (filmes de países africanos de língua portuguesa e temáticas afins) 

-  Aprovação por unanimidade que a EXNEL não aprova na cultural de seus eventos  nenhuma atração que faça incitação a 

posturas machistas, homofóbicas ou racistas em suas músicas pelas mesmas  irem de encontro aos princípios da Executiva. 

- Caderno de texto: delibera-se que os mesmos sejam publicados antes do encontro  no site para que seja facilitado o acesso por 

download. 

- Delibera-se que será marcada nova reunião para o dia 18/05/2011, com aviso na lista para discutirmos as/os 

convidadas/convidados para as mesas, as vivências, as brigadas, o material  cartilhas, cadernos de texto) e demais intervenções. 

- Mila fará a carta de apoio da Exnel para as manifestação em Goiânia. 

 

Presentes na reunião 

Primeira Parte: 

Cris Estevão- Exec. Regional de Comunicação/NE 

Cindy michelle- UEG - Sec. nacional de Comunicação 

Ruan Mariano - UFSC - Sec. nac. de Assuntos Acadêmicos 

Silmara Alves Melo - Executiva Estadual de Letras - Ceará - UFC e UECE. 

Yuri de Alexandria- UFPB- Estudante de Letras Clássicas. 

Pablo Salvador- UFG 

Mila Araújo – UFBA 

Assis Caim- Executivo Estadual- SE 

 

Segunda Parte 

 



 

 

Silmara Alves Melo - Executiva Estadual de Letras - Ceará - UFC e UECE. 

Roni Rodrigues - Executivo Ceará - UEVA 

Cris Estevão- Exec. Regional de Comunicação/NE 

Cindy Michelle- UEG - Sec. nacional de Comunicação 

Cynthia Funchal – Coordenadora Geral- Centro- Oeste UnB 

Mila Araújo – UFBA 

Natássia Alano - Executiva Estadual/ Sul - SC ( UFSC) 

 

 

Relatora: 

Cris Estevão 

Secretária Regional de Comunicação/ Nordeste 

 
Reunião on-line da executiva 

Assunto da reunião: Política de finanças e de identidade visual da ExNEL 

Data: 29-05-11 

Início: 14h 20 min – Término 16h 

 

 

Participantes:  

 

1. Cris Estevão- UFPB- Executiva Regional de Comunicação/NE 

2. Thiago – UFG- Secretário Nacional de Finanças 

3. Carla Mello - UFSC - Coordenadora Geral /Sul 

4.  Cindy Michelle –UEG- Secretária Nacional de Comunicação  

5.  Ruan Mariano - -UFSC- Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos 

6.  Natássia Alano – UFSC – Executiva Estadual  

 

 

Pauta: 

 

- Informes; 

-CNPJ; 

- Identidade Visual 

 (bandeiras, material gráfica: cartilhas, jornal) 

 (produtos para vender: garrafinha, caneca, bloquinho). 

 

INFORMES 

 

- Carla: Os militantes do CALL UFSC estão sofrendo processos administrativos por parte da Direção de Centro e 

ameaças, como colocar a base contra o CA, negando auxilio financeiro aos estudantes. A situação está bem 

complicada porque todo o movimento estudantil, assim como o próprio CA está desarticulado. Foi solicitado ao DCE 

que chamasse um CEB para discutir a questão da criminalização do ME, mas este se recusou, amanhã iremos 

colher assinaturas de CAs para autoconvocar um CEB.  O Henrique foi o primeiro a receber o processo, outros 



 

 

ainda virão. Sugiro que façamos uma moção de apoio aos processados e contra a criminalização do ME de Letras 

na UFSC, porque a situação está caótica por aqui. 

-Em relação à moção, tivemos uma mesa do sindicato dos professores que estão em greve e nós executivos 

também falamos em fazer uma moção de apoio à greve dos professores estaduais de Santa Catarina.  

-Ontem era pra ter acontecido a Reunião Presencial da ExNEL Sul, mas por falta de quorum será remarcada nova 

data. Mas fizemos reunião da Executiva Estadual SC e discutimos detalhes sobre o II ECaEL.  

 

Carla fará as moções de apoio e enviará para lista para aprovação. 

 

- Cindy: A reunião do ENEL acabou há pouco. Poucas pessoas vieram e não foi discutida, novamente a parte 

política, isso me preocupa, pois poderemos encontrar atividades no dia do evento q não foram decididas e nem 

deliberadas por nós.   

 

- Kellyda: O EGEL- Encontro Goiano dos Estudantes de Letras- vai acontecer em São Luis, já temos blog, e as 

palestras confirmadas. Estamos trabalhando e queremos abrir as inscrições este mês. E sobre o ENEL: já pedi os 

cartazes para divulgar no interior e ninguém me enviou. Blog do EGEL: http://egel2011slmb.blogspot.com/  

 

CNPJ 

 

- Thiago: Fui a uma advogada e ela me passou as seguintes coordenadas: primeiro registra-se em pessoa física 

para passar para pessoa jurídica. Para registrar temos que ter a ata de fundação, cópias dos documentos de todos 

que estão diretamente vinculados à Executiva. Mais que os documentos, precisamos das assinaturas que têm que 

ser presenciais.  A demora se deu porque o CNPJ ficou para o Lucas da UnB resolver. E quando veio para mim, eu  

já estava cheios de outras coisas para fazer. Uma coisa que me atentei a pouco é a troca da diretoria em julho. 

Lembrei disso na sexta. Quando fui procurar a advogada pra ver se pode fazer a troca ela havia viajado pra Brasília 

e volta na próxima quarta. Tenho que ver então se a troca pode ser feita, para daí então reunirmos a galera que 

pode para registrarmos. Reúno a galera que pode vir assinar, isso se houver a possibilidade de troca de diretoria. 

 

Thiago passará os informes na quarta-feira, 01/06/11. 

 

IDENTIDADE VISUAL  

(BANDEIRAS, MATERIAL GRÁFICA: CARTILHAS, JORNAL) 

 

- O informativo e as cartilhas já estão sendo feitos. Esse material deve estar pronto no final do mês de junho, e 

assim que estiver pronto será encaminhado ao Thiago para que ele possa providenciar as cópias. 

-Serão feitas as faixas com as bandeiras de luta, Thiago cuidará disso. 

- As bandeiras serão feitas durante o ENEL. Será escolhida a nova arte da executiva na Plenária Inicial, e Thiago 

mandará fazer. O orçamento das três melhores artes, a serem escolhidas na lista da executiva, deve ser feito antes 

do ENEL e deve-ser uma prova para se mostrar na Plenária. Assim que aprovadas, serão feitas as bandeiras e 

entregues à nova gestão.  

 

PRODUTOS PARA VENDER: GARRAFINHA, CANECA, BLOQUINHO 

 



 

 

- Como Thiago precisava sair, Cindy e Cris se responsabilizaram por mandar propostas até segunda 06/06/11. 

 

 

 

 

Sem mais, encerra-se esta Ata: 

 

 

Cindy Michelle da Silva 

Secretária Nacional de Comunicação- ExNEL- Gestão 2010-2011 

 

 



 

 

RELATORIA DA REUNIÃO ON-LINE DA EXNEL (EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE 

LETRAS) NO DOMINGO, 05 DE JUNHO DE 2011, ÀS 14H. 
 

PRESENTES: 

Cindy Michelle- executiva nacional de comunicação 

Cris Estevão: executiva regional de comunicação NE 

Iúna Gabriela: executiva nacional de organização política 

Vanessa Lima: executiva regional de finanças NE 

 

Cindy começou fazendo uns repasses da reunião da C.O ENEL GOY: 

Relatou que a reunião teve apenas 10 pessoas, e que as pessoas não responderam aos questionamentos feitos na 

ultima reunião. 

A comissão acadêmica está organizada, a de cultura está fragmentada, mas tá andando. A comissão já conseguiu 

alojamento, container. 

 O concurso de contos e poesias que ela e Ju estão organizando já está recebendo os trabalhos. 

A comissão de  finanças está travada, porque uma menina chamada Amanda, pegou uma grana não prestou contas e 

Thiago disse que se  ela não der o recibo pra  ele, ele não liberará mais grana ( é um recibo de uns 30 reais) 

A comissão de politica está parada. A EXNEL mandou as propostas, o CA da UFG fez umas também, mas não 

mandou pra lista, 

 

Cris relatou a pauta: 

Primeiro: execução imediata das politicas pedagógicas que tiramos e já foram aprovadas pela maioria da C.O de 

politica; 

Segundo: reuniões on-line imediatas para que possamos dividir tarefas, ou seja, fechar esse calendário; 

E terceiro ponto: 

Calendário de atividades da EXNEL no encontro (o que faremos, como nos reuniremos, o ato, panfletagem) 

 

Indicativos: 

*Ficou acertado que no decorrer desta semana a C.O Política do ENEL  discutiremos, através da lista, nomes para os 

espaços políticos do ENEL GOY e domingo, impreterivelmente, 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, votamos 

quais nomes serão efetivados para posterior  contato. 

*Acordou-se também que o ato será ou em torno do PL (Passe Livre) ou em torno da atual conjuntura da 

EDUCAÇÃO em nosso país.  

 

*E que se marcará reunião on-line para discussão do calendário da EXNEL dentro do ENEL GOY. 

 



 

 

Resoluções e Ata do 

XII Encontro Regional dos Estudantes de Letras 
 

Plenária Final 

A PLENÁRIA FINAL REALIZOU-SE NO DIA 26/06 NO AUDITORIO 1007 DA FACULDADE DE LETRAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (CAMPUS PAMPULHA) 

 

A mesa foi composta por:  

1. Reginaldo Alves do Nascimento, Coordenador Geral da ExNEL-SE; 

2. Salete Mara da Silva – ExNEL Minas e Comissão Organizadora; 

3. Franz Galvão – Comissão Organizadora; 

4. Christian Coelho – Comissão Organizadora; 

E teve como pontos de discussão e reflexão: 

- Indicações de ações e debates para a ExNEL e ExNEL-SE sobre currículo e conjuntura educacional; 

- Indicações de ações e debates para a ExNEL e ExNEL-SE em relação as opressões; 

- Avaliação do EREL-SE 2011; 

- Indicação de próxima Escola Sede do EREL; 

 

 

Indicações de ações e debates para a ExNEL e ExNEL-SE  

sobre currículo e conjuntura educacional 

 

Após apresentar a forma como se daria o processo de votação, Reginaldo procedeu com a leitura e encaminhamento das 

propostas. Sendo todas aclamadas por consenso pelo plenário.  

13. Um olhar crítico sobre a atual situação da sociedade brasileira, com ênfase especial sobre a educação do país, se torna 

evidente e necessária a discussão sobre quais são os dilemas e as dificuldades enfrentadas hoje pelas Universidades. Notamos isto, 

primeiramente, pelas notórias políticas educacionais aplicadas nas Universidades Federais, Estaduais e Particulares nos últimos 

anos (REUNI e PROUNI). Isto porque, enquanto se nota um sensível aumento das vagas e universidades, não é possível afirmar 

que este crescimento é acompanhado, de forma equânime, de um financiamento e qualidade. Menos ainda de condições para 

manutenção acadêmica e estrutural dos cursos. Portanto, através das discussões realizadas no decorrer do décimo terceiro EREL-

SE, na cidade de Belo Horizonte, indica-se a próxima gestão da ExNEL-SE (Executiva Nacional dos Estudantes de Letras do 

Sudeste): 

- Ampliar as discussões em torno da estruturação curricular dos estudantes de Letras (da área da Linguagem e da Literatura), 

verificando particularidades e observando os problemas comuns a estes e, dessa forma, propondo discussões e reflexões em torno 

e sobre a importância do profissional em Letras (Linguagem e Literatura). 

- Refletir sobre a prática docente do profissional em Letras, dessa forma permitindo um olhar critico sobre a real situação da 

educação básica brasileira e os dilemas hoje enfrentados nas escolas. 

- refletir as práticas de estágio dos profissionais da área de Letras, assim lutando contra a precarização do trabalho deste 

profissional. 

- refletir e propor a discussão sobre a Assistência e Permanência Estudantil, verificando a importância desta para a formação de 

qualquer estudante. Dessa forma lutando contra a falta de financiamento para a permanência estudantil. Conseqüentemente, pelo 

favorecimento da criação de bolsas de permanência estudantil e pela ampliação das moradias e restaurantes universitários.  

- fortalecer a discussão sobre a importância do financiamento público do ensino público. Dessa forma, participando das 

discussões e ações com este fim, como, por exemplo, da construção do plebiscito pelos 10% do PIB para educação, atividade essa 

indicada pelo ANDES (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior) e outras entidades; 



 

 

- procurar meios de articulação com outros movimentos sociais, estes que ainda tem grande potencialidade de transformação 

social e que podem muito contribuir com os debates em nossas áreas de atuação. 

- intensificar as discussões em torno do significado do SINAES-ENADE, já que este é o ano que a avaliação se dará para os 

cursos de humanidades. 

 

Indicações de ações e debates para a ExNEL e ExNEL-SE em relação as opressões; 

 

39. O debate sobre as opressões são de extrema importância para os estudantes de Letras, não só pela grande diversidade de seus 

estudantes, no que tange o gênero, sexualidade e cor, mas principalmente pela necessidade de se discutir a opressão em âmbito 

social e escolar. Com isso, se propõe a ExNEL: 

 

- Combater os trotes violentos, principalmente os que possuam um caráter machista, racista e homofóbico; 

 

- Lutar pela ampliação do berçário e creches nas Universidades. Garantia de vagas para todos os filhos de estudantes; 

 

- Ser contra a violência sexual e estupros; 

 

- Ser favorável à contratação de seguranças, via concurso público, nas Universidades e garantia de treinamento para esses 

trabalhadores a respeito de como agir nestes casos de violência (verbal e/ou física); e que seja garantido pelo edital de contratação 

uma porcentagem que garanta a contratação de seguranças mulheres; 

 

- ampliar as discussões sobre a questão do direito da mulher ter a autonomia sobre seu próprio corpo, dessa forma ampliando o 

debate sobre a descriminalização e legalização do aborto livre, gratuito e garantido pelo Sistema Único de Saúde. Além de que as 

discussões sobre a importância de todas as políticas voltadas para a saúde reprodutiva sejam acompanhadas de educação sexual 

em todos os níveis escolares, programas de planejamento familiar, com acesso fácil e garantido aos métodos contraceptivos de 

qualidade; 

 

- ampliar as discussões em torno do debate de diversidade sexual. Dessa forma sobre os últimos atos tomados pelo Governo 

Federal, em não permitir a utilização do material didático nas escolas referentes ao combate a homofobia (kit anti-homofobia). 

Assim como o posicionamento do Governo sobre os projetos de lei que beneficiem esta ala da sociedade.  

 

- Ser favorável à união civil entre pessoas do mesmo sexo; 

 

- Promover as discussões sobre a inclusão dos Negros na Universidade Pública, dessa forma a importância da inclusão do ensino 

da história e Literatura da África no ensino fundamental e médio. Ao mesmo tempo, nas universidades, disciplinas e cursos para a 

formação dos professores dessas matérias para rede de ensino. 

 

- Fomentar a discussão a respeito do preconceito lingüístico como forma de opressão. Sabe-se que apenas uma variante lingüística 

(Norma Culta) é prestigiada. Esta expressa os valores sociais dos grupos dominantes. 

 

Avaliação do EREL-SE 2011 

 

Franz abre o ponto falando das dificuldades enfrentadas, em nível de estrutura, que a Comissão Organizadora teve para 

efetivar o EREL/SE. Mara também coloca alguns pontos importantes sobre a organização do Encontro, sobre a questão das 

dificuldades enfrentadas em relação a Universidade, que muito dificultou para que o EREL ocorresse. Já Chris elogia a 

programação e diz como foi bom, apesar dos problemas enfrentados, realizar o EREL. 

Quando aberto ao plenário, foram feitos elogios em relação ao Encontro, apresentando que as mesas e debates foram bem 

estruturados, que a Comissão Organizadora estava de parabéns, pois trabalhou bastante e, apesar das dificuldades, fizeram um 

ótimo encontro. 

 



 

 

Indicação de próxima Escola Sede do EREL 

 

1. Após falação de Reginaldo, explicando o sistema de rotatividade entre os estados, sobre onde seria o próximo Encontro, 

informou que a prioridade para a realização do mesmo seria o Estado do Espírito Santo. Já que foi no ano anterior, este era o 

estado para receber o encontro, porém não foi possível sediar. Dessa forma, Lener (D.A UFES – Federal do Espírito Santo), 

Keisy e Thainá também da UFES, apontaram a vontade em sediar o XIV EREL-SE. Não houve nenhuma outra proposta de sede, 

assim como objeções em relação à proposta. Com isso, foi aclamado por unanimidade a UFES como a próxima escola sede do 

EREL. 

 

Por fim, atesto a veracidade deste documento, enquanto reprodução do acontecido na Plenária Final do XIII EREL-SE. 

 

Campinas, 26 de Junho de 2011. 

 

 

Reginaldo Alves do Nascimento 

Coordenador Geral da ExNEL – SE 

 

Salete Mara da Silva 

Comissão Organizadora do EREL-SE 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

Reunião da executiva norte 
 

Dia : 06/07/2011 

Local: CAL UFPA 

Horário : 15h 

 

Pauta: 

1)Repasse Financeiro EPEL 2011. 

1.2)Planilha de finanças EPEL 2011. 

2)justificativa do EREL 2011 e propostas. 

3)Pré-enel Goiânia 2011. 

3.1)ônibus confirmado (delegações) 

3.2)fouden da exnel 

3.3)viagem antecipada 

3.4)solicitação de ajuda de custo 

4)pré-balanço da gestão 2010-2011. 

 

1 Repasse Financeiro EPEL 2011. 

 

.EU Karina dias executiva regional fiz  repasse para a conta bancaria da Angélica no inicio do mês de junho o valor de 

R$4.000,00 do projeto do EPEL 2011 .este valor é todo o lucro que tivemos no encontro pois, conseguimos pagar as dividas do 

encontro com as inscrições e funcionamento do bar da cultural do EPEL. 

 

Foi votado tirado em reunião que ocorra o repasse financeiro deste valor que esta na conta bancaria da angélica para a conta do 

executivo nacional de cultura Reinaldo Guaxe pois é, fundamental  que este dinheiro esteja na conta da executiva norte para a 

devida prestação de contas na plenária regional . 

 

O executivo nacional foi solicitado pois  é único que possui uma conta bancaria ao qual não movimenta e não utiliza como uso 

pessoal .é importante e também foi tirado como resolução que este repasse seja feito até sexta-feira dia 8 de julho no horário da 

manha . 

 

Conta bancaria  

Caixa Economica 

Reinaldo Silva Santana  

Agencia –  1749 

Operação –  013 

Conta  Poupança –  497-6 

 

Como vai ficar o repasse financeiro as entidades referente ao valor financeiro do epel 2011. 

 

EXNEL 33,3% - R$1.333,30 

BRAGANÇA (SEDE ANTERIOR) 33,3% - R$1.333,30 

MARABA (PROXIMA SEDE) R$1.333,30 

 

1.2)Planilha de finanças EPEL 2011. 

 

A planilha financeira é importantíssima para mostrarmos aos estudantes que estavam e os que também não estavam presentes  no 

EPEL 2011 como foi utilizado o valor da inscrições dos participantes e também mostrar todos os gastos que executiva e comissão 

organizadora tiveram no encontro. Por isso, tiramos como votado e aprovado apresentação desta planilha de finanças pela 

Angélica responsável de finanças no encontro que seja apresentado na plenária regional norte e a mesma possa disponibilizar por 

email a planilha para executiva antes do encontro nacional de letras 2011. 

 

2)justificativa do EREL 2011 e propostas. 

 

O Erel 2011 não ocorreu pois infelizmente temos na região norte uma dispersão territorial muito grande e apesar do 

fortalecimento eda possibilidade de estreitar contatos com Manaus e Rondônia não houve interesse das mesmas para que encontro 

ocorresse .tentamos fazer o encontro em Belém e pensamos na data do COREL para abril e o encontro em si em maio no feriado 

do dia das mães .mais infelizmente neste momento a executiva regional estava funcionando apenas comigo  Karina dias na época 

o executivo reg. de comunicação estava trabalho e estudos que comprometiam muito do seu tempo e exec. reg. finanças estava 

terminando seu tcc. 

Infelizmente não tinha condições objetiva para que encontro ocorresse tentamos articular o EREL para o 2°semestre de 2011 mas 

este período estará ocorrendo a semana acadêmica do curso de letras da UFPA o que ficaria inviável para acontecer . 



 

 

 

Então encaminhamos propostas para que possamos fortalecer estes encontros pois infelizmente senão nos precisamos enquanto 

executivo a fortalecer nos laços com Ca‘s e Da‘s para articularmos com peso fortalecimento do mel de letras no norte estaremos 

sempre fadados a não realizarmos todos os nossos encontros e acabarmos sempre realizando sempre os encontro no mesmo lugar 

não tem condições do mel do norte se resumir apenas Belém-pa e Amapá temos que nos fortalecer e expandir o m.e norte para o 

Pará. . 

 

Propostas para plenária Regional  

Jorge e Karina 

Que  possamos dar  prioridade por ano a realizar em quanto executiva apenas um encontro ou EPEL ou EREL.isso faria com que 

a executiva tivesse mais tempo para se organizar e articular um excelente encontro e fortalecer nossa relação com da.s e Ca.s 

 

Breno 

 é inviável realizarmos 2 encontros por ano pois o estado é muito grande não existe força para levarmos para os interiores 

precisamos fortalecer nossos laços da executiva com ca‘s e da‘s.e ai acaba que todos os encontro são sempre em Belém.eu e 

Karina entramos em contato com UFAC e com UFRO não existe esse interesse de realizar o encontro.e no Amapá ficou inviável 

de rolar porque já tinha acontecido EAPEL .precisamos fortalecer que EPEL e o EREL aconteça no interior junto com da‘s. 

 

Guaxe  

Acho fundamental agente levar essas propostas para plenária regional e ai decidirmos como vamos fortalecer o m.e norte. 

 

3)Pré-enel Goiânia 2011. 

 

3.1)ônibus confirmado (delegações) 

 

CAL UFPA(belem e castanhal ) – 45 pessoas 

UEPA e interior – 45 pessoas 

Ônibus gratuito Exnel e ufpa -  falta confirmar 

IFPA-  ? 

 

3.2)fouden da exnel 

Bom gente sobre este ponto preparei um fouden e um mini cartilha para trabalharmos nos ônibus e organizarmos atividades para 

viagem . o fouden e mais enxuto falando sobre enel 2011 mais informativo o outro a minha cartilha e sobre exenel e o que ela 

representa .vou dispor nos emails dos executivos e da exnel .para vcs darem uma olhada e vermos se esta bom e se os executivos 

de outras regiões quiserem podem ver e fazer suas modificações e adaptar a cada região. 

 

3.3)viagem antecipada 

Karina 

Estarei viajando antecipado para enel 2011 para ajudar na construção do encontro pois ,é muito importante que a executiva como 

um todo que puder fazer este esforço o faça para se integrar a c.o do encontro e construir com harmonia o enel 2011 visto que 

vamos ter já problemas estruturais pois o nosso encontro começa no ultimo dia do CONUNE e universidade com certeza estará 

um kaus temos que ajudar e dar conta disso. 

 

3.4)solicitação de ajuda de custo. 

Foi feita a solicitação de ajuda de custo da executiva para viagem do enel 2011. 

É importante dizer esta solicitação é feita para os executivos que realmente tem o compromisso de construir o encontro e caso 

isso não ocorra o dinheiro tem que ser devolvido a exnel norte . 

Todos da executiva tem acordo na solicitação de ajuda de custo para o encontro .e vão custear metade da sua passagem através de 

ajuda de custo solicitada pela reitoria ou ate mesmo do seu própria bolso e outra metade será custeada pela exnel norte .O Valor 

será de R$200,00 Para os executivos Karina,Jorge e Reinaldo guaxe e R$ 150,00 para o executivo Breno caso viaje para o enel .o 

valor do exec. Breno e menor referente ao balanço da exec.na gestão. 

 

Valores das ajudas de custo. 

Karina(coordenadora geral norte )R$200,00 

Jorge(exec.estadual norte) R$200,00 

Guaxe(executivo nac.cultura) R$200,00 

Breno(exec.reg.finanças)R$150,00 

 

4)pré-balanço da gestão 2010-2011. 

 

É importante que este balanço seja feito nas plenárias estadual e regional sobre o balanço de gestão dos executivos norte se for 

possível possam disponibilizar por escrito   para lista da exnel  . 

 

Karina 



 

 

Assumir este cargo na executiva é tamanha responsabilidade desde a o inicio tive ciência disto quando montamos o nosso plano 

de gestão 2010-2011 ate agora como coordenadora geral norte ainda no primeiro semestre de 2010 vijei para o seminário sobre 

educação representando a executiva de letras norte em Uberlândia –mg  realizei na universidade atividades da executiva em 

construção com meu c.a ao qual faço parte hoje  a semana acadêmica de letras da ufpa foi realizada .começamos a organizar o 

epel através de viagens e   fui responsável direta por toda a organização do encontro paraense de letras coordenando as comissões 

com ajuda dos executivos norte e tambem de quem não era da executiva em espacial Kelly que foi fundamental para que este 

encontro acontecesse .este encontro teve a participação grandiosa de 400 estudantes um partipação muito expressiva para um 

encontro estadual e conseguimos levar um grande participação do interior do estado pará para este encontro e levamos o próximo 

encontro para marabá onde jamais o epel foi realizado e encerramos com o caixa de R$4000,00de lucro no encontro.participei de 

atividades da executiva também em outros cursos na ufpa levando  a executiva e como ela  se organiza e debate com estudantes 

para outros cursos .tentei construir o erel 2011 mas não aconteceu por diversos motivos apesar de todo o esforço e estar 

praticamente sozinha neste momento na executiva regional .estive na organização de 2 simposios de literatura na ufpa levando o 

nome da exnel norte para estes espaços e estou organizando um ônibus gratuito juntamente com c.a para dispor para o enel 

estamos aguardando respostas da reitoria para o ônibus  

E estamos realizando o pré-enel na ufpa e hoje estou indo antecipado para ajudar na construção enel 2011 em Goiânia .Por 

fim,Foi muito atuar em equipe com esta gestão da exnel norte. 

 

 

Guaxe 

Como executivo nacional de cultura a minha proposta inicial era criação da KAMIKASES nacional mas isto acabou não 

acontecendo lancei a kamikases no epel 2011 e também a 2° edição no enel 2011 ,ajudei a construir o Epel 2011 pela parte 

cultural do encontro  ,participei na construção como exenel MOVIECAL filmes e comentários construí o  evento fixação 

cientifica com direito a certificado e também do simpósio de literatura paraense e o simpósio de literatura de língua estrangeira 

.participei de um mesa no cine  IAPE .E estarei responsável pela cultural norte no enel 2011 

 

Jorge 

Como executivo estadual foi o único que ficou de fato ate o final da gestão recebi o apoio do c.e para atuar na exnel norte auto-

avaliação para assumir a exnel é positiva pois conseguir organizar o epel juntamente com os outros executivos sendo responsável 

principalmente pela entrega de certificados alem de outras tarefas sempre estou através da executiva promovendo atividades no 

meu curso como Semal 2010,2 simpósios de literatura  e por fim, estarei na c.o do enel 2011 

 

Breno. 

Participei ativamente do epel 2011 juntamente com o exec.nac .rubens correndo atrás de ajudas e apoios mas logo após o epel tive 

me dedicar ao meu tcc que levou bastante do meu tempo e então meu balanço e feito ate o epel . 

Foi muito atuar em equipe com esta gestão da exnel norte. 

 

 

REUNIÃO EXTRA SEXTA FEIRA 08/07/02011  

LOCAL :CAL UFPA  

HORARIO :10H 

PARA DISCUTIRMOS A CULTURAL NORTE NO ENEL 2011 E VERMOS COMO ANDA O PRE ENEL NAS 

UNIVERSIDADES . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pela ata 

Karina dias 

Coordenadora Geral Norte 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FÓRUM NACIONAL DE EXECUTIVAS E 
FEDERAÇÕES DE CURSO 

 

Entidades presentes: 

FEAB (Federação Brasileira de Estudantes de Agronomia) 

ENEENF (Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem) 

ENEBIO (Executiva Nacional de Estudantes de Biologia) 

FEMEH (Federação do Movimento Estudantil de História) 

ENESSO (Engenharia Nacional de Estudantes de Serviço Social) 

ABEEF (Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal) 

ENEA (Executiva Nacional de Estudantes de Arquivologia) 

FENECO (Federação Nacional de Estudantes de Economia) 

ENEEFI (Executiva Nacional dos Estudantes de Fisioterapia) 

ExNEEF (Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física) 

ABEF (Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia) 

ANEL (Assembléia Nacional de Estudantes Livres) 

DCE UFRJ (Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

DCE UFRGS (Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

DENEM (Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina) 

CoNEP (Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia) 

FENED (Federação Nacional de Estudantes de Direito) 

ENECOS (Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social) 

DCE UFPel (Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Pelotas) 

DCE UFPR (Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Paraná) 

 

 

1) ANÁLISE DE CONJUNTURA 

Executivas responsáveis: FENECO e ENESSO 

FENECO (Tiago): 

Introdução 

Em nosso último Encontro Nacional de Estudantes de Economia (ENECO), realizado em João 

Pessoa, evidenciou-se a necessidade de se fazer Análises de Conjunturas. Não só para a entidade FENECO, 

mas sim para formação de bons economistas. Aqui é preciso abrir um breve parênteses. A FENECO entende 

como bons economistas aqueles comprometidos com a transformação social, aqueles  comprometidos com 

os anseios de seu povo. Hoje em sala de aula, de norte a sul do país, vemos os estudantes distanciados da 

realidade. Na grande maioria das faculdades aprende-se economia através de modelos abstratos. Os fatos 

que hoje acontecem na sociedade não são discutidos em sala de aula. 

Assim, em resolução desse último encontro nacional a FENECO tirou como uma de suas lutas a 

inserção da Análise de Conjuntura como matéria obrigatória, dentro da pauta de Formação, bem como a 

criação de um Grupo de Trabalho permanente da FENECO de Análise de Conjuntura. Antes de começar 

expor nossa análise é preciso determinar de que perspectiva partimos. Defendemos a transformação social, 

através de uma consciência de classe e do despertar do censo crítico. Nossa análise será exposta em três 

partes. Na primeira parte faremos um breve e limitado, devido ao tempo, resgate teórico da Lei Geral da 

Acumulação Capitalista, do economista alemão Karl Marx, buscando através de dados evidências da 

tendência de polarização da riqueza na economia capitalista mundializada. Na segunda parte colocaremos 

nossas impressões sobre o mundo, com uma ênfase maior sobre Brasil e a Educação Superior. Por último 

será feito apontamentos que acreditamos serem importantes para a transformação social, enfatizando aqui o 

papel da juventude nesse processo. ―Acumular, acumular! Essa a 

Partindo da análise de Marx, colocamos que um dos aspectos essenciais do Capital é sua necessidade 

de ser acumulado. Inicialmente a acumulação cumpriu papel fundamental na transformação das relações de 

produção. O que Marx chamou de Acumulação Primitiva, necessária para garantir a expansão da força de 

trabalho e proporcionar matérias primas. Mais adiante na história, a acumulação foi necessária para a 



 

 

divisão social do trabalho. Já na maquinaria a acumulação proporciona o capital fixo necessário para 

produção. Em etapas mais desenvolvidas do capitalismo (atualmente) a acumulação se dá por centralização 

e concentração de capitais. 

O que está colocado aqui é que no capitalismo não há um objetivo final, como não permitir a morte 

por falta de comida. Acumula-se capital por acumular, sem um sentido mais claro do que apenas o ganho de 

mais capital. A mundialização do Capital (―globalização‖) significa o movimento da produção social global 

dominado pela lógica da valorização capitalista. Em uma economia mundial única, mais integrada, os 

capitais operam sobre as fronteiras dos Estados nacionais. Mas esse processo tem também outros 

significados concretos por trás da informatização em escala planetária, da expansão exponencial das trocas 

comerciais e da aceleração da mudança tecnológica. Há fatos subestimados, ignorados ou deformados pela 

propaganda neoliberal: a) a cisão entre centro e periferia aprofundouse ainda mais; b) aumentou a 

concentração empresarial global; c) agravaram-se os processos de desigualdade e exclusão social na 

periferia, mas também nos países centrais. 

Acumulação, centralização e concentração, palavras fortes, mas que não passam de palavras se não 

analisadas sobre a realidade. Para termos uma idéia da concentração empresarial atual basta olharmos para 

as 200 maiores empresas globais e sua participação no Produto Mundial Bruto (PMB). 
 

Participação das 200 maiores empresas no Produto Mundial Bruto (%) 
 

 
 

Analisando os dados do Banco Mundial observamos que em 1965 as 200 maiores empresas globais 

tinham o equivalente a 17% do Produto Mundial Bruto, em 1982 essa concentração aumentou em 41%, 

onde as 200 maiores empresas detinham 24% do PMB. Em 1995 houve um crescimento na concentração, se 

comparada a 1965, de 82%, em 1997 de 94% e em 2000 um crescimento igual 112%. Ou seja, em 35 anos a 

concentração das 200 maiores empresas globais mais que dobrou, atingindo 36% de todo Produto Mundial 

Bruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal concentração gera em nível mundial um agravamento da desigualdade entre países, que pode ser 

analisado, novamente, com dados do Produto Mundial Bruto. Separamos um conjunto dos países em dois 

blocos. Os de alta renda e os de média e baixa renda. Vemos que os países de alta renda têm 15% da 



 

 

população mundial, mas sua participação no PMB é de 78,4%. Ou seja, os outros 85% da população 

mundial (países de média e baixa renda) possuem apenas 21,6% da PMB. Mais gritante fica a desigualdade 

ao pegarmos os sete países mais industrializados e com maiores PMB, o G7 cito: Estados Unidos, Japão, 

Alemanha, Reino Unido, França, Itália, e Canadá, que possuem 11,5% da população, mas 65,1% do 

PMB.Uma segunda forma de analisarmos a desigualdade é através do PIB per capita, possibilitando 

observamos a dinâmica da desigualdade de forma mais individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os 47 países de renda mais baixa tinham como média um PIB per capita de U$ 333,00 em 1985, 

passando em 1995 para um PIB per capita de U$ 290,00. Ou seja, uma diminuição no PIB per capita de 

12,9%. Nos países de renda média-baixa essa diminuição é um pouco menor, 12,1%, passou de U$ 1.900,00 

para U$ 1670,00 o PIB per capita. Agora ao analisarmos os países do G7, ao contrário dos demais, o PIB 

per capita aumentou em 22,2%, passando de U$ 22.500 para U$ 27.500. Os países com maior PIB per 

capita são os mesmos que este aumentou. 

Este ano chegamos a assustadora marca de 7 bilhões de habitantes. Cerca de 30% vivendo em países 

pobres da África e Ásia, que detém apenas 3% da Produção Mundial Bruta. O relatório da ONU sobre 

desenvolvimento humano (2001) confirma os dados anteriores, agrupando diferentemente os países: os 

industrializados abrigam 19% da população mundial, mas consomem 85% do que se produz no mundo, 

enquanto detêm cerca de 90% das patentes novas requeridas no planeta. 

A desigualdade social contemporânea deve ser considerada também do ponto de vista da distribuição 

interpessoal da riqueza e da renda. Essa é um resultado que depende tanto da distribuição entre países 

quanto da distribuição interna em cada país. 

A concentração pessoal da renda mundial pode ser avaliada por diversos indicadores. Em 1960, o 

extrato dos 20% mais ricos detinha 69% da renda mundial, enquanto os 20% mais pobres detinham 2,3%. A 

diferença era de 30 vezes. Dados para 1994 indicaram um espetacular aumento da concentração: os 20% 

mais ricos detinham 86% da renda mundial, enquanto os 20% mais pobres detinham 1,1%, uma diferença de 

78 vezes. 

Segundo o relatório do PNUD/ONU (2001), as três pessoas mais ricas do mundo têm ativos 

superiores ao PIB dos 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. Pouco mais de 200 

pessoas, com ativos superiores a US$ 1 bilhão cada, detêm, juntas, mais que a renda de 45% da humanidade 

(2,7 bilhões de pessoas). 

O aumento da desigualdade interpessoal foi concomitante à ampliação absoluta e relativa do 

contingente de pobres (definidos como aqueles que vivem com menos de 1 dólar/dia). Esse contingente 

triplicou em 50 anos, enquanto a riqueza mundial foi multiplicada por sete, o número de ricos dobrou, bem 

como a população total. Em 1947, os pobres eram 400 milhões numa população de 2,3 bilhões de habitantes 

(17,4%). Em 1997 eram 1,3 bilhões de pobres entre 5,7 bilhões de habitantes (22,8%). Em 2009, o número 

de subnutridos atingiam 840 milhões, sendo 160 milhões crianças. 

Assistimos atualmente as conseqüências da mundialização do capital sobre a periferia, com a 

exploração de recursos naturais, a exclusão social em maior ou menor grau em quase todos os países de 

África, Ásia e América Latina, grandes migrações e êxodos, violência étnica, miséria absoluta e fome em 

massa. Nas grandes nações capitalistas ressurgiram problemas antigos que pareciam ter sido eliminados: 



 

 

desemprego em massa, depressões cíclicas severas, contraposição espetacular de mendigos sem teto a luxo 

abundante. 

Nos países desenvolvidos, ao findar o século XX, havia 100 milhões de pessoas abaixo da linha de 

pobreza e 37 milhões de desempregados, mais que o dobro de desempregados nos anos 1960 e 1970. Nessa 

última cifra, 18 milhões encontravam-se na Europa. No conjunto dos países capitalistas avançados, a partir 

dos anos 1980, cresceu a desigualdade social, a escalada da segregação social, da violência e da barbárie. 

Tais números só colaboram com uma citação de Marx que diz que a verdade sobre alguma coisa está 

determinada pela sua gênese e pelos seus limites. E qual a gênese do Capital? A ―acumulação primitiva‖, 

assim denominada por Marx não apenas pelo seu caráter primeiro, mas também por sua brutalidade e poder 

destruidor de homens e suas formas pretéritas de vida em sociedade. E qual o limite da lógica do capital, 

quando estende seu domínio por toda vida humana? A destruição do homem e da natureza. Desse ponto de 

vista, o capitalismo revela-se verdadeiramente como uma forma de sociedade potencialmente auto-

destrutiva e anti-humana. 

  

Mundo 

Desde setembro de 2008 tornou-se parte de nosso dia-a-dia a palavra crise econômica. Muitos 

pensaram que esta, ao exemplo das crises de 1873 (Longa Depressão), 1929 (Grande Depressão), 1973 e 

1979 ( choques do petróleo) e 1995 (bolha da internet) teria o caráter de reestruturação do Capital. Pois 

como sabemos, é intrínseco do sistema capitalista que haja crises. Porém a atual crise se diferencia das 

demais por ter um caráter estrutural. Tal crise passa na estrutura do sistema. Por isso uma crise histórica sem 

precedentes. Como Meszáros nos coloca: ―Como tal, esta crise afeta — pela primeira vez em toda a história 

— o conjunto da humanidade, exigindo, para esta sobreviver, algumas mudanças fundamentais na maneira 

pela qual o metabolismo social é controlado.‖ 

A experiência socialdemocrata dos países europeus se mostrou ineficaz, vemos hoje mais claramente 

nos pacotes de arrochos que tem gerado tantas mobilizações na Itália, Grécia, Espanha e Inglaterra. Tal 

austeridade pode ser entendida como a terceira fase da crise. Primeiro há a ―crise‖ em si no sistema 

financeiro, segundo os Estados nacionais injetam enormes fortunas no capital financeiro na vã tentativa de 

salvá-lo e, por último, são lançados pacotes como reformas da previdência e do trabalho que colocam a 

dívida da crise sobre a classe trabalhadora. Países que antes vendiam uma imagem de modelos no mundo, 

hoje estão ruindo. Com destaque em especial para crise na Grécia, que ainda pode levar toda União 

Européia junto. 

Marx evidenciou que o movimento do capital, ao subordinar toda a produção social, encontra seus 

próprios limites: a barreira do capital é o próprio capital. Através das crises econômicas e do desdobramento 

das contradições do capital revelam-se os limites dessa forma social de produção. 

Vemos com destaque no mundo a ascensão econômica da China, onde o capitalismo antes 

estabelecido somente eficazmente em ―enclaves‖ costeiros, adentra o território chinês. Com ele (o capital) 

adentra seu ―valores‖, onde o consumo a mercadoria impera sobre tudo. Quando falamos na China os 

números são sempre impressionantes. Essa população que entra agora no mercado global é de 1 bilhão de 

habitantes. Como será o mundo com estes habitantes adotando o estilo de vida Estadunidense, onde cada 

família tem 2 carros? 

Na América Latina vemos movimentos progressistas, Bolivia, Equador e Venezuela se mostram 

experiências muita mais antiimperialistas do que socialistas. Acompanhamos tentativas de golpes como em 

Honduras e no Haiti, com tristeza vemos um país entregue a forças imperialistas. Argentina, México e Chile 

se colocam como os novos guardiões do Capitalismo na região. Cuba há muito tempo mostrou que o 

―socialismo num só país‖, ou mesmo num conjunto limitado de países, é um empreendimento fadado à 

derrota. 

Como disse Marx, o socialismo é um processo histórico-mundial, as revoluções políticas podem 

inicialmente assumir uma conformação nacional, mais limitada e parcial. As revoluções sociais têm um 

intrínseco significado universalizante. Mais recentemente acompanhamos no mundo Árabe (norte da África) 

inúmeras revoltas e revoluções. De caráter estritamente democrático o mundo árabe se levanta aos déspotas. 

Destacamos o Egito, por ter sido grande aliado por anos dos Estados Unidos e por controlar um dos estreitos 

mais importantes do mundo tem grande influência na região. Lá o que esta sendo chamado de revolução 

carece de uma liderança, o que coloco um futuro muito sombrio sobre o futuro desse país. A ―revolução‖ do 



 

 

Egito está longe de ser socialista é uma revolução democrática, assim como já houve em grande número de 

países.  

Aqui se faz necessário destacar que os chamados Estados democráticos são uma ―invenção‖ 

moderna que se apresenta em menos da metade dos países do mundo. Mas é importante apontar também a 

importância desse processo para região. Só na capital do Egito, Cairo, há mais de 2 milhões de homens e 

mulheres na rua. Morando na rua, em tendas e barracas, um levante popular que poucos achariam possível 

de acontecer. A revolução antes improvável mostrou sua força, depois de 18 dias Mubarak (então presidente 

há 30 anos do Egito) renunciou, porém fica em seu lugar um Conselho Supremo das Forças Armadas, aliado 

de Mubarak. A populção grita na praça Tahir (grande palco de concentração dos manifestantes) ―Civil Civil, 

não Militar!‖. Assim esperamos.   

 

Brasil 

 

Assim como Argentina e México, o Brasil tem um papel de relevo num cenário de América Latina 

insurgente, visto que estes se constituem em pólos importantes de estruturação mundial do capital. 

Depois de oito anos de governo Lula devemos encarar alguns fatos caros a muito militantes. Lula 

notavelmente tem uma história que daria um filme, e deu. Retirante nordestino, tona-se operário do ABC 

paulista engajando-se na luta sindical chega a presidência da república. Mas vamos aos fatos. Em 2002 o 

Risco Brasil (LCA Consultory) chegou a 1446 pontos, oito anos de governo Lula esse índice caiu para 

incríveis 180. Este índice é produzido com o intuito meramente mercadológico, quanto mais perto de zero 

melhor é o país, na opinião dos empresários globais, para se investir. 

Para se entender melhor: um dos critério desse índice é a atividade sindical, quanto mais fortes e 

atuantes forem os sindicatos maior é o índice, ou seja, mais problemas trabalhistas se encontrará nesse país. 

Mais do que o Brasil ser visto como grande potencial pelo capital estrangeiro, acompanhamos nesses 

oito anos uma acumulação de capital sem precedentes. Nunca antes na história desse país os banqueiros 

lucraram tanto. Ele (Lula) é o cara! dita por Barak Obama, já devia circular há tempos entre as rodas dos 

latifundiários, agronegociantes, industriais, banqueiros, altos comerciantes, devastadores do Cerrado e da 

Amazônia. 

Uma melhor definição para os oito anos de governo Lula deve ser a de ―política do violino‖, segura-

se com a esquerda mas toca-se com a direita. Se a ―distribuição real de renda‖ é a marca do governo Lula, 

devemos observar que o Lula passou a governar com o apoio direto do capital financeiro cujos lucros sem 

precedentes somam dezenas de vezes o total dos investimentos em programas sociais. Tal política não foge 

da ―regra‖ da acumulação capitalista, onde no pólo mais forte (entenda-se rico) se dá mais e no pólo oposto 

se dá menos. Tal política assistencialista incorpora a noção conservadora que dispensa a organização de 

classe. Os que não incorporaram essa noção foram coopitados pelo governo. 

Um governo de concessões, para garantir sua reeleição Lula aliou-se a um grande número de partido, 

do qual destacamos o PMDB, partido do presidente do senado (novamente), José Sarney. Esses são os 

mesmos políticos que em dezembro, as vésperas de se encerrar o ano aumentaram seus salários em 61,8% 

para os parlamentares, 133,9% para presidente e 149% para ministros. Devido ao efeito cascata a 

Confederação Nacional de Municípios calcula que estes ―ajustes‖ salariais terão um impacto superior a 1,8 

bilhão nos cofre públicos. Quem paga esse conta? E o Salário Mínimo? A regra do governo é que o salário 

mínimo seja corrigido pelo crescimento do PIB de dois anos anteriores, mais a variação da inflação do ano 

anterior, o que deixaria o salário mínimo num valor de R$ 543, arredondado para R$ 545. Segundo o 

próprio Ministro da Fazenda, Guido Mantega, cada R$ 1 a mais no salário mínimo significa um custo de R$ 

280 milhões para os cofres públicos. Com os R$ 5 de diferença (a proposta inicial era uma salário mínimo 

de R$ 540) os gastos do governo federal devem chagar a R$ 1,4 bilhão por ano. Vejam, um número menor 

do que o aumento dos parlamentares irá produzir. 

Com a eleição de Dilma pouca coisa deve mudar. Antes mesmo de completar uma semana de 

mandato a presidenta Dilma autorizou a privatização dos aeroportos (começando com o Viracopos de 

Campinas) e da Infraero. Assistimos também em janeiro a maior tragédia ambiental brasileira. Centenas de 

pessoas morreram por mera negligência do poder público. 

Na educação superior podemos ver uma guinada para mercantilização. Seu ápice foi o decreto 

REUNI, que buscava expandir as universidade, mas na verdade apenas inchou-as. As metas, tão alardeadas, 



 

 

como aumentar a relação aluno/professor tinha como medida aumentar cerca de 30% o número de 

estudantes, porém a contrapartida do governo federal era de um investimento de apenas 20%. Ou seja, o já 

insuficiente investimento por estudante diminuiria. Estamos falando aqui do projeto. Mas como o ministro 

Hadad já colocou ano passado, o dinheiro destinado a ―Reforma Universitária‖ acabou. 

Mais nefasto do que o REUNI, é o PROUNI (inclusive a Dilma já anunciou expandir o PROUNI 

para o ensino técnico, o PRONATEC), onde concede isenção fiscal a faculdades particulares em troca de 

vagas. Fora a questão que esse dinheiro investido no ensino público poderia gerar 3 vezes mais vagas 

(segundo cálculo do ANDES-SN), o que se coloca aqui é um direcionamento claro para o mercado 

particular de ensino ao ajudar as faculdades particulares e uma perda da valorização do ensino 

público e de qualidade. 

Ainda sobre educação superior, há a Lei de Inovação Tecnológica e Parcerias Público Privadas. Com 

a desculpa de que não consegue sustentar a Universidade Pública o governo abre espaço para o setor 

privado investir diretamente na educação. 

Tal setor já tinha grande autonomia dentro das universidades após a criação das Fundações de 

―apoio‖ que servem, antes de mais nada, para eximir o uso de licitações dentro das universidades. 

Por último temos o famigerado ENADE. Um provão com o objetivo de rankiar as Faculdade 

jogando para o ―mercado‖ a responsabilidade do ensino de qualidade. É importante destacar que esse 

rankiamento atinge inclusive as Faculdades Federais, que são pressionadas a estar entre as melhores 

posições, e as que não se saem bem ―perdem‖ investimento. Ou seja, uma lógica de abandono geral das 

faculdades que mais precisariam desse investimento, levando em conta que a prova desse um diagnóstico da 

faculdade, coisa que não acreditamos. 

―Por outra parte, as burguesias nacionais perderam toda sua capacidade de oposição ao imperialismo, 

se alguma vez a tiveram, e só formam seu apêndice. Não há mais reformas que fazer; ou revolução 

socialista ou caricatura de revolução. Mensagem aos povos do mundo através da Tricontinetal. Che Guevara 

A esquerda mundial tem em mãos um grande desafio. A de apresentar um projeto de sociedade 

frente ao Capitalismo. Este (sistema capitalista) já cavou sua cova. Agora depende de nós enterrarmos. O 

desafio que se tem é a superação do metabolismo social do capital (tripé Capital, Trabalho e Estado). Mas 

para isso carecemos de uma organização e articulação entre os lutadores. 

Está colocado que a luta parlamentar não tem futuro. Visto as últimas eleições brasileiras, onde o 

campo da esquerda não obteve mais que 1% dos votos. Vemos que modo como é organizado a escolha dos 

nossos dirigente políticos não da brechas para uma opção que venha minimamente transformar o sistema. É 

um processo aparelhado pelo próprio capital, antidemocrático e ainda possuidor da política do voto de 

cabresto, que usa a consciência das pessoas para a pratica da compra de votos. 

A luta contra o domínio do capital deve melhor se articular. É preciso colocarmos um fim na 

separação do ―braço industrial‖ do trabalho (os sindicatos) e do ―braço político‖ (os partidos tradicionais) e 

construir organizações capazes de levar a classe trabalhadora a pensar nas formas internacionais da sua 

ação, solidariedade e confrontação. 

A busca da revolução socialista deve ser atingida com o empenho da juventude.É nossa geração que 

levara a cabo um processo revolucionário. Assim, o Movimento Estudantil também deve se rearticular. Não 

podemos ter ilusões sobre a União Nacional de Estudantes. Não negamos sua importância histórica, porém 

hoje graças a sua burocratização e aparelhamento, não deve ser tida com uma alternativa de luta. Pelo 

contrário, com a ascensão do PT ao poder a UNE se colocou como um braço estudantil do governo, 

apoiando toda mercantilização da educação levado por esse governo. Assim se faz necessário a criação de 

fóruns de articulação, onde a juventude possa tirar táticas unitárias e a pauta do dia seja a Revolução 

Socialista. 

 

ENESSO(Léo e Lola): onde a ENESSO se localiza nesse debate. Concepção de que querem o fim da 

exploração do homem pelo homem. Um ponto que acreditam importante, que no século XX um marco 

importante, é no leste europeu o pólo socialista e um pólo capitalista. Com a queda do muro de Berlim abre-

se um processo de perda de referência pra esquerda socialista do mundo. Na América latina, anos 60 a 80, 

processos de ditadura militar, projetos capitalistas para o continente. Ditadura Chilena mais perversa. Dentre 

os treze países da America Latina houveram diferentes movimentações para barrar esse processo. O 

neoliberalismo foi essencial para responder a crise do capital na década de 70. 



 

 

Há um sucateamento aos direitos dos trabalhadores, precarização dos espaços públicos, precarização 

das condições de trabalho. A privatização de espaços públicos torna-se crescente ao longo dos anos. 

Programa de transferência de renda, como o bolsa família, com base na estrutura da família, vem sendo um 

processo gerado por organismos financeiros internacionais. Com o objetivo de manter e expandir o 

consumo, considerando um melhora nos níveis de pobreza. 

Esse período de crise econômica, um aspecto importante é como se deu a resposta do capitalismo a 

essa crise, há uma forte injeção de dinheiro público no setor privado para salvar grandes empresas, atrelado 

a isso vimos a fusão de grandes bancos. Houve um forte aumento do desemprego e também sinalizações de 

imediatas reformas, como da previdência. A injeção de dinheiro público no setor privado gerou 

endividamentos ao Estado e certamente sentiremos as conseqüências dessa dívida. 

Vimos como forma de resistência a essas crises, a essas reformas, várias manifestações, processo de 

amadurecimento que a classe viu da atuação do capital, grandes manifestações na Europa. Qual a estratégia 

da esquerda socialista nesse período de reformas do Estado. Nos últimos oito anos não foi diferente e 

certamente não será nesse próximo governo o projeto para a sociedade. PROUNI no ensino médio, bolsa 

empreiteira através do PAC, bolsas para o agronegócio, a disponibilidade do BNDS de empréstimos para a 

copa do mundo. 

Aumento do conservadorismo ao debate de sexualidade. Acreditam que seja importante os 

movimentos sociais manterem sua autonomia a governos, ao passo que vimos algumas entidades, algumas 

direções de movimentos sociais que vão ao passo contrário, de certa forma contribuindo para o avanço aos 

ataques à classe trabalhadora, retrocesso na consciência das massas. A queda do muro de Berlin trouxe a 

perda do socialismo, pra que continuar lutando? Que conseqüências esse fato tem para nossa análise? 

Collor, FHC, Lula – projeto neoliberal. Conjuntura de refluxo, de defensiva, desorganização da esquerda no 

Brasil, necessitamos de uma unidade da esquerda. 

A ENESSO se coloca na busca de uma transformação social, são socialistas, lutam por novas formas 

de organização social, mas acreditam que o ME, jovens que levarão a luta pro decorrente, é um momento de 

reorganização, devemos consensuar no que há consenso e fazer a unidade. 

O governo Lula continua com o projeto de privatizações, e aqueles que jogaram todas suas 

esperanças para ele, decepcionaram-se, a classe trabalhadora sente-se traída. Existe uma cooptação da classe 

por esse Governo, através de projetos assistencialistas. Não temos a CUT ao lado da classe trabalhadora, 

mas sim ao lado do governismo, ao projeto neoliberal. 

A esquerda tenta se organizar, ano passado através do CONCLAT, tentando unificar as entidades 

sindicais. Colocam que é necessário essa unificação e reorganização do movimento. 

No movimento estudantil existe uma dificuldade em unidade, traz o fórum de Uberlândia como 

positivo, pois tentaram rearticular e reorganizar o movimento, junto com coletivos que compõe a oposição 

de esquerda da UNE e ANEL. 

Os estudantes demonstram que a crise estrutural deverá ser utilizada para passarmos pra uma 

ascensão das massas, que tenhamos a frente de uma revolução. Precisamos desse momento nos 

reorganizarmos e construirmos a unidade. 

 

Zé CONEP – importante entender, o que acontece em Uberlândia não é somente um encontro das forças, foi 

um espaço de setores rompidos com a UNE e que também não constroem a ANEL. Não parte de uma 

junção dos blocos existentes. Objetivo de formular instrumentos para se apresentar como alternativa de 

setores que paulatinamente vão se frustrando com esse projeto de frente popular que o PT tenta apresentar. 

Mudança entre Lula e Dilma, os indícios é que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas, o 

projeto é de continuidade, mas a continuidade se dará em outro patamar, então a Dilma certamente vai 

precisar apertar em lugares que Lula não precisou na época. Apresentar uma alternativa no tempo em que 

Dilma será obrigada a sangrar ainda mais a classe trabalhadora, vamos na contra mão disso quando 

defendemos a Dilma enquanto uma alternativa. 

 

Maneco DENEM – temos que ter uma análise que conjunte para uma ação, que reflita a realidade e nos 

conduza a uma prática. Fim da luta pelo socialismo no século XX, o que se coloca para os socialistas, e ao 

ME, entendendo que o ME não se dará sozinho, mas sim articulado com MS, sindicatos, etc. O PT não nos 

representa mais, mas o PT muitas vezes não saiu da gente, precisamos superar essa fase e incorporar e 



 

 

retomar os textos clássicos de Marx e análise de conjuntura conseqüente para atuar na realidade. O que 

temos pensado enquanto grupo, para intervir na consciência de classe, precisamos superar o sindicalismo do 

Estado, retomar as formas de organização que foram feitas na Revolução Russa. 

 

Dalva ABEEF: a ABEEF enquanto entidade não se posicionou nas eleições. Mas fazem uma análise de 

conjuntura, que dentro desse processo eleitoral, não tivemos um projeto de esquerda em disputa, mas não 

podemos colocar as consciências das massas enquanto o posicionamento das direções. A massa sente 

quando o bolsa família chega e elas querem eles. A análise dos partidos deve partir da base, e precisamos 

analisar quais movimentos sociais tem base. Quem é a base social que queremos trabalhar? São os 

estudantes de origem da classe trabalhadora que vão para a escola. Precisamos entender como confrontar o 

inimigo. 

 

Luciana: tomar cuidado com a confrontação, na tentativa de solucionar acaba-se perdendo a base. 

 

Vaca ExNEEF: muito importante esse ponto para entender a realidade da sociedade capitalista, sociedade 

mais desigual da história, hoje mais de um bilhão da população passa fome no mundo. Vemos diversos 

ataques aos direitos sociais, o ensino superior tem virado mercadoria, e o governo legitima a educação 

privatizada, colocando a educação ao serviço do capital e a reestruturação produtiva. Não conseguimos nos 

movimentos sociais uma articulação nacional. É necessário esclarecer os jovens que chegam a educação 

média e superior que eles não são filhos do Governo Lula, temos que criticar e contrapor essa reforma. 

Pautamos isso na ExNEEF, retomar a luta a partir de cada DA e cada CA para elevar o nível de consciência 

da juventude e responder aos ataques. Infelizmente só conseguimos unidade através de consensos, e 

enquanto esquerda temos que ter maturidade para ter programas na unidade e não unidades superficiais, que 

de fato não avança. 

 

Sérgio: segundo ano do SESU e a UFPel ficou mais elitizada, 80% do pessoal que entra pelo SESU tem 

dinheiro, quem vem de escola pública não tem condições de se manter na universidade. Com o aumento das 

vagas, com as políticas do governo Lula, aumentaram os preços . O curso sempre boicotou o ENADE, com 

nota 1. Na UFPel quando começou o ENADE todos cursos boicotavam, mas por falta de debate não se sabe 

o porque do boicote. 

 

Felipe ENESSO: não se faz análise de conjuntura para desenvolver o intelecto, mas também para ter uma 

atuação na realidade. A universidade está dentro do mundo do trabalho, de formação capitalista, a 

universidade é ensino, pesquisa e extensão e é necessário debater essas questões com a sociedade. Collor 

abre, FHC estabiliza a moeda, e o Lula da uma continuidade ainda maior, cooptando a classe. Debater o 

papel da pesquisa, essa pesquisa que hoje na UFRGS briga-se pelo parque tecnológico, produção do 

conhecimento para o capital. 

 

Gordo FEMEH/ANEL: analisar o ano de 2011, já aconteceu muitas coisas, que irão influenciar nosso 

debate, os encaminhamentos que tiraremos. O que vimos no Egito é uma revolução, Mubarak caiu porque 

ontem tinham mais de 2 milhões de pessoas nas ruas do Kairo. Ano passado vimos os protestos na Europa, 

debates amplos que influenciam hoje. A juventude no Egito foi linha de frente, um processo importante para 

colocarmos em debate. Junto com o processo no Egito, podemos ver as mobilizações da Europa, sempre 

esbarram num inimigo, que são as direções. Semana passado a CUT pediu uma diminuição das passagens 

maior do que a própria prefeitura. A Dilma se calou com a questão do Egito, mas no Haiti continua 

reprimindo. 

 

Pedro ANEL: Dilma já deu a entender que na pauta de direitos humanos se baseará nos EUA. Já 

demonstrou que terá menos integração com a America latina. O lula em relação ao exterior foi uma política 

mais de apoio, Dilma já se põe diferente, terá maiores relações com os EUA. A educação básica está mais 

sucateada que o ensino superior. 

 



 

 

Guilherme ExNEEF: crise estrutural do sistema capitalista, está colocado pra nós a necessidade de 

superarmos essa organização social, hoje está colocado uma reestruturação produtiva. Na universidade, 

produção de conhecimento para o capital. Reforma Universitária, diversos projetos desestruturantes. A 

ExNEEF coloca-se contrário a reforma universitária, bem como de uma necessidade de rearticular o ME. 

 

Rebecca FEMEH: parabenizar as três primeiras falas que abriram o ponto. Necessidade de refletir sobre o 

governo Lula e FHC, por mais que eles tenham uma continuidade de projeto, eles são diferentes em termos 

de forma. FHC se coloca a privatização de forma mais clara, o Lula consegue dialogar, passar de uma forma 

mais amena a privatização da universidade. Continuidade da ordem capitalista está colocada de uma nova 

forma, então precisamos falar e dialogar com a base de forma diferente, não perdendo de vista nosso projeto 

social. 

 

Gabe ENEENF: parque tecnológico, projeto nacional, na UFRGS será implementado agora, ano passado 

houve uma leve ocupação na universidade, houve repressão física da reitoria, conseguimos um debate por 

toda universidade, mas acabou passando o projeto da mesma forma. Haverá uma exploração da mão de obra 

dos estudantes. REUFI, reestruturação nos hospitais universitários, serão baseados no hospital de clínicas, 

que não é o um modelo ideal, no caso de Porto Alegre. 

 

Suspeito FEAB: falta da formação política dos estudantes, que os partidos de esquerda deviam proporcionar 

a esses estudantes e isso não vem acontecendo. Nesse contexto entra os estágios de vivência, despertar 

militante, trazer os estudantes para o movimento, consciência de classe. Outro desafio é a organicidade do 

movimento estudantil, como fazer com que os estudantes estejam nas lutas? Como fazer o debate com a 

UNE? Por mais que desacreditamos nela. Fazer luta concreta com a classe trabalhadora, estar junto com a 

população, com os sindicatos, com os movimentos sociais, trazer o povo para dentro da Universidade. 

 

Maneco DENEM: tínhamos que superar o sindicalismo que foi criado pelo Estado, controlado pelo Estado. 

Organizar para além das entidades, que muitas vezes não representam a base do movimento, pois muitas 

estão burocratizadas. O trabalho de base e formação política é necessário, politizar as pautas específicas, 

entendendo a totalidade dos fenômenos. Precisamos de uma articulação nacional, colocar a necessidade para 

a base, preparar as condições subjetivas para termos sucesso na revolução socialista, pois as condições 

objetivas já estão aí, desigualdade social, miséria. 

 

Zé CoNEP: distanciar um pouco do concreto, ter uma compreensão dialética dos fenômenos, muitas vezes 

colocamos os casos como dois pólos antagônicos. URSS era necessário superar o burocratismo e de certa 

forma se deu, mas voltado para o capitalismo. O debate do REUNI, no ES foi inventado um curso de 

gemologia, que estuda pedras preciosas. Os estudantes de gemologia viram na prática, a partir da sua 

realidade os problemas do REUNI, e com isso vieram a criticá-lo, temos que ter a clareza que não podemos 

tratar os estudantes de forma inferiorizada, escondendo as contradições da realidade, pois é justamente 

através delas que despertará a consciência. São poucos movimentos hoje no Brasil que tem inserção nas 

bases, O ME não tem inserção nas bases, é importante construirmos isso, mas que esse movimento não se de 

maquiando o que falamos. 

 

Dalva ABEEF: concorda com os apontamentos do Zé. O governo não ficará como esteve no período 

anterior, terá que ter um posicionamento e como o ME vai pensar o seu trabalho, sua inserção nas 

universidades nesse próximo período. Passamos por um processo enorme de contradições na universidade. 

Enquanto estávamos na Universidade batendo contra o REUNI, os estudantes estavam entrando na 

Universidade sem entender o que estava acontecendo, precisamos demonstrar onde está a contradição. 

Entender a contradição social para estar em conjunto com a classe trabalhadora. Muitas vezes eles não se 

identificam com o movimento, pois o discurso, muitas vezes, afasta. 

 

Vaca ExNEEF: talvez negar um debate para os estudantes por pensar que eles podem se afastar, acredita ser 

o contrário, demonstrar as contradições para ele para que ele consiga se posicionar e entender. O estudante 

que entra pelo PROUNI não entra numa Universidade, mas numa Instituição de Ensino, que não trabalha 



 

 

com a pesquisa e extensão. Acha que com o Governo Lula, que se diz uma ideal democracia, vê a questão 

do ensino superior e a saúde pública na mão da iniciativa privada. Os megaeventos esportivos também vêm 

no sentido de incentivar os grandes monopólios e não de servir ao povo e a classe. O aumento da miséria da 

classe, para mascarar surgem as políticas compensatórias. 

 

Felipe: pra que fazemos análise de conjuntura? Pra responder a esses ataques. Devemos explicitar as coisas, 

sabendo mediar, mas não podemos velar a realidade, a realidade é contraditória. O ME disputa consciência. 

Não podemos nos limitar a fazer um debate rebaixado, escondendo o debate e a realidade, precisamos saber 

dialogar, e aproveitar momentos, como o ato contra o aumento da mensalidade, que consegue dialogar. 

 

Gordo FEMEH/ANEL: Movimento de refluxo, mas há como dar respostas. Nesse encontro fazer 

discussões, tentar buscar respostas. Essa semana a Dilma cortou 50bilhões, será um ano de grandes ataques. 

Ao longo de oito anos o Lula não fez tantos cortes como nesse primeiro momento que Dilma fez. A tática 

privilegiada é a unidade, unidade do ME, do ME com a classe trabalha, do ME com o movimento popular. 

Palavra que precisamos trabalhar no próximo período. Encaminhamentos: csp-conlutas com outras centrais 

sindicais fará dia 24 em Brasília um protesto nacional contra o aumento de salário dos deputados, faz o 

convite a todas as executivas. A questão do aumento das passagens, o ME tem conseguido dar uma resposta 

nacional quanto a isso. ANEL e CPS-conlutas chamam para o dia 17 um ato nacional contra o aumento das 

passagens, importante todos se somarem a essa luta. 

 

? FEMEH – levar a contradição do sistema para a base, nossa tarefa é dialogar e construir as lutas em 

conjunto com a base. Unidade através de pautas concretas. Abertura dos arquivos da ditadura militar, pauta 

que FEMEH toca e acredita ser importante outras executivas encampem essa pauta. O comitê contra o 

aumento de passagens em POA deu certo, importante colocar essa experiência. O consenso é importante até 

certo ponto, é necessário superar isso. 

 

Léo ENESSO: no próximo dia 16 haverá uma caravana rumo a Brasília para se colocar contra a MP 520. 

Importante se somar a essas mobilizações. As frentes amplas de luta do ME, ano passado teve o Fórum 

Social Urbano no RJ, Fórum Social Nacional e agora tem comitês contra as remoções de famílias pela copa 

do mundo. Frente Nacional de Luta de Saúde que também foi no RJ, no RJ também tem a plenária dos 

movimentos sociais, seja sem terra, desempregado, etc. Incluiria aos ataques do governo também as UPP‘s. 

Hoje o trabalho capitalista aliena, o trabalhador tem uma visão fragmentada da sociedade, não culpa dele, 

mas a sociedade cria e nessa sociedade temos nossas relações sociais coisificadas. Nessa sociedade 

sobrevivemos só com o dinheiro, é necessário trabalhar, e entendemos o porque a classe trabalhadora 

entenda com as bolsas assistencialistas. Isso não significa que devemos concordar com essas políticas, ter 

uma visão não fragmentada e sim de totalidade. REUNI – estávamos no contrapondo a uma politica que iria 

precarizar ainda mais a universidade pública. Utilizar esses processos para mobilizar e não fragmentar. 

 

2) Balanço do Boicote ao ENADE 

Executivas responsáveis: ExNEEF e ENESSO 

 

Vaca UFSM EXNEEF: O ENADE é um dos pontos do SINAES que foi aprovado a partir do decreto 10.861 

de 14 de abril de 2004, o qual faz parte do pacote da reforma universitária do governo Lula/PT, que busca 

cada vez mais precarizar o ensino superior público, e atrelar ele as políticas de reestruturação do capital para 

os países da periferia mundial.  

Organizacional: Dentro dos marcos organizativos tivemos algumas deliberações que não ficaram 

claras para o conjunto das executivas, como o próprio processo de centralização e confecção dos materiais 

que seriam produzidos para o boicote. A questão de centralizar os materiais acabou barateando os custos do 

boicote, porém, não conseguiu se efetivar nos marcos de disseminação pelas regiões do país, tanto é que em 

diversas escolas não chegaram materiais, e de ultima hora tiveram que confeccionar os materiais do ano 

anterior. 

A proposta dos comitês locais para a construção conjunta do debate em torno do boicote e também 

da reforma universitária não se efetivou na maioria das escolas que temos contato, o que acabou por 



 

 

despontencializar a ação frente aos outros anos, tendo uma menor adesão dos estudantes para realizar o 

boicote. Não tivemos a confecção da cartilha de avaliação dos cursos que a ENECOS formulou e lançou na 

lista para as devidas contribuições. 

O ANDES destinou uma verba para a confecção dos materiais, e ainda não tivemos um resposta 

clara na lista de quando os materiais foram rodados, quanto custaram, para quais os locais foram enviados e 

chegaram, e quais foram enviados e não chegaram. Neste ponto entra a lista de email‘s que não cumpriu seu 

papel de articular as executivas e consequentemente garantir o mínimo de informações de como estava 

andando a construção do boicote e quais as dificuldades que estavam sendo apresentadas. 

Dentro dos marcos políticos necessitamos entender esta pauta como Extremamente importante na 

atual conjuntura de aprofundamento das reformas do estado que visam atender a lógica neoliberal no país no 

sentido de colocar o Brasil, país da periferia mundial, dentro de um papel estratégico na nova divisão 

internacional do trabalho que coloca para os países periféricos a condição de subordinados as políticas 

internacionais dos grandes organismos financeiros (FMI) e (BM). Legitimando assim a política de 

reconstituição do capital em escala global. Países periféricos responsáveis pela produção de matérias primas 

(Agronegócio, mão de obra barata para os grandes monopólios mundiais). 

As universidades não fogem a lógica, atualmente mais de 75% das IES do país são particulares e se 

configuram como Centros de Ensino, e Faculdades, que por lei não tem o caráter obrigatório de disseminar 

Ensino-Pesquisa-Extensão, como as Universidades. É exatamente neste ponto que entra o ENADE, ou seja, 

um exame que é extremamente meritocrático, colocando um ranqueamento entre as universidades acirrando 

a disputa mercadológica nas IES que fazem até cursinhos preparatórios para o exame. 

Neste sentido o Enade acaba legitimando a lógica que vem sendo colocada para educação superior 

no país de mercadorização do ensino, desmonte das universidades públicas e precarização do ensino 

superior no país. 

Frente a todos estes ataques observamos a alguns anos que os movimentos sociais de esquerda vêm 

encontrando dificuldade em encontrar uma pauta unitária para dar uma resposta aos ataques que vem sendo 

desferidos a classe trabalhadora, a própria reforma universitária é um marco concreto desta fragmentação, 

confusão ideológica que existe na esquerda, que em alguns casos deposita esperança nas políticas 

governamentais e ainda vê disputa em alguns pontos. Entretanto a pauta do ENADE vem sendo articulado 

por vários setores do ME e também dos movimentos sociais que se colocam contrários a esta forma de 

avaliação, porém no ano de 2010 o que vimos foi uma pauta desorganizada, sem uma articulação nacional 

concreta que desse conta de potencializar esta luta. 

Esta falta de unidade em uma pauta que chega a ser consenso dentro do próprio fenex acaba por 

concretizar a avaliação de que passamos por um período de refluxo das massas, de esvaziamento dos 

debates políticos no meio acadêmico, e de falta de organização dos movimentos que hoje se propõe a fazer o 

enfrentamento a atuais políticas educacionais, nos remetendo assim a uma política de reorganização do 

movimento estudantil pela base. 

Portanto o que podemos colocar como apontamentos se manifesta em três pontos, continuidade da 

luta pelo boicote ao ENADE e mesmo não sendo efetivado neste ano, dar continuidade de construção dos 

comitês de boicote ao enade que tem como responsabilidade efetivar uma ação concreta frente à base 

estudantil anterior ao dia da ação, dando assim uma construção maior a pauta com os estudantes que 

realizarão ou não a prova. Continuidade da construção de uma proposta de avaliação que realmente se 

proponha a avaliar as IES e demonstrar os reais problemas que o ensino superior brasileiro vem enfrentando 

atualmente. Articular o Boicote ao ENADE ao debate de reforma universitária, os quais estão intimamente 

ligados e fazem parte do mesmo projeto de educação para o país que visa dentro dos marcos mediatos e 

imediatos readequar a educação brasileira as novas necessidades do modo de produção capitalista em crise. 

 

Nanda PUC-RS ENESSO: faz uma observação de que para esse espaço é importante fazermos um balanço 

do último boicote, focando toda a avaliação do ensino superior e o caráter da universidade hoje. 

 

Lola PUC-RS ENESSO: tocamos o boicote desde 2005, e a nossa realidade é uma realidade de 

desorganização. Não conseguimos fazer um balanço nacional do que foi o boicote na ENESSO. Quanto ao 

organizativo, não tivemos contato com o material formulado, buscamos materiais antigos para mobilizar os 

estudantes no dia da prova. Avaliamos que o boicote trás inúmeros problemas, como a coerção por parte dos 



 

 

professores ou da reitoria da universidade. É importante voltarmos para as nossas universidades e 

colocarmos um debate mais constante sobre o boicote e sobre o sistema de avaliação do ensino superior, 

mesmo que a entidade não faça a prova naquele ano, a luta deve ser todo ano. Lembrando que em alguns 

lugares há premiação em bolsas para quem vai bem na prova, e essa pode ser uma forma de dialogar com o 

estudante. 

 

Léo UFRJ ENESSO: discutimos muito no planejamento que a entidade perdeu força na articulação com as 

outras executivas, e avaliamos isso na ENESSO. Além disso, o FENEX teve pouca organicidade para 

articular o boicote no ano passado, e não demos conta de fazer uma mobilização que desse conta do que 

pretendíamos. A luta teve diferenças em cada estado, e ficou muito dependente de cada executiva atuante, e 

não conseguimos construir um espaço amplo que colocasse o debate na base, para além do boicote pelo 

boicote. Sabemos que algumas executivas tem trabalhado a proposta de uma avaliação dos cursos, mas não 

temos dado conta de desenvolver essa proposta. 

 

Bruna UFRGS ENESSO: abriram vários cursos novos na Federal, e o serviço social foi um deles. Nosso 

curso é noturno e composto, em sua maioria, por trabalhadores. Montamos nosso centro acadêmico e não 

boicotamos o ENADE no ano passado. Nosso curso é novo, e tivemos dificuldade para mobilizar os 

estudantes. Além disso, os professores pressionavam, com argumentos de que os estudantes poderiam se 

prejudicar com essa postura. Então, decidimos, baseados em nossa insegurança, e pelas pressões, não 

boicotar o ENADE. 

 

Márcia ENEFI: a executiva também não recebeu o material, e tivemos algumas dificuldades de fazer o 

balanço do que foi o boicote nacionalmente. Em alguns locais, os estudantes de fisioterapia foram altamente 

reprimidos. 

 

Priscila Pedagogia UFRGS: historicamente, o curso sempre boicotou a prova. Agora, seremos o primeiro 

curso a fazer a prova de proficiência. A lei diz que é facultativo, e que as prefeituras podem se utilizar das 

melhores notas para contratar os estudantes para trabalhar. Apesar de ser facultativo, sabemos que vai ser 

aplicado. O movimento tem sido garantir o ENADE para ganhar bolsas de especialização, e temos pedido 

apoio ao ANDES para nossa formulação. Foi feita uma pesquisa interativa sobre se as pessoas acham que os 

professores devem ser avaliados, e não conseguimos aprofundar muito o debate. A lei passou, e será 

aplicada em breve pelo MEC. Esclarecimento: não construo a executiva nacional ainda, pois precisamos 

primeiro construir uma executiva estadual. Posso passar o número da lei depois para conhecimento dos 

companheiros. 

 

Flávia ENECOS UFSM: no último FENEX, propusemos uma cartilha sobre avaliação dos cursos, mas a 

proposta ficou em aberto e não encaminhamos. Deixamos aqui ainda a proposta para que as executivas 

levem o debate não somente do ENADE, mas do SINAES como um todo, e consigam se organizar para 

fazer pensar essa proposta. 

 

Pedro ANEL: quando entramos no debate do ENADE, é importante debater também se a equipe de 

especialistas está qualificada para isso. Sabe-se que algumas universidades faz contratação de doutores de 

última hora e chega a alugar livros para ser aprovada pela avaliação. É por essas e outras que precisamos 

debater o SINAES como um todo e não somente a prova. Foi nesse sentido que o Seminário de Uberlândia 

foi organizado e uma cartilha foi elaborada. Precisamos pensar em como combater em nível nacional essa 

política. Ficamos dependentes dos financiamentos que o ANDES consegue, e isso tem nos limitado a 

distribuir os materiais formulados. É necessário nos articularmos mais quanto a isso. 

 

Maurício ExNEEF: não podemos esquecer de que essa política específica está localizada numa política mais 

ampla de precarização da universidade, e não podemos desvincular o debate do boicote da reforma 

universitária. Fizemos o debate na UFRGS, conversamos com os estudantes antes da prova para articular o 

boicote. Não conseguimos articular com as outras executivas e os materiais não chegaram, e também 



 

 

utilizamos os materiais antigos. Dialogamos com os outros cursos no dia da prova e foi bastante 

interessante. 

 

Léo UFRJ ENESSO: no Rio, duas semanas antes da prova, fizemos uma reunião coma as executivas de 

curso, e com o ME de uma forma geral. Foi bastante desmobilizada, porque tivemos problema de 

convocação e foi muito em cima da hora. 

 

Lipe UFRGS ENESSO: podemos construir a questão do boicote no sentido de construir uma concepção de 

luta. A contra reforma universitária contribui para a formação da consciência do estudante e essa é uma 

política para o período. O ENADE é uma possibilidade para dialogar não somente pela prova em si, mas 

pela disputa de uma concepção de universidade. Discutir o ENADE pelo ENADE é técnica, e o capitalismo 

é bom nisso. O boicote precisa ser mais ofensivo do que defensivo, e para isso precisamos de maiores 

articulações. Não somos contrários à avaliação do ensino superior, mas somos contra esta que está colocada. 

O próprio encaminhamento que foi colocado, era sobre uma cartilha de concepção de universidade, que o 

próprio movimento formulasse sobre essas questões, e devemos apoiar a política que vá no sentido de 

construir a nossa concepção de universidade. 

 

Guga UFRJ Enfermagem: todos que fizeram o boicote na nossa universidade utilizaram material próprio. 

Fizemos uma avaliação pós boicote, e quatro executivas conseguiram boicotar com sucesso. Tivemos 

problemas com as coordenações das escolas, deslegitimando nossa luta. Algumas argumentavam que como 

não havia outra proposta de avaliação, os estudantes deveriam fazer aquele mesmo. 

 

Artur ABEF: não participamos no FENEX de Fortaleza, mas tivemos acesso à cartilha que foi proposta. 

Não enviamos contribuições para essa cartilha, porque havia data para isso e ficamos sabendo muito em 

cima da hora, então, não conseguimos enviar contribuições. Em relação à lista do FENEX, estamos desde 

Fortaleza tentando entrar na lista, gostaríamos de saber quem é o responsável. E sobre os materiais 

conseguidos pelo ANDES, gostaríamos de saber se ainda tem algum que possa ser utilizado este ano. 

 

Fred UFPel FENED: a executiva tem descentralizado o debate, para tentar fazer com que o debate seja 

colocado nos centros acadêmicos. O Direito, no geral, não tem boicotado a prova. As escolas tem reprimido 

muito os estudantes que querem fazer o boicote e temos tido dificuldades por causa disso. 

 

Zé UFES CoNEP: em 2009, a psicologia faria a prova, e no encontro, tiramos de fazer um material e 

naquele ano, levamos o material para o FENEX, e com base nele, fizemos um material nacional. Em 2010, 

não fazíamos a prova, e não discutimos muito sobe a questão. Precisamos arranjar um jeito de que cada 

executiva saiba em quais escolas tem inserção. Assim, e em cada escola, soubermos quais executivas estão 

presentes, podemos tocar o boicote e o debate como um todo de uma forma mais articulada. Podemos 

recuperar a proposta da ENECOS, e cada executiva formular sua proposta de avaliação. Precisamos tomar o 

cuidado de não deixar o boicote na mão da executiva que vai fazer a prova. A luta do ENADE e a pauta de 

avaliação deve ser pauta do ME como um todo, para sair do espontaneísmo. 

 

Lola PUC-RS ENESSO: ano passado, fizemos um debate na PUC sobre o ENADE... (pegar fala no pc do 

guri de camiseta verde) 

 

DENEM: tivemos dificuldade de capilarizar o debate na entidade, além disso, estávamos propondo o 

boicote e não tínhamos respostas para os estudantes. Não tínhamos informações sobre os cursos novos e 

nem debate mais aprofundado sobre o mundo do trabalho. 

 

Zé CoNEP: só esclarecendo que a nota individual do estudante não pode ser divulgada, e se isso acontecer, 

deve ser levado ao extremo. Reforçando que se tivermos condições de fazer um debate aprofundado do 

boicote, podemos trazer questões sobre como a sociedade funciona, ou seja, colocando um debate mais 

totalizante numa questão que parece ser específica. Precisamos, no movimento estudantil, estudar mais em 

torno da pauta, mesmo nos anos em que não fazemos a prova. 



 

 

 

Evelin UFRGS DENEM: fazemos o debate do ENADE para pautar a universidade como um todo e não 

somente o boicote pelo boicote. Achamos que a executiva não conseguiu capilarizar o debate ao longo do 

ano. Também tivemos dificuldades em responder questões sobre os cursos novos. Apontamento em relação 

aos cursinhos pré- ENADE. Devemos encaminhar material mais cedo, para adiantar o debate. 

 

Suspeito FEAB: a questão estrutural do material ficou sob responsabilidade da FEAB. Houve atraso da 

entrega da arte para nós, por isso, os materiais demoraram para chegar. Além disso, pedimos os endereços 

para as escolas, e nem todas enviaram, ou enviaram tardiamente. Tivemos que bancar o envio por sedex, e 

ficou em torno de 500 reais. Dois pacotes votaram para nós e precisamos decidir para onde encaminhar esse 

material, que está em SP. Outro ponto é que ficamos muito dependentes do material para tocar a campanha, 

e precisamos fazer isso anteriormente ao dia da prova. 

 

Becca UFPR FEMEH: a História vai fazer a prova este ano e já fizemos um seminário de debate do 

currículo para não deixar a pauta do ENADE para a véspera. Podemos tirar algumas executivas 

responsáveis por rever a cartilha do ENADE e estar com o novo material pronto nos encontros das 

executivas que serão a partir do meio do ano já. Precisamos pensar em conjunto a questão do pacote da 

autonomia, pensando o número de patentes, por exemplo. E atentar para o debate com as políticas bem 

amarradas do governo para a universidade. 

 

Guilherme EXNEEF: reforçando que a questão do SINAES está intrinsicamente ligada com a política mais 

ampla que está sendo imposta para a universidade hoje. Temos condições, desse modo, de fazer o maior 

enfrentamento à pauta. Além disso, devemos apostar na construção da unidade nessa luta. 

 

Nanda PUC-RS ENESSO: só pontuar a importância do papel que o fórum de mobilização de estudantil 

cumpriu em alguns locais em relação à pauta do boicote. 

 

Patê UEL ENEBio: no ano passado não fizemos a prova e tivemos dificuldade de fazer o debate na base. 

Demos um apoio para as outras executivas em Fortaleza, no Ceará, mas a nível nacional, a executiva não 

conseguiu colocar peso no debate, mesmo que contraditoriamente tenhamos tocado uma campanha nacional 

sobre mercantilização da educação. Há uma dificuldade ainda de conectarmos as nossas campanhas 

nacionais para que não sejam formuladas de forma descolada, como se fossem pautas isoladas. Neste ano, 

tocamos a campanha contra a reforma do código florestal e podemos colocar o debate do enade pensando na 

questão do nosso currículo. 

 

3) Criminalização da pobreza e dos Movimentos Sociais 

Executiva responsável: ENEFI e ENECOS 

 

A ENEFI produziu um vídeo retratando a criminalização tanto da pobreza quanto dos movimentos 

sociais que será disponibilizado no youtube. 

 

Marcela e Vanessa ENEFI: A criminalização dos movimentos sociais tem seu propósito claro relacionado 

ao interesse do capital e dos latifundiários. E por isso nada acontece quando os sem terra são mortos. Sendo 

ainda taxados de violentos. Esperávamos que com o governo Lula isso mudasse, mas na verdade o que 

aconteceu foi ao contrário. 

 

Flavia ENECOS: O que temos hoje é um Estado opressor. Quem faz as leis é a burguesia, e por isso ela 

criminaliza o máximo que ela pode. A mídia, por ser hegemônica, dá a linha na orientação política das 

pessoas, e está atrelada ao Estado. Criminaliza-se legalmente, colocando o poder na cadeia. As UPP‘s são 

fruto também das tropas do Haiti.  O Estado leva a polícia, mas não leva educação e saúde. É uma guerra 

onde brasileiros matam brasileiros. A desculpa das ações violentas da polícia são as drogas. E na verdade 

quem financia isso são as classes mais abastadas.É balela afirmar que se existe poder paralelo. No séc XX 

com a Reforma Pereira Passos, por exemplo, aconteceu a mesma coisa. A mídia presta uma desinformação. 



 

 

A classe média tem senso comum de que o Estado faz o que deveria, ela legitima com seu discurso as ações 

do Estado. 

 

Pedro dos Santos (UFPel): A construção dos ―muros‖ do Rio, que o Estado diz ser para isolar o som, na 

verdade me parece uma desculpa para que as pessoas não vejam a pobreza. Vamos esconder afavela dos 

turistas? 

 

Pedro ANEL: A sociedade vive uma luta de classes. Todos os dias vemos o MST sendo criminalizado, 

inclusive sendo taxados de violentos com seus instrumentos de trabalho. O vídeo caracterizou bem isso. 

Como exemplo a violência estatal no governo Ieda. O Rio Grande do Sul entra em um contexto onde se tem 

áreas que não se pode ter protestos, como na ditadura. Mudou o governo e em nosso primeiro ato do ano a 

polícia estava lá para nos reprimir. Trocam-se os governos e não se muda a situação. 

 

Vaca ExNEEF: Outra forma de opressão é feita por meio da exploração da natureza. Toma-se as áreas de 

cultivo natural pra a o agronegócio, onde os governos incentivam essas políticas, investindo no agronegócio, 

que polui o país, o que também atinge a questão de saúde pública. A mídia vem para fazer o consenso disso 

e cuidar do controle social. 

 

Léo ENESSO: Análise histórica. No governo FHC, onde ocorreu a criminalização dos trabalhadores do 

campo. Simbolizando que o Estado volta abertamente a tratar como criminoso quem faz a luta política, 

como na ditadura. Em um período de fase democrática. O movimento não tem receita pronta, temos que 

partir para nos unir com os movimentos sociais, já que isso envolve toda a classe trabalhadora. 

Nina ExNEEF: O governo Lula continua com as políticas Neoliberias. O estado faz também uma repressão 

ideológica, por entender que o movimento ensina as pessoas a serem militantes, se utilizando do poder 

legislativo para isso. Toda a vez que um movimento organizado for combativo ele será criminalizado. Essa 

união entre CUT, MST e UNE representa a cooptação dos movimentos sociais. 

 

Felipe: Vivemos uma sociedade dividida entre burguesia e trabalhadores. É importante neste ponto vermos 

o desenvolvimento da moral burguesa, já que ela dá uma moral que dialoga com a sociedade. O estado 

burguês serve para por meio de leis e da polícia reprimir os movimentos sociais. Sendo que o tráfico faz 

parte da lógica do sistema. ―É o tipo ideal do capitalismo‖ como dizia Weber. A própria questão da 

expeculação imobiliária, que é também uma forma de violência, com o deslocamento da população. A gente 

só vai construir a resposta para isso coletivamente, em articulaçõa com atores da sociedade que tenham uma 

ideologia de transformação da sociedade. 

 

Maurício ExNEEF: O que mais aparece na mídia, que são as leis, são feitas pela classe burguesa para a 

classe burguesa. A classe trabalhadora já não luta mais por seus direitos. ―Vivemos em uma ditadura 

disfarçada de democracia‖ Eduardo Galeano. Podemos trazer como horizonte a luta pelo socialismo. A 

própria política de jogos olímpicos e a copa do mundo trazem a criminalização, que desloca pessoas de suas 

casas, desloca verba que deveria ser investidos em diversas outras áreas como saúde e educação, o esporte é 

transformado em mercadoria, como aconteceu na África, onde famílias foram alocadas em contêiners. 

 

Fernanda (UERJ): A criação do esteriótipo do marginal: o pobre não aprende porque não se esforça. A 

mídia televisiva é a maior forma de acesso para maior parte da população, sendo que a maioria das pessoas 

tem restrições para absorver cultura e informação de outras formas. Marginal é aquele que está a margem de 

seus direitos. 

 

Vivi ExNEEF: Por que se criminaliza a pobreza? Porque ela tem que existir para o funcionamento do 

sistema, sendo ainda culpa do pobre ser pobre. A lógica individual do neoliberalismo. E também porque se 

criminaliza os movimentos sociais, por sua capacidade de se organizar. E por isso também o uso da 

violência, quando o estado chega em sua última instância de coerção. A organização da classe é muito 

perigosa ao capitalismo. 

 



 

 

Gabi: Quando pensamos em movimentos socias, nos esquecemos de que o movimento estudantil também é 

movimento social. As pessoas acham que é muito negativo, já que estamos sendo contra. Temos eventos 

como o sete de setembro, onde se desfila com armas e tanques, sendo que quando fazemos atos pacíficos, as 

vezes com manifestações culturais somos reprimidos. 

 

Pedro UFPel: Vi pela TV o deslocamento das pessoas do complexo do Alemão. O inimigo é aquele que não 

é igual a você. A pessoas legitimam a retirada de direitos. Nós aplicamos práticas de rigimes como o facista. 

 

Gordo FEMEH/ANEL: Em porto Alegre, temos o Quilombo do Silva, único quilombo urbano que se 

localiza na grande burguesia da cidade. Exemplo para todo o país, ano passado foi invadido pelo governo 

Yeda. Para mim o pior de tudo é a cooptação dos movimentos sociais, para dentro das instituições do 

governo. Em pleno momento onde se aprovava o estatuto racial. Não pudemos utilizar o estatuto nesta ação. 

Ele não garante a defesa dos quilombolas e dos cotistas , por exemplo. A cooptação dos movimentos sociais 

é a parte mais cruel, já que a classe fica indefesa por não ter para onde recorrer. Campanha da CSP 

Conlutas: ―Lutar é direito. Lutar não é crime‖. É preciso fazer esse debate hoje, já que o momento que 

vivemos exige a unidade, de maneira a avançar. 

 

Pedro ANEL: Temos que mais que discutir, mas encaminhar e ser propositivo. A importância dessa 

unidade, para que esse período seja superado. Não podemos ser uma esquerda fragmentada, convidamos 

todas a s executivas para o congresso da ANEL que deve ocorrer em junho. Queremos a participação de 

fóruns que queiram construir a unidade. 

 

4) Formação/Currículo 

Executivas responsáveis: ExNEEF e FEMEH 

Nina, Carol, Gui ExNEEF: Possuem uma proposta de formação que a licenciatura ampliada. Acredita que 

uma formação deve ser omnilateral. Coloca que no modo como está posto hoje em dia, coloca estudante 

contra estudante, tendo em vista que muitas as vezes oferece uma formação que não perpassa pela 

totalidade. Considera três dimensões a ser trabalhadas (política – técnica – científica). Menciona projetos 

que estão precarizando a formação, ao invés de colaborar na formação, como Parcerias Público Privadas, as 

impossibilidades de realizar pesquisa. Coloca o distanciamento entre a formação dada e a realidade. 

Exemplifica que a teoria não condiz com a realidade, porque muitas disciplinas são desconexas ou se 

baseiam em pesquisas realizadas em outros países que nada tem em comum com a nossa realidade 

brasileira. Coloca que a proposta de formação perpassa por uma visão da realidade. Ressalta o exposto pela 

FEMEH, mencionando as alterações de mercado, ocorridas na década de 60, sobretudo, que exigiram a 

formação de um novo tipo de profisisonal, que a passa a ter uma formação apolítica acrítica, que se forma 

sem entender as relações precárias em que está inserido. Menciona que dentro das licenciaturas, quando se 

defendem correntes pós-modernas a falta de professores críticos reflexivos. Menciona que as diretrizes 

abrem brecha para essa formação por habilidades e competências, de interesse do capital, abrindo assim 

espaço para fragmentação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Expõe a especialização na 

graduação, onde o estudante tem uma formação meramente técnica, invertendo assim o que comumente 

vinha acontecendo. Expõe as lutas que a EXNEEF vem tocando neste ponto. Aborda que a executiva possui 

um acumulo de cerca de 30 anos. Aborda os encontros nacionais que debateram este assunto. Coloca que 

vem se tentando aglutinar forças, potencializando esta campanha consolidada pelos últimos encontros 

nacionais, e se inserir na escola. 

 

Rebecca FEMEH: Salienta a importância política do tema e do debate a ser feito, coloca como é importante 

pensar currículo e colocar dentro do papel que cumpre dentro da universidade e da sociedade. Menciona a 

mudança do modo de produção do fordista para o toyotismo, no qual existia uma necessidade de 

qualificação diferente do profissional. A Universidade passa a cumprir um papel mais importante na 

formação deste profissional que agora necessita de uma formação mais qualificada. Entende como 

prejudicial a flexibilização dos currículos. Apresenta a dicotomia do bacharelado e da licenciatura, 

considera relevante o aprofundamento do debate, haja vista que muitas vezes forma-se rapidamente o 



 

 

profissional para já estar no mercado do trabalho e impedindo que se tenha um formação crítica e um 

acúmulo de conhecimento para se apropriar dos meios de produção. 

 

Thiago( FENECO) - comenta as intervenções das executivas, sendo o capital como fim da história, 

formando-se profissionais para manter o sistema capitalista e não para transformar. Coloca que no curso de 

economia tem-se somente uma cadeira para estudar O CAPITAL (obra de Karl Marx), enquanto todas as 

outras são para estudar obras que estimulam a manutenção do sistema. Considera o currículo como 

materialização de um projeto político pedagógico, não obstante o que vem se fazendo é se elaborar um 

Projeto político pedagógico, a partir de um currículo pré-existente. Informa que a FENECO está lançando 

campanha sobre formação do economista. 

 

Evelin DENEM: diz que a executiva vem pautando muito nas escolas a questão tangente a determinação do 

social. Questiona de outras escolas como foi a construção da proposta das dimensões, sopesando se tem 

forças para derrubar as diretrizes existentes e propor outras. 

 

Maneco DENEM: questiona como é a questão da licenciatura ampliada em relação aos demais cursos. 

 

? arquivologia: coloca que grande parte da sociedade não sabe o que faz um arquivista, mas que as grandes 

empresas já vem patrocinando. Menciona que as escolas de arquivologia estão localizadas em grandes 

centros, sendo que a remuneração de estagiários é bem alta, como também estão surgindo diversos 

concursos públicos. 

 

Flávia ENECOS – coloca que o estudante não se enxerga como um comunicador, sempre se identifica com 

uma parcela do mercado e não com a totalidade. Menciona que a retirada do jornalismo da comunicação só 

veio a fortalecer isso. A questão das diretrizes envolve desarticulação da classe trabalhadora. Menciona a 

campanha do ―somos todos comunicação‖ com a finalidade de fazer o estudante se enxergar como 

comunicador. 

Vaca EXNEEF: coloca que o capital precisa direcionar a formação e ter o domínio daquele que irá atuar no 

mercado do trabalho, por isso a formação que nos é dada. 

 

Vivi EXNEEF: coloca que anteriormente a formulação dos curríiculos das escolas se baseava pelo currículo 

mínimo e que com a flexibilização surgiram as diretrizes. A licenciatura ampliada formulada não tem 

diretrizes, mas sim princípios que servirão para orientar. Coloca como ponto mais relevante a noção de 

mundo para a formulação dos currículos. 

 

Maneco DENEM: as diretrizes curriculares da medicina foram alteradas e esta alteração se influenciou por 

diversos fatores. Menciona que as diretrizes do curso defendem uma formação mais generalista, que enseja 

duas interpretações. Coloca que o médico é formado para ser o profissional intelectual da área da saúde, 

dessa forma considera que deve ser discutido entre várias áreas da saúde 

 

Fred FENED: No curso de direito a prova da OAB orienta o currículo. Existe pouca pesquisa e extensão. 

Quanto à extensão, existem algumas iniciativas no campo da assessoria jurídica popular. A gente é 

(de)formado a partir de livros antigos, de uma época em que o curso visava formar uma elite, e ainda pensa 

nesse sentido. As diretrizes curriculares são amplas, mas não se debate muito isso. A FENED busca inserir 

esse tema, mas a participação segue pequena. 

 

Zé CoNEP: tentou inserir a luta antimanicomial, pois a abordagem geralmente não é na linha dos 

movimentos sociais. A psicologia é geralmente inserido no campo da saúde, mas se insere em outras áreas 

também. E naquelas em que são viáveis, buscamos aliar a discussão na perspectiva da classe trabalhadora. 

No CA da UFES, com a pressão do MEC em se alterar o currículo em 2009, foi feita uma mudança ―pra 

inglês ver‖ sem discussão e agora estamos puxando um debate sobre a concepção do currículo. 

 



 

 

Suspeito FEAB: O ensino é voltado ao agronegócio. A FEAB faz a discussão na perspectiva profissional. 

Na ESALQ construímos em conjunto um avançado projeto político-pedagógico, mas na prática não mudou 

nada. Temos uma proposta que é a agroecologia, mas os cursos existentes não são reconhecidos, pois batem 

de frente com a ordem vigente. Quanto a seguimentação do curso, nos últimos anos isso vem ocorrendo com 

muita freqüência, fragmenta-se o curso. Quanto ao tripé, cerca de 10% é extensão, 15% é ensino e 75% é 

pesquisa. 

 

Gabi ENEEnf: Sistema de acreditação, é um sistema de avaliação que confere um selo de qualidade, como 

se você o ENADE, mas numa perspectiva internacional em relação as IES que também tem essa 

qualificação. Os professores na UFRGS estão voltados muito pra pesquisa, nossos melhores professores vão 

para lá em busca de títulos. 

 

Marina ExNEEF: Na as diretrizes são orientações aos, que estão ligadas com as propostas do Banco 

Mundial que defendem a redução dos investimentos na educação em países de capitalismo dependente. E os 

conselhos profissionais são agentes na manutenção dessas propostas. E a licenciatura ampliada é a proposta 

da Educação Física, mas pode ser usada pelos outros cursos, pois há princípios fundamentais de concepção 

de mundo, de concepção de educação. Essas reestruturações curriculares são reformas superficiais. 

 

Guilherme ExNEEF: A realidade deve balizar a produção do conhecimento. Defende que durante o 

currículo se construa a prática pedagógica de cada um, construindo conhecimento a partir das necessidades 

que vão surgindo. Propõe encaminhamento de assinatura à nota de apoio a campanha Educação Física é 

uma só. 

 

Léo ENESSO: historicamente a categoria profissional vem discutindo. Na década de 90 lançou-se um 

documento em relação as diretrizes curriculares. Menciona que é um documento bem rico e que expõe 

expressamente a visão e os anseios de formação para categoria. Coloca que a proposta de currículo que não 

é implementada em muitas escolas, pois exige um plantel de professores com dedicação exclusiva. 

 

Márcia ENEFI: informa sobre a prática de elaboração do currículo na UFRGS. Menciona que os estudantes 

não se vêem como profissional da saúde, o que causa problemas. Coloca a problematização de alguns cursos 

de fisioterapia acontecendo à distância. 

 

Maneco DENEM: tendência é baratear a mão-de-obra, para que assim se extraia mais valia. Coloca a 

distinção que existe entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Formando alguns profissionais para 

pensar e outros para executar. Exemplifica no caso dos técnicos em enfermagem e bacharéis em 

enfermagem. 

 

Suspeito FEAB: a FEAB tem feito diversas campanhas que batem no que acreditam que deve haver 

mudança. Informa a campanha que combateu as empresas transnacionais. Informa sobre a campanha contra 

o agrotóxico e em relação à mudança do código florestal. Acha prejudicial as campanhas acontecendo só 

com a FEAB, considera relevante a atuação em conjunto, tendo em vista que muitas bandeiras das 

campanhas são comuns a outras executivas. Formação profissional que vem se buscando é juntamente com 

as bandeiras dos movimentos sociais. 

 

Arthur ABEF: coloca que na filosofia a discussão é muito precarizada. A ditadura mudou muito o curso de 

filosofia. Encerrada a ditadura, demorou-se tempo até a filosofia conseguir estar inserida nas instituições de 

ensino primário e secundário, de modo que mudou-se o foco que anteriormente era essencialmente a 

pesquisa. Informa que cada curso possui uma realidade própria, e expõe que dizem que o estudante tem  que 

optar pela orientação de filosofia que deseja ao escolher uma universidade. 

 

Patrícia ENEBIO: menciona que a discussão está no inicio. Menciona que o estudante reflete sobre a 

monocultura, mas o debate não é extrapolado. A mentalidade é preocupada com a natureza, mas não 



 

 

preocupa-se com o prejuízo que os agricultores, por exemplo, estão sofrendo com os agrotóxicos. Menciona 

que as transnacionais patrocinam muito a pesquisa sobre trangenicos. 

 

Rebeca FEMEH: problematiza, colocando a importância de tirar encaminhamentos, haja vista o 

aprofundamento da presente discussão. Considera importante além de encaminhar pautas gerais entre as 

executivas, pensar pautas específicas. Concorda com o encaminhamento do Maneco, de levar a discussão 

feita aqui neste espaço para as respectivas executivas. Sugere que este debate siga no próximo FENEX. 

 

Vivi ExNEEF: concorda com a Rebecca, demonstrando sua inquietação em potencializar os debates. Sugere 

que as executivas que tem pontos comuns, atuem em conjunto. Coloca como importante se pensar enquanto 

FENEX visando potencializar esta discussão. 

 

5) Encaminhamentos 

Executivas presentes: ExNEEF, ENEEnf, ENEBIO, FEMEH, ENESSO, FEAB, FENECO, 

ENEFI, ABEF (filosofia), DENEM, CONEP, FENED, ENECOS 

ENCAMINHAMENTOS 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 

1. Que o FENEX escreva uma carta contra a MP 520-2010 

2. Apoio ao protesto nacional contra o reajuste do aumento salarial dos parlamentares que acontecerá dia 24 

de fevereiro em Brasília. (calendário) 

3. Apoio a luta contra o aumento das passagens. 

4. Apoio a luta da FEMEH à abertura dos arquivos da ditadura militar. (FENED, ENESSO, ABEF, 

ENECOS, ENEEnf, ENEBIO e CONEP) 

5. Apoio ao ato contra MP 520 em Brasília dia 16 de fevereiro. 

 

BOICOTE AO ENADE 

6. Articulação das executivas para organização de comitês locais do boicote ao ENADE, mesmo quando as 

mesmas não fizerem a prova naquele ano. 

7. Mapeamento das executivas que tem inserção em cada universidade (sair desse 

fenex)ma.meneghel@gmail.com 

8. Calendário desde o início do ano, articulando a pauta de toda a contra-reforma universitária, não somente 

o caso específico do SINAES. (calendário) Próximo FENEX (PAUTA) 

9. Alimentar o blog, bem como criar e atualizar constantemente o twitter do FENEX de acordo com os 

encaminhamentos. Executiva responsável: ENECOS e CONEP. 

10. Lista de e-mails do FENEX: Moderação continua com ENECOS e entra CONEP. E-mail dos 

moderadores devem estar disponíveis no site. Lista atualizada de contatos será encaminhada desse FENEX 

(uma ou duas pessoas por federação) é necessário para confirmação que a entidade envie uma carta de 

apresentação. 

11. CONEP, ENECOS, ABEF e FEMEH serão responsáveis por trazer uma proposta de cartilha que articule 

tanto a pauta do boicote como toda a contra-reforma universitária. O prazo será a data do próximo FENEX. 

12. ENEBIO e ENSSO serão responsável por procurar financiamento para a cartilha. 

13. Para o próximo FENEX, cada executiva deve trazer uma proposta de uma nova avaliação para seu 

curso, para avançarmos na pauta. Podendo utilizar material do ANDES-SN como referencia 

14. Tiragem dos materiais:  

Material utilizado em 2010 

3 mil reais (3,5 mil adesivos, 2 mil cartilhas e 3 mil folderes). 

Material para 2011 ver mapeamento 

15. Quantidade de estudantes por encontro: 

ExNEEF - 650 

ENEEnf - 400 

ENEBIO - 1000 

FEMEH - 1500 

ENESSO - 2500 



 

 

ABEEF (não) - 350 

ENEA (não) - 

FEAB - 400 

FENECO - 1300 

ENEFI - 150 

ABEF (FILOSOFIA) - 400 

DENEM - 300 

CONEP – 1000 

FENED - 1500 

ENECOS - 700 

CRIMINALIZACAO DA POBREZA E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

16. ENESSO fará uma carta de posicionamento do FENEX relativo à criminalização da pobreza e dos 

movimentos sociais. 

17. ENESSO e ENECOS trarão proposta para o próximo FENEX a respeito do Tribunal Popular, para uma 

atividade tratando sobre a Criminalização do ME em conjunto com outros setores. 

FORMAÇÃO-CURRÍCULO 

18. FENEX assinar nota de apoio à Campanha Educação Física é uma só! Formação Unificada JÁ! 

19. FENEX se integrará a Semana Nacional de Mobilização das condições de trabalho e as contradições 

geradas pelo capital ao trabalho de 24 de abril a 1º de maio. 

20. FENEX apoiará a campanha encampada pela FEAB, ABEEF e ENEBIO Contra a alteração do Código 

Florestal e Contra o Agrotóxico, a favor da vida. 

21. Indicativo das Executivas e Federações de curso levarem para suas entidades a discussão de formação. 

22. Que no próximo FENEX haja um ponto de formação para tirarmos encaminhamentos mais efetivos do 

fórum. 

23. Indicativo para os cursos de licenciatura levarem a discussão de licenciatura ampliada para seus cursos, 

articulando com a ExNEEF. 

24. Rio de Janeiro (MAIO) FEMEH, ENESSO, ENEEnf, ENECOS. 

6) Avalição do FENEX e do espaço 

(por executivas) 

 

CONEP: A CONEP passou por um período de afastamento do fórum, passou por um momento de 

reestruturação, e agora estamos aqui construindo, a partir da nossa deliberação, desde junho, por entender o 

FENEX como um espaço de articulação das pautas, para que não se restrinjam somente ao espaço da 

CONEP. O Fórum tem sido um espaço de formulação importante e entendemos o espaço como uma 

perspectiva prática para o fortalecimento do movimento estudantil. Tivemos bons debates, e em se tratando 

dos pontos que foram tirados para o próximo, por serem basicamente iguais, isso não deve ser visto como 

redundância, mas sim como continuidade, o que é positivo para o Fórum e para as executivas. Temos o 

problema da lista, e pegamos a tarefa por entender a importância da comunicação para a articulação do 

movimento. Avaliação negativa dos últimos espaços desse FENEX, pois a mesa precisou chamar a atenção 

em vários momentos, mas garantimos um espaço importante para o ME, considerando a conjuntura atual. A 

comissão organizadora conseguiu dar conta do espaço e da organização geral do fórum. Avaliação positiva 

da articulação das escolas da saúde. Expectativa de dar continuidade nas pautas. 

 

EXNEEF: a executiva entende a importância desse espaço para articular com as outras executivas. Já 

rompemos com a UNE e não observamos a ANEL, daí a importância para nós. Vemos a limitação do fórum 

em deliberar somente o que é consenso, mas ainda assim não podemos deixar de estar no espaço. Avaliação 

negativa de não dar continuidade nas pautas, e a pauta do próximo FENEX pode ser positiva nesse ponto. 

Crítica às executivas, sobre trazer encaminhamentos mais concretos para o Fórum. Quanto à organização do 

Fórum aqui no Rio Grande do Sul, tivemos alguns problemas de articulação, talvez devido às férias. 

Avaliação negativa da postura dos militantes no espaço, fazendo a autocrítica sempre. Análise positiva da 

aproximação da ExNEEF com as outras executivas, e que não foi de maneira informal, mas mais 

consolidada, com a organização em si. 

 



 

 

FENED: constroem o FENEX há pouco, e participaram do último, em Fortaleza. Também consideram a 

importância do espaço para articular as pautas com as outras executivas. Avalia que o pessoal de Pelotas 

poderia ter se inserido na organização pela proximidade. Parabeniza a comissão organizadora pela 

construção dos espaços. Concorda com as ponderações da ExNEEF sobre a postura dos militantes no 

espaço. Importância das relatorias serem socializadas para evitar que algumas executivas não tenham acesso 

aos debates e comecem o debate do zero. 

 

ENEEnf: avalia a evolução posivita desde os últimos Fóruns, e basicamente o que foi planejado foi 

cumprido. Consideram o FENEX muito importante. Nâo tiveram gestão orgânica no último período, e estão, 

desde julho do ano passado, rearticulando a executiva. Ainda não romperam com a UNE, mas consideram o 

Fórum como o espaço mais importante de articulação do movimento estudantil hoje. Importância de ter 

proximidade com as outras executivas para consolidar lutas unitárias. Proposta que a próxima sede pense 

em tirar a data de dois FENEX seguidos, e não somente de um como foi feito neste, para facilitar o 

planejamento das executivas. Avaliação positiva por termos conseguido vencer as pautas, em especial, o 

espaço de criminalização foi muito interessante, até por ter tido um caráter de sensibilização. 

 

FENECO: experiência muito importante para a federação. O FENEX não pode ter caráter de ―promotor de 

reuniões‖, precisamos ir às ruas para tocar as lutas que encaminhamos. Desde Fortaleza, não vimos o fórum 

―inserido‖ nas lutas concretamente, talvez pela própria desarticulação e afastamento das executivas. 

Avaliação positiva da convergência da análise de conjuntura entre as executivas. Avaliação negativa quanto 

à postura de indisciplina dos militantes e o atraso dos espaços. Importância de ter um arquivo que reúna as 

relatorias para ter fácil acesso. Essa é uma avaliação necessária, pois tivemos dificuldade em resgatar a 

relatoria do último FENEX, de Fortaleza. Análise positiva do espaço de conjuntura, e negativa da 

redundância das falas no espaço do ENADE. Reforço aos elogios do espaço de criminalização dos 

movimentos e da pobreza. 

 

ENECOS: entendem o FENEX como espaço de reorganização e articulação do movimento estudantil. 

Reforço à questão da proposta de avaliação dos cursos pelas executivas, que pode ser trabalhada melhor no 

FENEX. Crítica à falta de articulação entre as executivas, falta do debate de acesso e permanência e de 

auto-organização das mulheres. Poderíamos começar a tocar lutas nacionalmente nessas pautas também. 

Quanto à organização do espaço, contemplada pelas outras falas. 

 

FEAB: avaliação positiva dos espaços. Análise de conjuntura é sempre necessária, quanto ao ENADE, 

temos que nos adiantar nessa pauta, tanto que nossa avaliação sobre o último foi negativa. O espaço de 

criminalização dos movimentos e da pobreza poderia ter sido ainda melhor se tivéssemos disciplina de 

horário. Atraso não deve ser visto com normalidade, se tivéssemos conseguido nos organizar melhor, 

poderíamos ter aproveitado melhor os espaços. Reivindicação do exemplo do militante enquanto 

pedagógico. 

 

ENEFI: no último conselho nacional, vimos a importância do Fórum e a partir daí começamos a construí-lo 

assim como já foi dito, para articular com as outras executivas. Positivo ter construído o espaço em conjunto 

para abrir contatos com as outras executivas locais. Para a ENEFI foi um espaço muito importante. 

 

ENESSO: ano passado tivemos a revisão estatutária e colocamos como tática para a articulação do 

movimento estudantil a participação no FENEX. É a segunda vez que estamos participando, a última foi 

como observadora. O Fórum, dentro de suas debilidades, é a alternativa para tocarmos lutas unitárias no 

movimento hoje, em nossa conjuntura. Foi muito novo para a executiva organizar o fórum, enfrentamos 

muitos problemas básicos, mas foi muito positivo, até pelo acúmulo e pela experiência. Quanto à estrutura, 

avaliação positiva, no geral. Expectativa da construção da unidade no movimento estudantil, com 

perspectiva de não tocar pautas isoladas, em cada executiva. Avaliação positiva do debate das pautas, que 

não foi tão superficial. A reunião da saúde foi muito importante para entrar em contato com executivas que 

antes não tinham proximidade. 

 



 

 

DENEM: autocrítica à não formulação em relação ao boicote do ENADE. Alguns problemas de articulação 

dentro da executiva por mudança de gestão, e algumas tarefas que a executiva pegou e não pôde tocar. 

Reforço ao resgate das relatorias para dar continuidade com mais facilidade às pautas. O Fórum é 

importante para articulação nesse momento de refluxo das lutas. Analisaram que faltou organicidade para 

tocar as tarefas que nos propusemos a tocar e não avançaram, como a questão do boicote. Avaliação positiva 

dos espaços, e quanto ao espaço do ENADE, talvez tenha faltado uma melhor metodologia para facilitar os 

encaminhamentos. Elogio à FENECO e à ENESSO pela análise de conjuntura. O fato de deliberarmos por 

consenso agora não precisa ser visto somente como limitação do fórum, mas como estímulo à construção da 

unidade do movimento estudantil na conjuntura em que estamos hoje. O Fórum não é somente a soma das 

executivas, mas todo o conjunto das relações que as executivas constroem. 

 

ABEF: a executiva já constrói o Fórum a um bom tempo, e houve um período de questionamento quanto à 

participação no espaço, principalmente devido à deliberação dos encaminhamentos, mas nunca se deixou de 

participar. Os encaminhamentos foram positivos, mas o mais importante será colocá-los em prática. 

Estamos em momento de reorganização, mas assumimos a tarefa de elaborar o material do ENADE, 

considerando a importância da pauta. 

 

Léo (Secundarista): parabeniza a comissão organizadora pela construção do Fórum. Como primeiro espaço 

do movimento, conseguiu ver a importância do espaço como contribuição na análise do processo de 

inserção dos estudantes no movimento. 

 

FEMEH: em relação ao FENEX como um todo, avaliam que a articulação das executivas entre um FENEX 

e outro tem sido negativa no sentido de dar lentidão ao processo de lutas e das ações unitárias. Vêem como 

tarefa de todas as executivas, principalmente a nível local, a articulação entre as organizações para que o 

Fórum seja o espaço de amarrar as políticas, possibilitando maior avanço para o movimento. Talvez venha 

daí a dificuldade em alguns encaminhamentos. Sobre este FENEX especificamente, avaliam como positiva 

a análise de conjuntura, que convergiu bastante no sentido de colocar as críticas às políticas do governo para 

a universidade. Com relação ao espaço de avaliação, a discussão foi boa, acabamos esbarrando em termos 

de encaminhamento, avançamos pouco no debate de avaliação dos cursos. Essa pauta saiu de São Paulo pela 

primeira vez, e já passaram mais dois FENEX neste intervalo, e ainda dessa vez, não amarramos muito bem 

essa pauta. O debate de formação foi bastante proveitoso, inclusive porque é uma pauta em comum entre as 

executivas, e dentro do FENEX, cumpriu o papel que deveria e podemos tocar de maneira bem intensa 

nesse próximo período. Parabeniza a organização pela construção do espaço. 

 

ENEBio: no ano passado, fizemos um seminário de planejamento estratégico e seguida o conselho nacional, 

e pudemos debater muitas questões pertinentes não só à ENEBio, mas também ao movimento estudantil 

geral e fazendo o esforço de exercitar nossa análise de conjuntura na tentativa de situar melhor a entidade e 

de entender melhor o papel da executiva hoje. Nesse sentido, deliberamos a nossa participação enquanto 

construtores e não mais observadores, analisando que o FENEX se apresenta como um espaço que pode 

contribuir na reorganização do movimento estudantil, considerando a conjuntura atual, e por ter a 

participação de várias executivas, e proporcionando a luta unitária das pautas, já que não são isoladas. Para 

não ser repetitiva, sente-se contemplada pelos apontamentos em relação à estrutura e organização do espaço, 

e quanto à perspectivas, a ENEBio talvez possa contribuir melhor no próximo Fórum, até pelo tema do 

nosso encontro nacional abordar a questão da criminalização dos movimentos e da pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7) Contatos que as Executivas tem pelo Brasil 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

ENEFI: 

 
 

 

 

 

 

 

 

CoNEP: 
 
CA - PUC/SP 
CAP – UFPR 
CALPSI – UFES 
USP – SP 
UNIFESP Baixada Santista 
PUC – RS 
UFRGS 
DA UFBA 
Faculdade Social (Salvador) 

UNIFASC (salvador BA) 
UNIME (Salvador BA) 
UFC 
FAVI (Vitória 
Salesiana (Vitória) 
PUC – Campinas 
UFSCar 
UVV (Vitória) 
Univix (Vitória) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

FÓRUM NACIONAL DE EXECUTIVAS E FEDERAÇÕES DE CURSO 

 

O FENEX – Fórum Nacional de Executivas e Federações de Cursos reuniu 14 entidades 

representativas de curso durante os dias 20, 21 e 22 de 2011 na Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

campus Praia Vermelha, Avenida Pasteur 250 – Urca – Rio de Janeiro.  

 

Neste FENEX estiveram presentes as Seguintes executivas:  

 

ENESSO (Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social)  

ABEEF (Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal)  

ENEBIO (Entidade Nacional dos Estudantes de Biologia)  

FEAB (Federação Brasileira dos Estudantes de Agronomia)  

ENECOS (Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social)  

FEMEH (Federação do Movimento Estudantil de História)  

FENECO (Federação Nacional dos Estudantes de Economia)  

ENEENF (Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem)  

EXNEPE (Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia)  

CONEP (Coordenação Nacional dos Estudantes de Psicologia)  

DENEM (Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina)  

EXNEL (Executiva Nacional dos Estudantes de Letras)  

CONESC (Coordenação Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva)  

FENED (Federação Nacional dos Estudantes de Direito). 

 

 

Introdução  
Historicamente, o FENEX tem sido central para a articulação de importantes lutas do movimento 

estudantil brasileiro organizando nacionalmente atividades como o boicote ao ENADE e trabalhando 

importantes campanhas como a recente mobilização em torno da Abertura Imediata dos Arquivos da 

Ditadura.  

O FENEX Rio debateu prioritariamente eixos de Criminalização da Pobreza, Avaliação Institucional 

(SINAES/ENADE), Saúde Pública, Currículo, Financiamento Universitário e ao fim do fórum foi tirado um 

calendário de lutas unificadas das entidades.  

Neste FENEX, foi firmado um acordo onde três ou mais executivas fariam uma relatoria, e no fim, 

estas seriam fundidas. Este acordo foi proposto para que não ficasse apenas uma pessoa fazendo a relatoria, 

e que esta pudesse aproveitar os espaços. Pois o responsável pela relatoria além de não conseguir participar 

dos espaços, por estar preocupado em relatar, pode acabar deixando escapar algo, e as chances de isto 

acontecer diminuem quando há mais de uma pessoa elaborando uma relatoria. Além de permitir plena 

participação nos espaços.  

 No último dia do FENEX, foi levantado(a) uma pessoa, a qual seria responsável por 

fusionar todas as relatorias. 

 
Pautas  

1- Criminalização dos Movimentos Sociais e da Pobreza  

2- SINAES/ENADE  

3- Formação e Currículo  

4- Saúde Pública  

5- Financiamento da Universidade  

6- Calendário de Lutas  

 

 

Informes e Repasses  



 

 

 
ENECOS: Está ocorrendo uma reestruturação da executiva, que está se articulando a cerca de dois anos. Seu 

principal esforço está sendo no debate da qualidade e formação curricular. A Estrutura do Curso está 

precária, o currículo está se tornando mais tecnicista devido o enxugamento ou exclusão de algumas 

matérias como Filosofia, Sociologia, Historia etc. E está debatendo ENADE/SINAES e a democratização da 

comunicação. Luta contra a opressão, em todos os seus âmbitos, hoje é pauta da ENECOS.  

 

FEMEH: A executiva está desarticulada nacionalmente. No Encontro Nacional houve discussão sobre 

Profissão-Historiador e a questão do currículo.  

 

ABEEF: A principal bandeira da ABEEF é contra o agronegócio, não se pode esquecer a ―Campanha 

PERMANENTE contra os agrotóxicos‖, ser contra o avanço dos agrotóxicos acarreta em uma discussão do 

currículo. A Executiva também discute a relação do capital na exploração dos recursos naturais. Também 

semana passada ocorreu o CFA (Curso de Formação em Agroecologia) que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, 

e na sua construção houve participação da ABEEF, FEAB e ENEBIO.  

 

ENEBIO: A entidade tem tido como pauta de discussão, o ENADE e questões sobre currículo, porém esta 

sendo difícil avançar nesta pauta pela dificuldade em se marcar reuniões, que atualmente precisam ser 

reuniões virtuais. Também estamos nos movimentando a partir da questão do Código Florestal, que pra nós 

é uma questão de fundamental importância. Em Londrina, estamos nos envolvendo com a construção da 10° 

Jornada de Agroecologia, que ocorrerá na cidade entre os dias 22 e 25 de junho, semana passada houve uma 

participação massiva da EXECUTIVA no CFA – RIO.  

 

ENESSO: (SC) Na executiva estão ocorrendo discussões sobre o currículo, porém, encontram certa 

dificuldade em avançar nesta pauta devido o conservadorismo dos Conselhos de Curso. Critica uma falta de 

coesão e articulação na executiva. Há uma Campanha pela Educação Popular, esta não é uma bandeira 

passageira, é uma campanha permanente. Cita o Seminário Nacional de Universidade Popular que ocorrerá 

no segundo semestre de 2011, e que levantará uma questão importante: Não há como mudar a Universidade 

sem Mudar a Sociedade, a luta por uma nova universidade passa pela mudança de uma nova sociedade e 

que em 22 de junho ocorrerá à última reunião de executivas para a construção do seminário.  

 

ENESSO (RJ): No campus houve um grande debate interno causado pelo conservadorismo, e complementa 

a fala dos companheiros de SC, pois a desarticulação e a falta de participação das outros núcleos de base da  

 

ENESSO vêm prejudicando o avanço das pautas da executiva, isso vem sendo causado pela própria 

estrutura dos encontros nacionais, que atualmente espanta a participação dos outros núcleos de base. Cita a 

―Campanha FAST-FOOD‖, educação não é Fast-Food. Na executiva há uma luta pela redução da jornada de 

trabalho, que foi uma luta conquistada, porém agora no governo Dilma, vem travando uma luta para que 

seja um direito efetivado. Também tem como bandeira a luta pela redução da jornada sem redução de 

salário.  Saúde Coletiva: O curso já existe há algum tempo, porém, a implementação do curso no Brasil é 

recente. Tem como principal bandeira a pauta da Saúde Sanitária. O curso ganha destaque após o REUNI, 

que é quando são criado em varias escolas. O segundo Encontro Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva 

será na UFRGS.  

 

FENECO: Devido à fundamentação mercadológica do curso de Economia, há extrema dificuldade em se 

articular nacionalmente com as bases em prol das bandeiras do movimento estudantil. Portanto, a pauta 

Currículo e Formação dentro da executiva é um ponto fundamental. O Encontro Nacional será na UFF em 

Julho de 2009, atualmente existem duas campanhas na executiva, uma campanha para entendimento do 

currículo e outra de boicote ao ENADE. 

 

 

1 - Criminalização dos Movimentos Sociais e da Pobreza  

Executivas Responsáveis (ENESSO e ENECOS)  



 

 

Léo (ENESSO): Muitas das pautas do FENEX de fevereiro retornarão o que trará um acúmulo maior.  

 

Leandro (MTD): A criminalização dos movimentos sociais no rio de Janeiro, segundo o CPT (Comissão 

Pastoral da Terra) em seus dados sobre a criminalização dos movimentos sociais, está em ascensão, mas em 

descenso em suas pautas. No Rio, o fator agravante é o nível de violência e criminalização dos movimentos 

sociais. O COSIPLAN é (Conselho de Infraestrutura e Planejamento) o órgão que gera índices de 

infraestrutura e retaliação dos Movimentos Sociais (M.S.). Os M.S. não estão longe do Movimento 

Estudantil (M.E.), e isso acaba sendo, na maioria das vezes um impasse para o M.E., pois acaba causando 

um atraso para o avanço de suas próprias pautas. A idéia de esquerda dos M.S. não considera outras formas 

de articulação. As ―Grandes Obras‖, ou seja, as obras dos ―Megaeventos‖ estão causando despejo da 

população, e estas, como único meio de sobrevivência, precisam ir para favelas, a população ao fazer isto 

deixa de militar para procurar habitação, isto está causando uma desarticulação dos movimentos sociais, o 

que pesa para os Movimentos sociais como um todo, e também para o Movimento Estudantil. A idéia de 

Movimento seja ele Estudantil ou Social, muitas vezes perde o chão, devido à falta de conhecimento, 

articulação e centralização das pautas. Portanto é fundamental para que não haja descentralização de pautas 

e desarticulação dos ME com os MS que aconteça a mobilização para os trabalhos de base, ou seja, os 

trabalhos cotidianos.No dia 18 na comunidade de Nova Esperança, em Aracruz, ocupantes de uma área da 

prefeitura foram obrigados a abandonar suas casas. As residências foram construídas em um terreno 

destinado ao programa ―Minha Casa Minha Vida‖ do governo federal, ou como a mesa (facilitador) disse 

―Minha Casa Minha Dívida‖. Qual espaço agente ocupa e qual espaço agente constrói. Idéias de Integração 

para relacionar o local com a criminalização dos movimentos sociais.  

 

Carlos André (ENESSO): Tanto no campo quanto na cidade se vê uma forte repressão dos M. Sociais. A 

revolta é inerente ao povo, é comum: as Revoltas Populares, a luta por melhorias, e por uma vida de 

qualidade e justa, mas, isto é totalmente anticapitalista. É importante que haja articulação e união das pautas 

dos M.E. e M.S., porém com o cuidado de uma não prejudicar a lutas da outra. ? Falar Povo Brasileiro 

inclui todos exceto monopólios detentores do meio de produção e latifundiários. Entre o povo brasileiro 

estão várias camadas os trabalhadores os ―favelados‖ estão atrelados ao sindicalismo de estado. Os 

Movimentos devem fazer frente aos movimentos de bloco, pois os interesses são antagônicos. ? È 

importante pensar na questão de construir coletivamente, para que não haja separação do que se pensa e do 

que se faz. É importante pensar toda forma de organização que não seja construída no coletivo, ‖pensar em 

movimento autônomo, não é só pensar em movimento que não possui relações políticas‖. ? O M.E. tem e 

deve contribuir muito mais com os Movimentos Sociais, mais do que apenas com uma visão científica, deve 

servir de diálogo para fortalecer uma voz que não é ouvida, não é expressa.  

 

Eduardo (FEAB): Na FEAB a movimentação dos M.S. e M.E. teve grande contribuição da Via Campesina, 

pois, a articulação e construção estão sendo conjunta. Citou o ―Amansamento‖ da população nas lutas 

sociais causado pelos projetos governamentais, como o ―Minha casa minha vida‖ e isso contribui para a 

desmobilização dos movimentos sociais, cabe ao Movimento Estudantil ―alertar‖ a população, para a 

reflexão das políticas públicas, afinal ―Será que estas são Satisfatórias?‖.  

 

Davi (ENESSO): O Movimento Estudantil carece em pensar em um projeto de nova Universidade, para 

discutir qual o papel dela na Sociedade, deve fomentar os debates para a construção de projetos de uma 

nova universidade. Os Movimentos sociais e o Movimento Estudantil devem agir numa conjuntura de troca 

de experiências.  

 

Gustavo (EXEENF): No outro FENEX houve uma discussão sobre a criminalização dos movimentos sociais 

e a Criminalização da Pobreza. E a idéia de novamente discutir esta pauta é avançarmos nesse debate e 

encaminharmos alguma campanha, para que saia uma ação concreta. Fala sobre o vídeo que a ENEFI 

apresentou no FENEX-RS.  

 

Ana Carla (ENESSO): Um Novo Projeto de Sociedade passa por um Novo Projeto de Universidade, este foi 

o tema da semana acadêmica do curso de serviço Social da UFSC em que ficou claro a necessária inserção 



 

 

sobre a pauta dos movimentos sociais na universidade. Para que nós tenhamos um novo projeto de 

universidade popular essa articulação é importante. O que se deve pensar acerca do conhecimento 

acadêmico é ―Ele esta sendo construído pra quem? Pra onde ele vai?‖. A universidade poderia estar 

produzindo conhecimento para as necessidades da classe trabalhadora. A Universidade deve trabalhar em 

prol da melhora da vida da população.  

 

Leandro (MTD): Para complementar a fala da FEAB. O estado assumindo as funções que seriam dos 

movimentos sociais, servem para desmobilização dos próprios Movimentos. Os Movimentos Sociais 

diminuíram sua capacidade de mobilização, mais por conta desta atrelação junto ao estado. Isto enfraquece 

enquanto movimento que articula as demandas e necessidades da população. Garantir uma radicalidade que 

tenha base, que tenha pessoas empenhadas na luta, Uma base que garanta os direitos na ação cotidiana. 

Temos casos de sindicatos que focam nas suas demandas. Não é necessário pensar e se envolver em todas as 

demandas, assim perdendo suas próprias demandas, suas próprias bandeiras.  

 

Gabriel (FENED): Um problema que a gente está encontrando aqui no RJ, enquanto movimento social é a 

questão dos direitos humanos. No ultimo governo LULA/CABRAL vem se dando prioridade aos mega-

eventos. Por isso uma das grandes fronteiras que temos articulado diante desta pauta é a plenária dos 

movimentos sociais do Rio de Janeiro. Nas áreas onde tem sido feito as lutas contra o capital – nos locais de 

interesse do capital – o enfrentamento tem sido diretamente com o capital, não com o Estado. Quem ta 

lucrando muito não são os políticos corruptos, mas sim as grandes empreiteiras. Através do mandato do 

deputado Marcelo Freixo do PSOL tive conhecimento da questão dos problemas das milícias nas 

comunidades, enquanto um poder paralelo. Estas organizações têm sido contratadas pelas empreiteiras para 

dar seguimento nos seus projetos. Estamos se organizando nacionalmente para debater o estado brasileiro no 

banco dos réus, aqui no RJ será o estado fluminense. O movimento estudantil de direito se organiza no 

movimento de DH e são criminalizados. Acredite que vale a pena os movimentos se posicionarem sobre 

assessoria jurídica popular, que tem se estruturado nas universidades, no sentido de direitos humanos, de se 

aprender com a população, um melhor diálogo. A defensoria pública do RJ em especial o núcleo de terras e 

direitos humanos, que tem sido procurado pela população que foi removida pelas obras da copa, foi fechado 

pelo Governo Cabral. Profissionais do setor foram realocados e estagiários foram demitidos. Setores do 

movimento estão se posicionando em relação a isso e é importante que as entidades na qual se sintam 

contempladas por essa luta também se manifestem. Convida todo mundo a participar das Plenárias dos 

Movimentos Sociais do Rio de Janeiro.  

 

Rafael (ENEBIO): Enquanto estudante de Biologia, não dá para desassociar a questão da Criminalização da 

pobreza e dos Movimentos Sociais com uma questão muito atual, o Código Florestal e as Grandes Obras, 

pois o despejo da população seja para construção das grandes obras seja para a construção de casas para o 

―Minha casa minha Vida‖, está causando uma ―periferização‖ da população, esta é obrigada a habitar 

lugares cada vez mais longe dos centros urbanos, e se instalam em áreas de APPs (Área de Proteção 

Permanente), isso faz com que a situação da criminalização da pobreza se agrave.  

 

Leonardo (ENESSO): Criminalização da Pobreza em âmbito nacional. É extremamente importante que se 

avance nesta pauta percebe-se nas falas dentro dos movimentos sociais, quando a Polícia agia 

criminalizando claramente os movimentos sociais, uma descentralização das pautas. Uma questão de 

articulação é a dívida do aparelho repressor ao tirar o direito da prática de mobilização. Há necessidade de o 

debate ganhar corpo.  

 
Carlos André (ENESSO): A universidade é um dos instrumentos mais conservadores da sociedade, para 

legitimar esta. Pensar numa sociedade democrática e livre e pensar uma sociedade sem essas ferramentas, 

no caso a universidade. Por isso deve se fortalecer a educação e universidade popular. É preciso sair da 

universidade enquanto executiva. Temos uma formação durante o movimento estudantil para que sejamos 

depois de formados militantes, devemos pensar em ferramentas de articulação onde possa levar ―a 

estudantada‖ para fora da universidade.  

 



 

 

FENECO: Existem empresários com interesses em investir na universidade para ela ficar precarizada e para 

interesses privados. È importante pensar isso no movimento estudantil.  

Alan (CAEFED/UFF/FENED): Como pautar a transformação do ensino entre aqueles que estão na 

universidade em articulação com os movimentos sociais. São desafios que temos não só no direito, mas nos 

cursos em geral.  

 

Bruno (FENECO): Acha que a universidade privada também deveria ser um instrumento de mudança na 

universidade. Na UFF temos esse debate de uma universidade voltada para a sociedade, como o último 

plebiscito que disse ―não‖ para os cursos pagos na UFF – uma conquista voltada para esta questão. A luta é 

grande. Não sei como se faz pra expandir essa luta pra dentro das executivas, mas com muita força e muita 

garra conseguiremos mudar isso.  

 

Carlos André (ENESSO): Essa questão da criminalização da pobreza é muito latente, podemos ver isso no 

caso da construção da estação do metrô em Higienópolis – da forma como os moradores do bairro se viram 

diante da possibilidade de pobres circularem com maior freqüência no seu bairro. As elites do nosso país 

estão felizes. A gente luta muito e ás vezes não alcança o possível.  

 

2 - SINAES/ENADE  

Executivas responsáveis pela proposta da Cartilha (CONEP, ENECOS, ABEF e FEMEH)  

Executivas responsáveis pelo Financiamento da Cartilha (ENEBIO e ENESSO)  

 

No último FENEX, ficou deliberado que as seguintes executivas: ENECOS, FEMEH, CONEP e 

ABEF (Associação Brasileira dos Estudantes de Filosofia), trariam uma proposta de cartilha, a Executiva 

nacional dos Estudantes de Comunicação Social tomou frente no processo, e trouxeram uma cartilha, que 

propuseram encaminhar para o grupo do FENEX, para que as outras executivas avaliassem o conteúdo, e 

caso necessário, fizessem as devidas alterações.  

Para que houvesse início no espaço o militante Andrew (ENECOS) Propõe inicialmente debater o 

ENADE, e depois encaminhar algo.  

Com isso, faz-se um levantamento histórico com a criação do SINAES, CONAE e ENADE. Faz 

uma colocação interessante, ―hoje o ENADE na sua conjuntura geral serve como meio de PUBLICIDADE 

das universidades particulares‖.  

No Brasil há cada vez mais capital circulando, e neste âmbito necessitamos que a educação esteja na 

base social. Para a cartilha, propõe-se uma discussão mais elaborada que avalie a posição atual da 

universidade e que não fique uma análise repetitiva.  

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) analisa as instituições, os cursos e 

o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em consideração aspectos como ensino, 

pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. O Sinaes reúne 

informações do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e das avaliações institucionais e 

dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para orientação institucional de estabelecimentos de 

ensino superior e para embasar políticas públicas. Os dados também são úteis para a sociedade, 

especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e instituições.  

Os processos avaliativos do Sinaes são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Conaes). A operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

Bom, teoricamente esta seria a função do ENADE, avaliar integralmente o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão da universidade e o estímulo dado aos seus estudantes; a responsabilidade social da 

instituição, ou seja, sua contribuição para os setores sociais, para o meio ambiente, para a cultura; 

aperfeiçoamento e valorização do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; a democracia interna, ou 

seja, a participação de alunos, técnico-administrativos e professores nas decisões da universidade; a infra-

estrutura de ensino e de pesquisa, biblioteca e recursos de informação e comunicação; as políticas de 

permanência estudantil ou gratuidade ativa.  

 Na prática, não existem as avaliações que serviriam para analisar os diversos pontos que 

caracterizam a universidade. O Ministério da Educação definiu, para a avaliação integral de estudantes, 



 

 

cursos e instituições, a portaria normativa nº 40 de 12/12/2007. Na portaria, cria-se o ―Conceito Preliminar 

de Curso‖ (CPC) que seria uma média ponderada da nota do ENADE (40%), de um índice denominado IDD 

(30%) e de outro índice chamado ―Insumos‖ (30%). O CPC pretende ser um índice que aponte a qualidade 

dos cursos de ensino superior no país. No caso da faculdade receber um valor baixo para o CPC, pode haver 

a perda do reconhecimento do curso pelo MEC. Quanto ao IDD (Indicador de diferenças entre os 

desempenhos observado e esperado), trata-se de uma comparação entre a nota média do ENADE obtida 

pelos estudantes do último ano com a nota média do ENADE obtida pelos estudantes do final do primeiro 

ano do mesmo curso. Esse índice, portanto, não contém nenhuma variável indicativa da qualidade do curso. 

Demonstra apenas uma diferença de resultado entre os estudantes ingressantes e concluintes e, mesmo 

assim, representa 30% da avaliação do curso.  

Conforme divulgado pelo site do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, informamos os cursos a serem avaliados no ENADE - Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes, que será aplicado no dia 06/11/2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Site do Ministério da educação e Cartilha ENADE USP)  

 

Roberto (ENECOS): Hoje nós passamos por um momento de avaliação, tendemos a prática de proposição 

de lutas, como proposta de proposição de modelos e ações mais práticas. A cartilha servirá de base para que 

as escolas escolham a melhor maneira de avaliar seu curso. As executivas e a nossa atuação de base servirão 

também para que articulemos as escolas, já que a avaliação é da instituição e não do curso, então nossa 

articulação na base e nas executivas irá articular de forma unitária a avaliação em cada instituição nas quais 

estejamos atuantes.(Adicionar texto sistematizado pelo Robertinho)  

 

Catherine (ENECOS): na UFF foi realizado um Fórum para discussão do ENADE proposto pelo 

departamento, onde houve envolvimento de dois professores e dois alunos.  

 

Leonardo (ENESSO): Levanta a Discussão do PNE para um próximo FENEX.  A partir daí, saíram às 

deliberações e encaminhamentos, pois este tema já havia surgido no último FENEX, e já havia sido 

encaminhado que a ENECOS faria a elaboração de uma cartilha sobre o ENADE, e o financiamento ficou 

por conta da ENEBIO e da ENESSO que conseguiram junto com o ANDES R$3.500,00.  Portanto, fica 

deliberado que as executivas, principalmente as que irão ter seus cursos ―avaliados‖ pelo ENADE agora em 

2011, que articulem onde será a concentração do material, e que debatam na base a possibilidade de 

impressão do material nas suas próprias universidades, pois algumas universidades possuem gráfica própria. 

 

 

3 Formação e Currículo  



 

 

Segundo deliberação do último FENEX, cada executiva deveria trazer uma proposta de uma nova 

avaliação para seu curso, para avançarmos na pauta  

Roberto e Andrew ENECOS  

Foram debatidas na ENECOS as diretrizes curriculares que cria mão de obra tecnicista (no método 

de produção Fordismo). Como conseqüência da demanda e as especificações do mercado, muda-se e 

encaminham reformas no currículo, onde são enxugadas matérias mais reflexivas, isso dialoga com a 

política de mercado atual. Ou seja, a demanda do perfil dos egressos está estabelecida de acordo com as 

exigências de mercado. O encontro Regional da ENECOS (Sudeste) debateu e elaborou uma campanha 

sobre o assunto, mas esta não enraizou.  

 

Dalva (ABEEF): Levantou a necessidade de uma avaliação melhor pelos cursos. Faz uma leitura dos cursos 

de Humanas e biológicas sobre a precarização do ensino nas duas áreas, para o mercado de trabalho exige-

se um profissional ágil que tenha uma visão geral de sua área, já para áreas como as biológicas, a 

precarização segue outro rumo, onde os cursos estão sofrendo uma separação, ou seja, exigem-se 

profissionais cada vez mais especializados.  

 

ENESSO coloca que as instituições, os centros de excelência estão se tornando cada vez mais tecnicistas.  

 

Felipe (CONEP): Na Universidade da Federal da Bahia você entrava como um estudante de humanas, 

depois para continuar estudando, e escolher uma área o numero de vagas era menor para cada curso, ou seja, 

o aluno não poderia se formar no que ele quisesse. Na psicologia, pela regulamentação da profissão do 

médico começou a afetar a todas as áreas de saúde. É o mundo do trabalho afetando a educação.  

 

Davi (ENESSO): Sobre currículo e reforma curricular, existem vários casos de reformas curriculares 

acontecendo e é bom ver qual é a tendência dominante, que é de acordo com o mercado de trabalho. É 

possível uma reforma curricular hoje potenciar a universidade e o currículo, depende da atuação deste 

processo. O curso de Serviço Social da  UFSC está passando por uma reforma curricular. Teve uma 

comissão de sistematização com professores e estudantes, que construiu um seminário, onde começou a se 

pensar em reforma curricular foi aberto para os estudantes pensarem este processo. Diferente de outros 

cursos nos quais os professores dominavam. Quanto a ENESSO, seu debate é tanto em relação às diretrizes 

da abesso e quanto à regulamentação do espaço. São três linhas principais: compreender o ser social, 

particularidades da realidade brasileira e a formação profissional. São diretrizes muito avançadas e tem este 

debate para que os currículos avancem e tenha um posicionamento mais crítico. Na nova campanha da 

ENESSO de construir a universidade popular, tem como um dos eixos da campanha, a crítica ao tecnicismo 

e impulsionar o conteúdo crítico e transformador.  

 

Eduardo (FEAB): A FEAB tem um debate bastante aprofundado sobre currículo, portanto temos 

entendimento que nosso currículo está cada vez mais técnico. Há um avanço das matérias técnicas em 

detrimento das matérias de cunho mais político. Forma-se um estudante que trabalha mecanicamente. O 

profissional de agronomia cada vez inova menos. Eu vejo esta questão como um retrocesso para a 

agricultura porque ao invés de formarmos agricultores, você faz o mais fácil possível porque os pequenos 

agricultores não têm acesso à educação no campo. Com esta evolução do mundo por uma agricultura mais 

limpa, vem a agroecologia. Mas a FEAB entende que é uma agroecologia mercantilizada, não se pode fazer 

isso sem reforma agrária, ―não se pode‖ fazer isso em grandes propriedades. Quem está fazendo agronomia 

não vai debater agroecologia, se quiser estudar agroecologia tem que ir cursar agroecologia. A mudança de 

currículo é uma pauta muito debatida UFPR, faz 25 anos que o curso de agronomia não muda, há um total 

descaso dos professores e dos próprios alunos, muitos até do CA. A FEAB puxou uma discussão muito 

qualificada com os professores, mas nenhum aluno compareceu. Ninguém tem noção do que esta 

acontecendo. Contudo, se mudar o currículo agora, quem tiver que aderir ao currículo terá mais um ano de 

universidade. Tem muito embate, ver todo dia esse processo mecânico é muito desgastante. 

 
Ingrid (DENEM): Acho que só vou engrossar a fileira dos que reclamam do currículo. Na DENEM tem um 

acúmulo de como o sistema de saúde determina o currículo. ―Faz um histórico de momentos de avaliação da 



 

 

formação do médico‖. Não tem uma compreensão da complexidade ontológica deste processo, do que é 

doença, e quando se coloca um determinante social no mesmo patamar de comparação, ele vai destoar cada 

vez mais, não se manifesta no caso clínico. Tem a mesma política de reorientação do sistema de saúde, e a 

portaria de privatizações dos hospitais universitários, a divisão do trabalho médico e a reorientação dos 

currículos, voltado cada vez mais para a prática. É a medicina de pobre para pobre, vai criar um nicho 

pequeno de formações especiais com tratamentos caros, juntando com a flexibilização das condições de 

trabalho. Cada vez mais vemos a segregação da classe trabalhadora através de todas as divisões existentes e 

do mito do médico como não sendo classe trabalhadora. Na DENEM buscam o processo histórico de 

formação do médico, não ao ato médico, contra a desvinculação dos editais. Querem um médico generalista, 

mas que pauta a determinação social do processo de saúde e doença. É importante incluir a discussão de 

humanidade no nosso currículo. E o máximo de formação política, mas o que se tem são aulas falando de 

como a MP 520 é boa. E que o médico possa se apropriar de qualquer técnica. Caráter histórico da forma 

como a sociedade produz a si mesma e a vida, que em dados momentos manifesta a doença. Fazendo uma 

comparação dos principais indicadores do adoecimento e da morte a partir da conquista de direitos sociais, 

não apenas do avanço tecnológico. E compara o modo de produção de diferentes países, apesar de os EUA 

terem um PIB maior, cuba tem uma qualidade de vida e de saúde maior por causa do seu sistema.  

 

Rafael (EXNEPE): Houve uma grande discussão na executiva de pedagogia sobre o currículo. A partir de 

2006 o curso passou a assumir um papel de gestor, coordenador e se afastou de áreas que poderia participar 

como pesquisa. Teve um ato no MEC em 2006 para o qual levaram as pautas. É complicado o fato de o 

Movimento Estudantil ser cíclico, muita gente não estava neste período, por exemplo. Esse não 

conhecimento do histórico é complicado. Como o currículo, quando é dividido, atende interesses do 

mercado e muitas vezes do conselho também. O conselho se debruça sobre o currículo dividido para impor 

uma perspectiva de formação voltada para o mercado. O professor acumula funções que não deveria fazer. 

O currículo de pedagogia vem como licenciatura plena, mas não é uma licenciatura ampliada. O MEC está 

cumprindo um papel para os grandes órgãos. Tem que colocar também que a diminuição da formação 

humana, com menos disciplinas para filosofia, sociologia, antropologia, vem acompanhada do aumento de 

disciplinas técnicas. O mercado tem atendido a formações ultra-específicas, quando os próprios professores 

e os graduandos se encontram com formações descartáveis. O mercado precisa de pessoas, mas não se tem 

qualificação. É uma solicitação do mesmo para inchar o número de pessoas que tem essa formação e criar 

um mercado de reserva. São disciplinas técnicas sem reflexão. Tem casos de professores em crise com a 

graduação que dá e coloca que o pedagogo poderia estar atuando em vários lugares e não está atuando em 

nada. O bacharelado interdisciplinar vai criar outro funil, como já tem para concursos públicos. O que 

defendem é a licenciatura ampliada e o aprendizado do aluno de forma cíclica e espiralada. Para ver o que 

ele aprende na prática, sem ser nessa forma de quantidade de estágios. Tem curso de pedagogia com cinco 

disciplinas de estágio supervisionado, não tem assistência estudantil, o aluno tem que trabalhar pra se 

manter na universidade e fica sem rumo, sem saber como conciliar. Os cursos de formação em pedagogia 

acabam tendo grande evasão por causa disso.  

 

Davi (ENESSO): No serviço social, marxismo, só em poucas disciplinas, existe muito senso comum em 

relação à teoria e prática. Não se compreende que a teoria vem da própria prática e que a prática que se 

busca é a da instituição. Não é esse o papel, o projeto profissional é autônomo, tem que ser independente da 

instituição. A graduação tem que ter uma formação mais generalista, um conteúdo crítico, com uma visão da 

sociedade e saber mostrar para o aluno como isto está materializado no cotidiano. Algumas tendências do 

novo currículo até tem avanços interessantes, mas em outros cursos o que se vê é uma contra-reforma 

curricular 

  

Ycaro (ENEEnf) O problema da divisão da categoria é que há uma espécie de segregação, a grade curricular 

não tem nenhum curso ligado à área de sociais e humanas, então é mais tecnicista mesmo, principalmente 

nos procedimentos. Na enfermagem tem uma questão que surge em cursos como na área de obstetrícia, que 

quando a galera forma não tem ninguém para acolher esses profissionais, há uma segmentação da 

mercadoria. O enfermeiro tem uma orientação bem técnica.  Dentro da executiva tem uma defesa que se 



 

 

pauta no humanismo da assistência, na luta contra as tecnologias duras na assistência e por uma formação 

generalista da enfermagem, para evitar ramificações, atenção holística e primária. Critica o PDE.  

 

Birosca (EXNEL): O curso de letras é muito genérico e ao mesmo tempo muito específico. Letras é um 

nome geral para muitas especificações. A maior parte dos currículos de letras no país, pegando o exemplo 

da USP, tem um ano de estudo comum e no outro ano você escolhe para onde você vai. O que une a letras 

são os aspectos básicos da linguagem, então na hora de debater o currículo tem uma grande dificuldade 

pelas muitas diferenciações. Com as reformulações do MEC, proposta de PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), isso vem se potencializando com a idéia do profissional trans-disciplinar, que dá conta de tudo e 

de nada, e no fim não consegue dar uma educação de qualidade. Quando você termina a sua formação você 

se depara com uma realidade, tudo o que aprendeu é inaplicável na prática. Outra dificuldade são as 

reformulações dentro do currículo que cria a universidade voltada para a pesquisa e para formar o resto do 

pessoal para o cotidiano prático. Na Unicamp, um dos maiores centros de pesquisa do país, o número de 

pessoas que realmente dão aula é muito pequeno, então o currículo é muito especifico. Tem conhecimentos 

muitos restritos. Ao mesmo tempo a formação genérica para a maior parte dos cursos é especificar para 

quem ele vai dar aula. Os alunos com ensino mais massificado são os que ficam de fora do debate mais 

cotidiano da executiva, são os das particulares. O currículo é esvaziado na idéia de que o professor tem que 

se formar rápido para o mercado de trabalho. O trabalho é uma discussão que permeia muito na executiva, 

com uma formação voltada para o mercado de trabalho, o que é a formação e o que está sendo passado de 

verdade. 

 

Roberto (ENECOS): Quando tínhamos pensado este espaço estávamos pensando em um repasse mais geral 

de cada curso. Acho que a gente precisa sintetizar isso em um processo de acúmulo coletivo que possa ficar 

para as federações e executivas de curso no próximo FENEX. É bom resgatar o debate.  

 

Raphael (EXNEPE): No último encontro nacional de pedagogia discutiram-se as políticas para a educação 

básica e chegou-se a conclusão de que a própria educação básica já estaria preparando para o mercado. Nas 

escolas municipais já tem as organizações sociais para discutir empreendedorismo, indivíduos para o 

mercado de trabalho, fazendo o discurso de flexibilização, tratando o aluno como cliente.  

 

Davi (ENESSO): A ENESSO está construindo uma campanha e um ―Seminário Nacional de Universidade 

Popular‖ que traz o debate sobre currículo. É interessante unificar esses diferentes eixos e trazer como um 

debate global. Unificar as diferentes campanhas em uma luta comum.  

 

Catherine (ENECOS): As escolas já estão com este processo faz tempo, mas são as universidades que estão 

fazendo este debate e trazendo a articulação para os estudantes de escolas públicas.  

 

Andrew (ENECOS): Estamos ajudando construindo o Tribunal popular da Terra e hoje é um momento 

transversal organizado em mais de 20 estados de união do me com movimentos sociais. Na hora do almoço 

vai ter uma apresentação do que é o tribunal popular da terra. ANT, SP, MST, movimento negro, 

quilombola, indígena e FENED estão construindo o tribunal popular. Fica deliberado que cada executiva 

deve fazer uma síntese do debate de currículo para fazer uma cartilha a respeito, anexando às experiências 

concretas da mudança de cada currículo e o que campanhas cada executiva estão tocando. 

 
4 – Saúde Publica  
Executiva ENESSO  

Facilitadora do Espaço: Professora titular da UFRJ e Integrante do Fórum de Saúde do RJ, Juliana Fiuza.  

A saúde no Brasil tem passado por constante processo de precarização, seja no acesso, na qualidade 

ou na gestão. Ao longo dos últimos anos o que temos visto é uma rede de saúde deficiente: ausência de uma 

política de saúde preventiva; hospitais e postos lotados e sucateados (incluindo: atendimento de baixa 

qualidade e falta de leitos); dificuldade e demora em realização de exames e consultas; ausência de 

medicamentos; ausência de profissionais; profissionais precarizados (terceirização, salários baixos e sem 

reajustes, redução de direitos trabalhistas, péssimas condições de trabalho); etc.  



 

 

Muito tem se propagado da necessidade de acesso a rede de saúde via rede privada. Porém tal 

proposta além de não considerar que isto impede concretamente a maioria da população o direito a saúde 

mostra-se uma falácia: o setor privado vem apresentando os mesmos problemas e em certos casos tem 

apresentado maiores debilidades.  

Esta visão hegemônica de saúde, defendida ao longo dos últimos anos nas esferas do governo 

federal, estaduais e municipais tem gerado: ausência de condições mínimas para a população viver 

dignamente e geração de lucro para empresários da saúde (gestores que vão tomar conta dos hospitais e 

postos de saúde - via OS's, OSCIP's e FEDP's) e para empresas/planos de saúde.  

 No apagar das luzes de 2010, Lula assinou uma medida provisória (MP 520) que cria a EBSH 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A ―urgência‖ da medida foi justificada pela necessidade de 

resolver o impasse dos terceirizados nos hospitais universitários visto que TCU declarou ilegal a situação 

dos 26 mil contratados e deu um prazo até 31 de dezembro de 2010 para que o governo resolvesse a 

situação.  

Dada a resistência dos movimentos sociais à proposta das fundações, na calada do dia 31 de 

dezembro, o governo implementa um novo subterfúgio, sem nenhum debate com a sociedade organizada, 

para privatizar a gestão do SUS e atacar o funcionalismo público.  

A MP cria uma empresa pública que tem personalidade jurídica privada a ser administrada por um 

Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal, sem previsão de qualquer 

espaço de controle social conforme preconizado pela legislação do SUS.  

Apesar de ligada ao MEC, a MP deixa claro que a empresa pode administrar e celebrar contratos 

com qualquer unidade de saúde não só os hospitais universitários.  

Ou seja, passando por cima do debate que vinha sendo travado sobre a inconstitucionalidade das 

fundações, o governo criou uma nova forma jurídica privada, com a possibilidade aberta de administrar não 

só os hospitais universitários, mas, qualquer unidade hospitalar no âmbito do SUS através de contratos de 

gestão.  

 Além disso, a EBSH, assim como se previa com as fundações, poderá contratar funcionários pela 

CLT, e por contrato temporário de até dois anos (PSS - Processo Seletivo Simplificado), desobrigando 

assim o governo a fazer novos concursos públicos na área da saúde, acabando com a estabilidade e 

implementando a lógica de rotatividade típica do setor privado no serviço público,comprometendo a 

continuidade e qualidade do atendimento. Prevê ainda a criação de previdência privada fechada para seus 

funcionários. O Governo continuara pagando, contudo a gestão agora será privada. 

Por isso as entidades reunidas no Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso convocam o 

conjunto do movimento estudantil (centro acadêmicos, diretório centrais de estudantes, militantes, etc.) a 

debaterem a constituição de uma caravana a Brasília contra a MP520/10, a participar do 2º Seminário 

Nacional Contra a privatização da Saúde e a se somar as lutas da FRENTE NACIONAL CONTRA A 

PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE para defender uma saúde pública, de qualidade, gratuita e universal. E tendo 

em vista a Conferência Nacional de Saúde procurar debater a participação e construção da mesma.  

 

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE E POR UM SUS PÚBLICO, ESTATAL, GRATUITO E 

PARA TODOS!  

Blog do Fórum  

http://pelasaude.blogspot.com/  
 
Ingrid (DENEM): É necessária uma campanha contra a privatização da saúde. Já existe uma mobilização 

Nacional contra a Aprovação da MP520/10.  

 

Felipe (CONEP): Já estão articulando uma campanha contra a privatização da Saúde.  

 

Raphael (EXNEPE): Lembra do fórum da Defensoria Pública que ocorreu em protagonizou do Movimento 

Estudantil.  

 

Ycaro (ENEEnf): em Botucatu o curso de enfermagem planeja tirar uma campanha contra a privatização.  

 



 

 

Alam (CONEP): Lembra que no HU da UFRJ, já houve uma tentativa de privatização, que foi colocado em 

votação no conselho universitário, porém foi vetado, devido a uma movimentação dos estudantes que 

ameaçaram ocupar a reitoria (o projeto agora está engavetado) 

 

Leonardo (ENESSO): Estamos vivenciando uma grande precarização da saúde pública, que se arrasta já 

algum tempo. E esta medida vem a interferir na formação dos profissionais da saúde. Lembra que devido à 

conjuntura do FENEX, como sendo um espaço de articulação nacional, este é fundamental para encaminhar 

uma participação das executivas na luta pela Saúde Publica.  

 

Eduardo (FEAB): A FEAB se posiciona contra a medida provisória 520/10, porém não tem propriedade 

quanto a esta pauta. Lembra que o DCE da UFPR também e posicionou contra esta medida, e que já 

possuem uma luta encaminhada.  

 

Roberto (ENECOS): Levanta a questão da unificação das pautas, pois existem executivas que não discutem 

muito esta questão, até por falta de propriedade quanto ao assunto, assim também levanta a importância do 

FENEX na articulação desta bandeira.  

 

Davi (ENESSO): O estado ao levantar processos de privatização, como tentativa de reduzir-se o papel de 

participação do próprio estado. Por isso deve-se fazer uma boa analise para que saia uma articulação com 

um bom nível de combate e mobilização. Para que a bandeira não seja levantada contra o neoliberalismo e 

acabe sendo a favor do capitalismo. Por isso as entidades reunidas no Fórum Nacional de Executivas e 

Federações de Curso convocam o conjunto do movimento estudantil (centro acadêmicos, diretório centrais 

de estudantes, militantes, etc.) a debaterem a constituição de uma caravana a Brasília contra a MP520/10, a 

participar do 2º Seminário Nacional Contra a privatização da Saúde e a se somar as lutas da FRENTE 

NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE para defender uma saúde pública, de qualidade, 

gratuita e universal. E tendo em vista a Conferência Nacional de Saúde procurar debater a participação e 

construção da mesma.  

 

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE E POR UM SUS PÚBLICO, ESTATAL, GRATUITO E 

PARA TODOS! 

 

5 - Financiamento da Universidade  

Executivas: ENESSO e ENECOS  

Eixos de Discussão  

- Caracterização do novo papel que cumpre o Estado na (des) regulamentação de setores do âmbito público 

na abertura para o capital privado em setores como a educação, saúde, comunicações etc.  

-Medidas privatizantes: Fundações Estatais de Direito Privado;  

Pacote de Autonomia (autonomia de escolha do modelo de financiamento);  

Lei de Inovação Tecnológica e PPP‘s(Parceria Público Privadas)  

Privatização dos hospitais universitários e veterinários através de medidas provisórias;  

Terceirização de trabalhadores, principalmente no setor de serviços;  

Fim de verbas para contratação de funcionários de certos setores da universidade, como restaurantes 

universitários.  

- Financiamento embasado em certos princípios e conceitos:  

a) Financiamento não é gasto, e sim investimento social  

b)Universidade publica, gratuita, socialmente referenciada nas questões sociais;  

c) autônoma frente a religiões, mercados e governos;  

d) democracia interna  

- Financiamento é uma das vias de construção da Universidade ideal, que obviamente caminha em paralelo 

com outras vias: concepção de educação e de construção de conhecimento.  

- PNE 2011/2020(Falta de democracia; Compromisso com a educação a distancia e com os pacotes 

tecnológicos mercantis; distanciamento da reivindicação do financiamento público de 10% do PIB e 

aproximação com os modelos privatizantes, a exemplo das PPP‘s).  



 

 

- ―A Universidade passa por uma crise de financiamento‖. Esse é um apontamento do Banco Mundial e dos 

Governos FHC e Lula, para o qual o encaminhamento é a diversificação das formas de financiamento da 

educação, vide educação a distancia, educação tecnológica, abertura para o capital.  

 

Davi (ENESSO): critica a expansão do REUINI, e a ―autonomia‖ universitária, o modelo de gestão, onde a 

administração de dinheiro público esta se fazendo por instituições privadas. Deve-se difundir a autônima 

(propriamente dita) de gestão, e a distribuição de verbas para o financiamento.  

 

Sonia Lucia (ANDES)  

Professora da UFF  

A defesa dos 10% do PIB para educação é algo que não se faz mais sentido, pois a meta que era de 

10% ate 2014, e hoje se tem aproximadamente 4%.  

As universidades estão sofrendo um estrangulamento por parte do governo, se vê isso quando há o 

aumento da quantidade de alunos por professor.  

 

Roberto (ENECOS): Faz uma pergunta a professora do Andes. Qual a avaliação do ANDES no processo 

educacional e na luta pelos 10% do PIBIB.  

 

André (ENESSO): O processo de dominância que ser deu pouco a pouco, paulatinamente, onde a prioridade 

jamais foi as demandas do povo. Acredita, segundo uma analise das patas e das mobilizações apresentadas 

no FENEX, que há uma mobilização das putas, pois quando o povo apanha do neoliberalismo ele se 

MOBILIZA 

 

6 - Calendário de Lutas  

I Encontro Juvenil CONCLAEA CLOC e Via Campesina.  

2 a 18 DE Junho (Colômbia)  

O primeiro Encontro Juvenil Internacional CONCLAEA visa a Integração, formação e articulação da 

juventude organizada e comprometida com os movimentos sociais da Colômbia e da América.  

 A décima edição da Jornada de Agroecologia vai acontecer entre os dias 22 e 25 de 

junho, em Londrina, no campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O evento - voltado para a 

formação, articulação e divulgação da Agroecologia no Paraná, no Brasil, na América Latina e no Mundo - 

é um espaço de reflexão e reunião de todos os que se engajam em uma nova forma de trabalhar com a terra, 

um novo modo de produzir, com vistas a mudar a filosofia da produção agrícola, em especial os 

movimentos populares. 
 

1° Seminário Nacional sobre Universidade Popular,  

Porto Alegre (RS) (2,3 e 4 de julho)  
 O debate sobre Universidade Popular ainda é pouco trabalhado pelo movimento universitário, que 

vem sendo absorvido por disputas pequenas e que nem sempre acumulam para um horizonte de 

transformação. Para que possamos construir um projeto estratégico para a transformação da universidade, 

estamos convocando organizações, coletivos, partidos e indivíduos a se somarem na preparação e realização 

do I Seminário Nacional sobre Universidade Popular, no segundo semestre de 2011. Essa será uma grande 

oportunidade para potencializarmos e qualificarmos nossa atuação como força progressista na disputa por 

uma universidade transformadora, socialmente referenciada, democrática, pública e popular. 
 

Seminário Nacional da Frente Contra a Privatização da Saúde  
9, 10 e 11 de Julho (USP)  

 A partir da articulação entre os Fóruns de Saúde de Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Londrina que atuam em defesa do SUS criou-se a ―Frente Nacional contra as Organizações Sociais: pela 

procedência da ADIN 1.923/98‖ que congrega Movimentos Populares, Sindicatos, Trabalhadores do setor 

público, Estudantes, Professores, Conselheiros de todo o Brasil em torno da luta contra a privatização do 

setor público, especialmente do setor saúde. Para fortalecer esta luta e a articulação nacional de todos que 

integram esta Frente Nacional contra a Privatização da Saúde está sendo organizado pelo Fórum de Saúde 



 

 

do Rio de Janeiro o Seminário Nacional da Frente contra a Privatização da Saúde: ―20 anos de SUS: lutas 

sociais contra a privatização e em defesa da saúde Pública Estatal‖. 
 

CONUNE  

 A 52º edição do CONUNE (CONngresso da União Nacional dos Estudantes) ocorrerá em Goiânia, 

no centro-oeste 
 

 
7 – Avaliação dos Espaços.  

(individual, por EXECUTIVA)  
ABEEF: Devido a Mobilidade das Executivas, as pautas caminharam desconectadas. Também houve certa 

indisciplina das executivas na participação dos espaços.  

 

ENECOS: Parabeniza a organização do espaço que foi realizado pela  

 

ENESSO (Rio de Janeiro) e outras. Apesar da fluidez das executivas interferirem na dinâmica política dos 

espaços, faz um balanço positivo do Fórum no geral.  

ENESSO (SC): Quanto à fluidez das executivas no espaço, está justificada, pois, naquele fim de semana 

houveram muitos eventos individuais das executivas, portanto estas não puderam participar integralmente 

do fórum. Propõe que para o próximo FENEX haja inscrições online com depósitos em CC, pois é muito 

difícil montar uma estrutura sem saber quantas pessoas irão efetivamente participar. 

 

8 - Neste FENEX foi Deliberado segundo os eixos de discussão:  

Eixo de Criminalização dos Movimentos Sociais  

a autonomia destes, propõem-se a construção de pautas unitárias.  

 

Eixo de Avaliação Institucional – SINAES/ENADE  
 e da campanha de boicote (ENECOS)  

 

(Verificar os malotes das IFES)  

suas propostas de avaliação de curso de acordo com suas realidades de área e respeitando suas 

especificidades regionais.  

 

Eixo de Saúde Pública  

 

-privado.  

 

Eixo de Currículo  
ço. Fazer análise mais 

ampla colocando como a própria educação básica já está atrelada a essa lógica. Anexar a esta as 

experiências concretas que as executivas possuem.  

 Universidade 

Popular e na contribuição do último encontro da EXNEPE – Encontro Nacional.  

(Educação/Currículo).  

 

.  



 

 

Eixo de Financiamento e Autonomia Universitária  
rta sobre a questão do Financiamento Universitário e sobre o novo PNE.  

 

 

9 - Próximo FENEX:  

O próximo FENEX (Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curo) ocorrera entre os dias 16 

e 18 de Setembro com indicativo de sede para Recife/PE. Fica como Segunda Opção São Paulo, ou 

Curitiba.  

Terá como Pauta os eixos:  

1) Conjuntura (OPRESÕES).  

2) Gênero e Política (ENESSO, ENECOS E ENEENF).  

3) Educação 01 – Plano Nacional de Educação (PNE).  

4) Educação 02 – Projetos Alternativos de Universidade.  

(MADAR E-MAIL PARA LÉO PARA SABER QUEM SERÁ RESOSNAVEL PELOS OUTROS 

ESPAÇOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REUNIÃO CHAMADA PELO ANDES-SN PARA DISCUTIR A 

CAMPANHA NACIONAL: 10% DO PIB PARA A EDUCAÇÃO JA! 

Data: 15 de junho de 2011 

Local: sede do ANDES-SN, 3º andar, Brasília/DF 

Horário: 19h 

Entidades presentes: ABEPSS, ANDES-SN, ANEL, CALET-UnB, CFESS, COLETIVO VAMOS 
À LUTA, CSP-CONLUTAS, CSP-CONLUTAS/DF, CSP-CONLUTAS/SP, DCE-UnB, ENECOS, 
ENESSO, EXNEL, FENED, MST, MTL, MTST/DF, MUST, OPOSIÇÃO ALTERNATIVA, CSP-
CONLUTAS/RN, PRODAMOINHO, SEPE/RJ, SINASEFE, SINDREDE/BH, UNIDOS PRÁ 
LUTAR. 

Coordenação: ANDES-SN (Marina Pinto, Hélvio Mariano e Bartira Grandi) 

A reunião teve início às 19h30min com a apresentação dos representantes das entidades e das 

pessoas presentes. Em seguida, a professora Marina, presidente do Andes-SN, fez um relato do 

contexto que levou ao chamado dessa reunião, argumentando sobre a necessidade e a 

importância de buscarmos construir uma unidade na luta para enfrentar o já crônico problema da 

falta de um financiamento condizente com a promoção de uma educação de boa qualidade (de 

qualidade social) para toda a população brasileira.  

A seguir, a professora Bartira relatou que, em reunião do Espaço Unidade de Ação (sede 

da Condsef, Brasília, 26/5/2011), o Andes-SN apresentou a proposta de uma campanha em favor 

dos 10% do PIB para a educação – com a possibilidade de realizar um plebiscito nacional 

popular sobre essa questão –, a ser desenvolvida pelas entidades que concordassem, e 

perguntou aos representantes das entidades ali presentes se haviam levado tal proposta para 

suas diretorias e, se positivo, qual seria a resposta. 

Após a abertura da palavra ao plenário, representantes de várias entidades se 

manifestaram, colocando sua concordância e seu compromisso com a realização dessa 

campanha: Abepss, Anel, Cfess, Csp-Conlutas, Csp-Conlutas/RN, Enecos, ExNel, MST, 

Oposição Apeoesp, Sepe/RJ, Sinasefe, Sindicato dos Metalúrgicos-Csp-Conlutas/SP, SindiRede, 

Unidos prá Lutar.  

Na sequência aos vários pronunciamentos – cuja tônica, para além da concordância e do 

compromisso, incluiu o entendimento de que é necessário buscar a adesão de várias outras 

entidades, movimentos sociais, e demais setores organizados da sociedade civil – foi proposto 

um cronograma de ações / atividades a serem desenvolvidas nos próximos meses, com o 

objetivo de materializar a referida campanha em todo o território nacional: 



 

 

  

- elaborar um documento sobre a campanha dos 10% do PIB para a educação já! 

- de 15/6 a 20/7 – discussão da campanha nas entidades, inclusive sobre a possibilidade do 

plebiscito, com o objetivo de envolvê-las numa discussão mais aprofundada sobre a importância 

do financiamento da educação e de contemplá-lo no próximo PNE; 

- 21/7 – reunião nacional das entidades, na sede do Andes-SN (Brasília), para retorno das 

informações sobre as discussões nas entidades, e definição de novas atividades; 

- 2ª quinzena de agosto (19 a 24/8) – plenária nacional, com ato em Brasília; 

- novembro/2011 (semana da Proclamação da República) – plebiscito nacional.  

 Tendo acordado esse cronograma, foi então constituída uma Comissão Executiva para 

coordenar as próximas atividades, composta pelas seguintes entidades / pessoas: ANDES-SN 

(Hélvio Mariano e Bartira Grandi); ANEL (Clara Saraiva); CSP-CONLUTAS (Zé Maria); CSP-

CONLUTAS/SP (Geraldinho); Executiva de Cursos (o nome será indicado na próxima semana); 

MST (Vanderlucia Simplício); MTL (Manoel Crispim); SEPE/RJ e FNDEP/RJ (Tarcísio Carvalho); 

SINASEFE (Araújo); e Unidos prá Lutar (Neide Solimões). 

 Após agradecer a participação de todos os representantes de entidades presentes, a professora 

Marina deu por encerrada a reunião às 20h40min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REUNIAO ANDES – BSB – 15/06/2011 

Campanha para conseguir 10% do PIB para a Educação  

- Movimentação e aglutinação de uma política para Educação, com a proposta de 10% do PIB para a Educação. 

- Repensar o PNE – a discussão sobre os 10% só faz sentido se vinculada com o rediscussão sobre educação como um todo. 

- Está acontecendo muitas greves na área da Educação e em outras áreas no pais inteiro, numa série de mobilizações por toda 

parte, não só de trabalhadorxs, mas também de estudantes (ocupações, de reitorias, aumento de passagens etc). Para alem dos 

10% do PIB pra a educação, o interessante seria também conseguir juntar forças desses vários movimentos, buscando pautas 

comuns para lutas conjuntas.  

- Os 10% agrega pautas comuns da grande maioria dos movimentos de Educação. Não é novidade nem segredo, a situação 

dramática da educação, tanto em termos de estrutura física quanto de pessoal.  

- Atenção para as necessidades especiais da Escola Pública, que sofre de enorme descaso. 

- Sugestão de Plebiscito com bandeira pelos 10% do PIB, aproveitando o momento para discutir concepção de Educação e o PNE. 

Precisamos pautar a discussão não apenas pelo financiamento, mas pela própria concepção. 

 Encaminhamentos: 

- Formação de uma Comissão de Trabalho para gerir as tarefas da Campanha. 

- Tirar um material básico, para colocar o debate nas ruas. 

- Até meados de julho (20/07) as entidades devem desenvolver a discussão sobre a inserção no projeto (campanha, plebiscito e 

realização de atividades). – De preferência sair com a posição da entidade, se agrega ou na a Campanha. 

- 21/07 próxima reunião de trabalhos 

- Na segunda quinzena de agosto uma Plenária Nacional de Base. 

- Novembro: realização do Plebiscito. 

  

 As entidades que quiserem agregar/tirar dúvidas/questionar etc, podem entrar em contato com o ANDES: 

 

Contato: secretaria@andes.org.br 

A/C Bartíria e Elvo 

 

Bjos! 

 

Saionara Reis 

CADir-UnB 

Coordenação Nacional da FENED 

DCE-UnB - Gestão Amanhã vai ser MAIOR 

Brasil&Desenvolvimento - B&D 

PET Dir - Programa de Educação Tutorial do Direito UnB 

 

 

 

 

mailto:secretaria@andes.org.br


 

 

Planejamento das Ações Boicote ao ENADE 

 

 

FEAB:  não tem muita novidade do que foi colocado ontem no seminário de avaliação. O que tem avaliado 

é a necessidade de avançar numa proposta de avaliação, não boicotar só por boicotar. Estão comprometidos 

com a construção do boicote desse ano. Não é a pauta prioritária, mas até novembro vão estar se 

concentrando nisso. 

 

ENEENF: desde o primeiro ENADE a executiva já se posicionava pelo boicote. Cada CA vai estar puxando 

o boicote, se articulando com a executiva e construindo mobilizações locais. O material ficou de ver como 

era, porque eles ainda tem o material do boicote passado. Retomarão essa discussão na executiva de forma 

conjunta com a discussão da proposta de avaliação da ENECOS. 

 

ENEFI: a executiva também vem boicotando ao longo dos últimos anos. Percebem que no ano passado esse 

boicote teve um número menor de escolas construindo. Vao discutir a proposta da ENECOS, para avançar. 

 

EXNUT: ainda vao discutir na executiva. Aqui na UECE já tiraram que não construirao o boicote por 

problemas com a coordenação do curso e receio de retaliações, porque da última vez boicotaram  e foram 

considerados o piior curso do brasil, isso foi veiculado nacionalmente e eles estão sofrendo forte pressão. 

 

ENESSO: tem resolução desde 2007 de boicotar o ENADE. Encontram hoje uma grande dificuldade pelo 

aumento do numero de escolas privadas que tem aumentado nos ultimos anos e que a executiva tem 

dificuldades de dialogar. A executiva também acrdita que não havera tempo habil para fazer um bom 

mapeamento de escolas e garantir um bom boicote. 

 

Flufu FEAB: isso se dá muito porque a mobilização se deu muito somente pelo curso da nutrição e não foi 

algo construido mais amplamente com outros cursos. Ficaria feliz de aparecer na midia que o cursos é ruim 

devido ao boicote. A galera da nutrição daqui pode ter medo de represálias, porque nesses momentos da 

direita mostra sua cara, mas é preciso se fortalecer e construir isso junto a outros cursos. 

 

Pedrão ENECOS: esse ano o boicote ao ENADE ai ter um elemento muito importante, que é uma proposta 

de avaliação. Fizemos uma discussão muito boa sobre uma proposta de avaliação dos cursos. As executivas 

que forem fazer o ENADE esse ano devem buscar uma articulação com as executivas locais, fazendo uma 

discussão mais ampla, para além do boicote, mas debatendo essa outra proposta e fazendo uma boa 

discussão para apresentar uma outra proposta que ainda não está pronta, mas que deve ser construida. Sa 

nutrição daqui está sofrendo retaliações, é pela criminalização dos movimentos. Não podemos abaixar a 

cabeça para isso. O próprio documento de avaliação traz esse ponto da democracia interna. Isso pode 

contribuir para a discussão na nutrição daqui. ENCAMINHAMENTO: discutir com as executivas 

localmente e articular a discussão dessa proposta para articular a campanha desse ano.  

 

Marcelo FEMEH: esse ano a historia não vai fazer o ENADE, mas vai construir o boicote se articulando 

com outros cursos. Vai ter um seminário de formação politica no fim desse ano e estão debatendo nele 

curriculo e avaliação. Querem discutir essa proposta na federação. Isso para além desse momento do 

ENADE, mas o ano todo. Temos que articular com o ANDES para eles contribuirem na reprodução do 

material que for encaminhado aqui. Os comites locais também são muito importantes para capilarizar as 

discussões. Todas as executivas devem, ainda que não façam ENADE esse ano, fazer esse debate e isso 

pode até culminar, com as discussões que elas tiverem, num seminário nacional sobre avaliação. 

 

Pedrão ENECOS:  a proposta de pensar uma construção para alem do boicote é muit boa, inclusive 

articulando isso a construção da reorganização do movimento estudantil. Em outro FENEX surgiu a 

proposta dos FELEX, que eram os fórum locais de executivas de curso. Mas isso tem uma limitação, porque 

engloba só os cursos que tem executivas. Lá em Sergipe, para modificar essa perspectiva, eles construiram o 

Forum de Moilização Estudantil, que engloba também CA´se DA´s. 



 

 

 

ABEEF: a última vez que fizeram o ENADE foi em 2008, mas notam que falta mais acumulo para a 

associação. Concorda muito com a proposta da FEMEH. Vai levar isso para o restante da associação. 

 

Brenner EXNEEF: leitura da proposta de material que foi produzido para a construção do boicote ao 

ENADE desse ano. A elaboração inicial foi da coordenação de ensino, pesquisa e extensão, que é a regionl 

6, do sul. É um documento que não foi fechado pela executiva, trouxeram para cá para avaliar o que poderia 

ser adicionado a ele. O que tiraram de central foi de fazer esse debate de forma conjunta com o debate da 

reforma universitária. Acha interessante tambem acrescentar no material a discussão de ontem, sobre 

avaliação dos cursos. A idéia seria fazer uma reatualização da cartilha.  

 

Joana ENECOS: se preocupa com o material estar dialogndo tamém com o estudante da paga. 

Amsterdan Geografia: tem preocupação com a palavra ―dialogar‖ que as vezes acaba rebaixando o discurso. 

Faz uma diferença entre os materiais, uma cartilha e um panfleto. O debate do ENADE ão é central pro 

movimento, principalmente nas pagas. O que é central ai portanto, não é a questão da linguagem, e construir 

assembléias nos cursos.  

 

 

 
 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

CARTILHA:  

 ADICIONAR A DISCUSSÃO DO PANFLETO DA EXNEEF (QUESTÃO DA REFORMA UNIVERSITARIA E DO 

CONTEXTO MAIS GERAL); 

 ADICIONAR OS ELEMENTOS GERAIS DA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS (PROPOSTO PELA 

ENECOS E MODIFICADA NESSE FENEX) PARA QUE OS COMITÊS LOCAIS QUE CONSTRUIRÃO O 

BOICOTE AO ENADE POSSAM DISCUTIR SOBRE A PROPOSTA (A PROPOSTA NA INTEGRA MODIFICADA 

FICARIA NO BLOG DO FENEX, QUE SERÁ ATUALIZADO);  

 ADICIONAR OS CURSOS QUE FARÃO O ENADE ESSE ANO (SAÚDE E AGRÁRIAS). ATUALIZAÇÃO DA 

CARTILHA PARA ESSE ANO; 

 ―DESMISTIFICAR‖ AS AMEAÇAS QUE SÃO FEITAS AOS ESTUDANTES QUE O BOICOTAM; 

 AS EXECUTIVAS (ENESSO, FEAB, ENEFI, EXNEEF, ENEENF, EXNUT) QUE FIZEREM O ENADE ESSE ANO 

FARÃO AS MODIFICAÇÕES NESSE MATERIAL, DIAGRAMARÃO E ENCAMINHARÃO PARA O ANDES. 

 

 

PANFLETO:  

 MATERIAL COM CARÁTER MAIS AGITATIVO, TENDO O PONTO ―PORQUE BOICOTAR O ENADE‖ E 

―COMO BOICOTAR‖ DA CARTILHA; 

 FAZER UM CHAMADO TAMBÉM PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA OUTRA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

JUNTO AOS COMITÊS LOCAIS; 

  

ANDES-SN: 

 ELABORAR UMA CARTA PARA O ANDES FAZENDO UM CHAMADO A CONSTRUÇÃO DO BOICOTE DO 

ENADE DESSE ANO  E UM CHAMADO À CONSTRUÇÃO DE UMA OUTRA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

(MARCELO FEMEH, JULIO ENEBIO, PEDRÃO ENECOS, MARI ENEENF); 

 IMPRESSÃO DO MATERIAL (CARTILHA, PANFLETOS E ADESIVOS); 

 

COMITÊS LOCAIS: 

 CONSTRUÇÃO DE COMITÊS LOCAIS  (ENTRE AS EXECUTIVAS QUE FARÃO A PROVA ESSE ANO E 

ENTRE AQUELAS QUE TAMBÉM NÃO FARÃO) PARA PUXAR A DISCUSSÃO NÃO SOMENTE DO 

BOICOTE, MAS TAMBÉM DA OUTRA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO – CONSTRUÇÃO DE SEMINÁRIOS 

PARA DEBATER ISSO; 

 INDICATIVO DE FAZERMOS UM BALANÇO DO BOICOTE NO PRÓXIMO FENEX, BALANÇO ESSE QUE 

TRAGA TAMBÉM ELEMENTOS DA DISCUSSÃO QUE FOI FEITA SOBRE A PROPOSTA DE AVALIAÇÃO. O 

ANDES DEVE ESTAR PRESENTE, PARA DISCUTIRMOS ISSO EM CONJUNTO. 

 ATUALIZAR O SITE DO FENEX COLOCANDO A PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA ENECOS PARA 

DISCUSSÃO DOS COMITÊS LOCAIS; 

 



 

 

PROJETO POLITICO 

 

XXXI Conselho de entidades de Letras - CONEL 

 

1. A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras - EXNEL 

 
A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras é a representatividade máxima dos estudantes de 

Letras do Brasil. Segue a nossa Carta de Princípios que rege politicamente, culturalmente e academicamente 

a nossa executiva: 

 

 CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

 

27. Discordamos de qualquer sistema sócio-econômico que seja baseado na exploração insustentável 

sobre a vida, na exploração do ser humano pelo ser humano, na privatização e mercantilização dos recursos 

naturais, pessoas e valores.  

 

28. Buscamos uma eqüidade social, encampando lutas por um sistema justo e sustentável para todas/os.  

 

29. Reconhecemos os individualismos e acreditamos na organização coletiva como forma de superação 

das nossas contradições sociais.   

 

30. Defendemos a utilização autônoma dos meios de produção pela classe trabalhadora.  

 

31. Defendemos uma mídia democrática, transparente, e instigadora de uma consciência crítica e 

popular. Que não sirva de instrumento de dominação ideológica e não comercialize informações e modelos. 

 

32. Assumimos o movimento estudantil como movimento social por objetivar a construção de um novo 

projeto de sociedade, em parceria com os demais movimentos populares, sem ferir a identidade fundamental 

de nossos princípios, nossa liberdade, nossa autonomia e as pautas estudantis.  

 

33. Defendemos uma formação de todas/os as/os letrandas/os fundamentada nos princípios éticos de 

respeito à vida, dignidade e justiça. 

 

34. Afirmamos a não dissociação das problemáticas social, cultural, artística, ambiental e econômica.   

 



 

 

35. Defendemos a autonomia e soberania das comunidades sobre sua cultura e ambiente que ocupam ou 

que historicamente lhes cabe, sob uma lógica de convivência harmônica que possibilite não só a 

conservação do espaço como também a manutenção da comunidade de forma digna. 

 

36. Defendemos a educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade, com 

caráter emancipatório e transformador. 

 

37. Defendemos o acesso e a permanência dignos para todas/os nas instituições de ensino.   

 

38. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e a permanência de 

grupos sociais historicamente desfavorecidos.  

 

39. Defendemos o ensino voltado para a formação de sujeitos críticos e atuantes, que possibilite a 

construção e a prática de metodologias participativas e que busque a integração dos conhecimentos numa 

perspectiva totalizante.  

 

40. Defendemos uma formação que leve o indivíduo a refletir e a atuar conforme as reais necessidades 

do seu meio social, e que garanta que cada um contribua de acordo com as suas possibilidades e seja 

atendido segundo as suas necessidades.  

 

41. Defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

42. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve ser respeitada. Entendo-se o respeito à 

diversidade como a livre expressão e manutenção de tradições e costumes de uma dada sociedade, desde 

que essa livre expressão não tenha como conseqüência a opressão de outras tradições e costumes.  

 

43. Somos contra o processo de naturalização de toda e qualquer forma de opressão, seja ela de classe, 

origem nacional, gênero, etnia, religião, orientação sexual e política.  

 

44. Não a mercantilização das relações humanas. 

 

45. Somos contra qualquer forma de preconceito lingüístico e respeitamos todas as variantes lingüísticas 

encontradas em território brasileiro. 

 

46. Somos contra qualquer ato de purismo lingüístico que desrespeite e deslegitime uma comunidade 

outra de fala e seus habitantes. 



 

 

 

47. Defendemos a liberdade de expressão, a possibilidade de se emitir um opinião e o direito de fazer 

greve ou manifestações. 

 

48. Defendemos um ambiente científico, artístico, cultural e político em que haja liberdade de expressão 

de se emitir uma opinião. 

 

49. Somos a favor de investimentos em educação, cultura e arte, desde que garantam a igualdade entre 

as regiões e possibilite que todas as regiões do Brasil sejam beneficiadas da mesma forma. 

 

50. Lutamos por melhores condições de ensino no Brasil, tal como uma estrutura digna para todos 

aqueles que estão no processo educacional. 

 

51. Acreditamos que a ExNEL e a representação estudantil deve ser consultada a qualquer decisão 

governamental que envolva a área de Letras, a formação do profissional de Letras, o ensino de Letras, 

Lingüística e Arte e o mercado de trabalho de Letras. 

 

52. Somos favoráveis ao investimento em arte e na produção artística literária, desde que atue da mesma 

forma para todas as regiões do Brasil e garantam igualdade e ética no fazer artístico. 

 

 

2. O CONEL 

 O Conselho Nacional de Entidades de Letras – CONEL é o segundo maior órgão deliberativo dos 

fóruns da executiva. No CONEL estão presentes as entidades de base (Centros Acadêmicos; Diretórios 

Acadêmicos; Executivos Nacionais, Regionais e Estaduais) de letras de todo o Brasil.  

 Estas entidades são instâncias representativas estudantis e devem organizar os estudantes no 

movimento estudantil e facilitar a estes discussões que possam fazê-los refletir sobre a função social da 

universidade, do estudante e do profissional de área. Espera-se cerca de 60 estudantes de letras. 

 Seguindo a Plenária Final do ENEL na Universidade Federal da Paraíba, deliberou-se que o XXXI 

CONEL será sediado no estado do Piauí, na Universidade Estadual do Piauí, campus Poeta Torquato Neto 

dos dias 16 a 19 de Dezembro de 2010. 

 Para organizar-se a executiva possui instâncias estaduais, regionais e nacionais. No quadro de 

executivos da EXNEL, pela primeira vez o Piauí possui os 03(três) executivos estaduais e 02(dois) nomes a 

nível nacional. Isto como reflexo das participações atuantes do Piauí nos últimos fóruns da executiva. 

 O Piauí possui três instituições de ensino superior onde há o curso de Letras. Na Universidade 

Estadual do Piauí há habilitação em Letras / Português / Espanhol / e Inglês; Universidade Federal do Piauí, 



 

 

em Letras Português / Francês e Inglês e na Faculdade do Cerrado Piauiense a habilitação de Letras / 

Português. Dados apresentados pelo Ministério da Educação - MEC mostram o curso de letras como o 

segundo maior em número de estudantes de graduação em instituições de ensino superior. 

 Como as entidades de base são executoras de ações dentro das universidades, é necessário que haja 

entre elas uma interação e discussão para traçar novos rumos e perspectivas para o Movimento Estudantil de 

Letras. 

 Estudantes em curso superior no Brasil representam apenas 1%(um por cento) da população 

brasileira. O sistema de acesso à universidade ainda é defasado, a educação é cada vez mais sucateada e 

técnica, a apatia é dominante e o mercado de trabalho parece ser a única coisa por qual temos que batalhar 

na vida.  

 É preciso ser todos os que são excluídos, marginalizados, que não tem educação, moradia, saúde, 

terra, lar. É preciso ser os oprimidos, os injustiçados, os ninguéns. É preciso acima de tudo, utilizar a 

educação como instrumento de libertação. 

 É preciso entender porque a universidade deve ser feita do povo para o povo. 

 

3. Justificativa 

 Este espaço servirá para que as entidades de Letras toquem uma luta unificada em todo o Brasil, 

respeitando e discutindo as deliberações tiradas no CONEL, e abraçá-las como bandeiras de luta. Ainda 

como um espaço de integração e de balanço da atuação das entidades de base. 

   

4. Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 

 Discutir a Universidade popular, aberta, pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 

 

4.2. Objetivo Específico 

● Integração entre as entidades de base; 

● Troca de experiências entre as entidades de base; 

● Formação política estudantil; 

● Estimular a coletividade 

● Discutir opressões 

● Discutir e incentivar a luta dos Movimentos Sociais contra as formas de opressão, em especial do 

Movimento Estudantil; 

● Aproximar a comunidade acadêmica dos movimentos sociais; 

 

 

5. Estrutura  



 

 

5.1. Estrutura Metodológica 

Rodas de diálogo 

As rodas de diálogo trazem uma explanação geral sobre uma determinada temática, através de 

facilitadores. Servem para possibilitar trocas de experiências entre os facilitadores e os participantes.  

 

Grupos de discussão e trabalho 

São espaços de pequenos grupos onde se darão discussões sobre determinado tema e dessas 

discussões sairão encaminhamentos de trabalho a serem colocados em proposta para ser apresentadas ao 

grupo. 

 

Oficinas 

 Construção de materiais que nascerem de idéias das discussões do encontro. 

 

5.2. Estrutura Física 

Alojamento 

Aproveitar-se-ão, as salas de aulas do CCHL. 

 

Alimentação 

Pela ausência de Restaurante Universitário, a alimentação será terceirizada. 

 

Grupos de trabalhos 

Serão realizados nas salas de aula do CCHL. 

 

Rodas de diálogo 

Será aproveitado o Laboratório de Artes. 

 

Oficinas 

Serão realizadas em espaços abertos da UESPI, em salas de aula e na quadra poliesportiva. 

 

Segurança 

Ficara sobre a responsabilidade da instituição e da comissão organizadora a segurança dos 

participantes e a fiscalização das dependências da Universidade a fim de evitar possíveis danos às suas 

instalações e aos participantes do XXXI CONEL. 

 

6. Comissão Organizadora  

Coordenação Geral: Responderá pela organização do encontro. 



 

 

 

7. Material necessário para o encontro 

 MATERIAL QUANTIDADE 

01 Bloco de Anotações 60 

02 Canetas 60 

03 Caixa de Clips 10 

04 Pincel Compactor 60 

05 Pincéis Atômicos de cores variadas 25 

06 Cartolina 100 

07 Papel Madeira 60 

08 Tubo de Cola 20 

09 Resma de Papel 03 

10 Tesoura sem ponta 60 

11 Caixa de grampos 05 

12 Grampeador 02 

13 Fita Adesiva 10 

14 Tinta para tecido 50 

15 Percevejo 04 

16 Tinta Guache 25 caixas de 6 unidades 

17 Tecido TNT 50 METROS 

18 Pincel para pintura 40 

19 Tinta para rosto 10 caixas 

20 Computador/Notebook 02 

21 Data-show 01 

22 Caixa de som 01 

23 Microfones 03 

24 Extensão 03 

 

8. Programação do encontro 

 
Dia 16 de Dezembro: Quinta-feira 

Manhã 

08h00 às 14h30 - Credenciamento 

Tarde 

14:30 – Mística de acolhimento 

15:00 – Plenária inicial - (apresentar o encontro, organizar as brigadas, regimento*) 

17:00 – Reunião das Brigadas  



 

 

Noite 

19:00 – Jantar  

20:00 – Roda de diálogo 01: ―Análise da Sociedade‖ 

22:00 – Atividade Cultural: Sarau Subversivo 

00:00 – Recolhimento  

 

Dia 17 de Dezembro: Sexta-feira 

Manhã 

07:00 – Acorda  

07:30 – Café da manhã   

08:00 – Roda de diálogo 02: ―A universidade que temos, e a Universidade Popular surgindo como 

contraponto ao modelo capitalista‖ 

GDT 01 – Educação Popular 

GDT 02 – Ensino-Pesquisa-Extensão  

GDT 03 – Autonomia Universitária 

GDT 04 – Democratização do acesso à Universidade 

12:00 – Almoço  

Tarde  

14:00 – Roda de diálogo 03: ―O papel do movimento estudantil na luta por um novo modelo de 

educação‖  

16:00 – Oficinas 

Oficina 01: Fanzine 

Oficina 02: Grafite 

Oficina 03: Stêncil  

Oficina 04: Teatro do oprimido 

Noite 
18:00 – Jantar 

19:00 – Mostra o seu que eu mostro o meu – MOSQUEMOM 

20:00 – ―ExNEL e entidades de base: novos rumos para reorganização do movimento estudantil de 

letras.‖ 

GDT 01 – Bandeiras de Luta da Exnel 

GDT 02 – Metodologia dos Encontros 

GDT 03 – Estrutura Organizativa / Planejamento de Ações para a EXNEL  

GDT 04 – Identidade Visual e Política da Executiva 

 

Dia 18 de Dezembro: Sábado 

Manhã 

07:00 – Acorda  

07:30 – Café da manhã 

08:00 – Planejamento da EXNEL: Estaduais 

10:00 – Planejamento das Regionais  

12:00 – Planejamento da Nacional 

Tarde 

14:00 às 18:00 - Reunião de discussão da EXNEL 

Noite 

18:00 – Jantar 

19:00 – Plenária Final 

 

Dia 19 de Dezembro: Domingo 

Manhã 

07:00 – Acorda 

08:00 – Encerramento 

 



 

 

Regimento do XXXI Conselho Nacional de Entidades de Letras 

CONEL – 09 a 10 de Fevereiro na UNB 

 

Cap. I – Do Congresso 

Art. 1º - O Conselho Nacional dos Estudantes de Letras, segundo fórum máximo de deliberação do Movimento dos 
Estudantes de Letras - MEL, é aberto à participação de todos e todas. 

Art. 2º - Serão acrescentadas diretrizes a serem cumpridas pela Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, na 
fomentação do MEL. 

 
§ 1º – Nas plenárias de abertura e final somente terão direito a voto os delegados eleitos. 

§ 2º – Apenas um representante de entidade de Letras será tirado delegado. 

 
§3º – Entende-se como Entidade de Letras, os Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos e a Executiva Nacional dos 
Estudantes de Letras. 

§4º - A tiragem para delegados da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, será de um por região, 
correspondendo a cinco delegados, representando as cinco regiões do país. 

§5º - A eleição dos delegados da Executiva Nacional, será a primeira pauta da Assembléia Inicial. 

 

Cap. II – Organização das eleições de Delegados 

Art. 3º - Todos os delegados da Executiva Nacional serão eleitos em assembléia. 
 
§1º – A eleição se realizará por região. 
§2º – O número máximo de delegados que uma entidade pode ter, é 1 (um) delegado. 
§3º – Não há quorum mínimo para eleição de delegados. 

Art. 4º – A eleição dos delegados é de responsabilidade da Entidade.  

 

Cap. III – Do Credenciamento dos Delegados 

Art. 5º - O credenciamento dos delegados será realizado de 07h00 às 09h00  do dia 09/02/2011 no local de 
credenciamento do CONEL, na UNB.  

 

Art. 6º - Os documentos necessários para o credenciamento são: 
I – Preenchimento da ficha de inscrição; 
II – Comprovantes de Matrícula e Documentos de Identidade de todos os delegados eleitos. 

Art. 7º - O credenciamento será  feito pela Comissão de Organização do conselho. 

Art. 8º - Quaisquer recursos deverão ser apresentados à Plenária de abertura do Conselho. 

 

Cap. IV – Da Preparação do Congresso 



 

 

Art. 9º - A Comissão Organizadora  publicará um caderno de textos preparatório para o conselho. 

Cap. V – Do Funcionamento do Conselho 

Art. 10º - O Congresso estará  organizado do seguinte modo: 
 
Dia 09.02.11 
Manhã 
07h00 às 08h00 – Credenciamento 
08h00 às 10h00 – Plenária Inicial 
10h00 às 12h00 – Roda de Dialogo 01: “Porque nos organizamos?” 
Tarde 
14h00 às 16h00 – Roda de Dialogo 02: “A universidade que temos e a Universidade Popular 
surgindo como contraponto” 
16h00 – Grupos de discussão: 
Grupo 01: O que é a universidade e para que ela serve? 
Grupo 02: Como é a universidade atual? 
Grupo 03: Porque queremos outra universidade? Qual foi o processo que nos levou a essas conclusões? 
Grupo 04: O que é Universidade popular? 
Grupo 05: O que diferencia universidade popular da universidade atual? 
Grupo 06: O que é possível fazer nesse momento histórico? 
 
Dia 10.02.11 
Manhã 
08h00 às 10h00 – Roda de dialogo 03: “A EXNEL e os novos rumos para a organização do 
MEL” 
10h00 às 12h00 – Grupos de discussão 
Grupo de Discussão 01: Bandeiras de Luta da Exnel 
Grupo de Discussão 02: Metodologia dos Encontros 
Grupo de Discussão 03:Estrutura Organizativa / Planejamento de Ações para a EXNEL 
Grupo de Discussão 04: Identidade Visual e Política da Executiva 
Tarde 
14h00 às 16h00 – Espaço de planejamento 
Grupo 01 – Regional Norte 
Grupo 02 – Regional Sul 
Grupo 03 – Regional Sudeste 
Grupo 04 – Regional Nordeste 
Grupo 05 – Regional Centro-Oeste 
Grupo 06 – Nacional 
16h00 – Plenária Final 

Art. 11º - Os Grupos de Trabalho, Grupos de discussão e as Rodas de diálogo, são abertos a todos e todas. 

PARÁGRAFO ÚNICO – os Grupos de discussão e Grupos de trabalho terão um coordenador e um relator, sendo o 
relator definido previamente pela Comissão de Organização, e o coordenador eleito nos próprios Grupos de trabalho, 
por maioria simples. 

Art. 12º – As plenárias serão dirigidas pela Comissão Organizadora do Conselho. 

Art. 13º - Todas as propostas, para serem encaminhadas à plenária final, deverão ser apresentadas, com possibilidade 
de serem discutidas, nos grupos de trabalho e grupos de discussão.  

Art. 14º - Os delegados que não compareceram em no mínimo 75% dos espaços do conselho, cujo controle será 
viabilizado pela comissão organizadora, serão, para todos os efeitos, descredenciados. 

Art. 15º - A sistematização das propostas para as plenárias será realizada pela Comissão de Organização. 

 

Brasília, 09 de Fevereiro de 2011 

Comissão Organizadora do XXXI CONEL 



 

 

 

XIII Conselho Regional das Entidades de Letras - COREL 

 
Tema: Um grama de ação vale mais do que uma tonelada de 

teoria. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luis – MA 

2010 

 

1-APRESENTAÇÃO 

 

 O Conselho Regional das Entidantes de Letras, doravante COREL, é um encontro que permite aos 

estudantes de letras de todo a Região discutir temas recorrentes que foi aprovado no Encontro Nacional dos 

Estudantes de Letras – ENEL.   

Sendo o Centro de Cultura da Madredeus  o local que sediará o XII COREL, o conseçho ocorrerá 

nos dias 27 e 28 de novembro de 2010. Por ser o evento de discursão do movimento estudantil de Letras da 

Região Nordeste, terá como propósito discutir e analisar a realidade contemporânea a nível regional e suas 

influências em nosso estado, abordando o seguinte tema: Um grama de ação vale mais do que 

uma tonelada de teoria 

http://corelsaoluis.blogspot.com/2010/07/xiii-conselho-regional-das-entidades-de.html


 

 

Portanto, cabe a nós, participantes deste processo, analisar o curso de Letras que se desenha em 

nossa região e esperamos, com a concretização desse evento, construir opiniões e sugestões para a 

contribuição e continuidade no processo de mudanças sociais, artísticas e políticas. 

 

2. OBJETIVO GERAL: 

 

Proporcionar um intercâmbio de conhecimento, experiência e discursão realizados por 

representantes de Diretórios, Centros Acadêmicos, DCEs, Eecutivos e estudantes afins. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Impulsionar o Movimento Estudantil de Letras (MEL), aprofundando e definindo as bandeiras 

de luta da Executiva; 

 Usar métodos de discursão para os temas abordados no ENEL a serem debatidos no Conselho. 

 

4. REALIZAÇÃO 

              

              O XII Encontro Regional das Entidantes de Letras do Nordeste tratará de temas de âmbito 

Regional. Este evento se apresenta como oportunidade para a reflexão acerca de um conjunto de temas que 

inquietam a sociedade regional. 

 

6. JUSTIFICATIVA: 

 

A cidade de São Luis, através da ExNEL - MA,  pretende, desta vez, realizar o XII COREL - NE. 

Visto que possuímos os três executivos estaduais , uma em São Luis, Outra em Imperatriz e outro 

em Santa Inês sentiremo-nos honrados em realizar o Conselho das Entidantes de Letras, com o propósito de 

formar opiniões e discutir ideias durante a reunião. 

 

  7. PARTICIPANTES: 

 

 Líderes dos CAs, DAs, DCEs, Executivos da Região Nordeste e estudantes afins. 

 

8. PROGRAMAÇÃO 

Sábado: 28/11 

14:00h às 15:00h – Credenciamento. 

15:00h às 18:00h – Discursão do TEMA. 

18:00h às 20:00h – Jantar  



 

 

20:00h às 22:00h – Reunião Presencial da ExNEL NE e líderes. 

22:00h – Passeio e Festa. 

Domingo: 29/11 

06:00h às 08:00h – Café da Manhã 

08:00h às 11:00h – Reunião Presencial da ExNEL NE e líderes. 

11:00h às 13:30h – Almoço 

13:00h – Saída das Delegações e entrega dos certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DO XIII EREL PIAUÍ 2011 
 

“Por um novo modelo de educação: letras e educação popular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organização: 

 

-Centro Acadêmico de Letras / Português ―Poeta Nossa Senhora das Dores Castelo Branco‖ – CALEP / 

UESPI 

-Centro Acadêmico ―Poeta Torquato Neto‖ – C.A de Letras UFPI 

-Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – EXNEL 



 

 

1. A Executiva dos Estudantes de Letras – EXNEL 

 

  

 A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras é a representatividade máxima dos estudantes de 

Letras do Brasil. 

 Baseada no tripé: político-acadêmico-cultural a EXNEL organiza-se através dos seus fóruns: 

Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – ENEL, Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL, 

Conselho Nacional dos Estudantes de Letras – CONEL, Conselho Regional dos Estudantes de Letras – 

COREL e os Encontros distritais e estaduais. 

 São bandeiras de luta da executiva: 

I- Integrar e articular os estudantes de Letras através de seus fóruns; 

II - Incentivar e organizar o debate sobre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária na área de Letras, de 

forma multidisciplinar, bem como sobre o Movimento Estudantil de Letras (MEL), através de publicações e 

da produção de materiais diversos; 

III - Manter contato e colaboração permanente com as entidades representativas das categorias de 

trabalhadores na área de Letras, visando o aprimoramento das relações entre as entidades e buscando 

soluções conjuntas para os problemas relacionados ao mercado de trabalho e à formação profissional; 

IV - Buscar contato e colaboração permanente com as Entidades de Pesquisa e ensino de Letras, através de 

convênios e parcerias em projetos que visem à integração e o incremento da produção técnico-científica 

nesta área; 

V - Promover e incentivar as relações dos estudantes de Letras com os demais estudantes e Entidades 

estudantis, unificando as lutas que visem às soluções dos problemas comuns, de acordo com as bandeiras de 

lutas da Executiva; 

VI - Lutar pela boa qualidade do ensino de Letras, buscando unificar as reivindicações legítimas dos 

estudantes de Letras do Brasil; 

VII – Lutar pela qualidade do ensino; 

VIII - Intensificar as relações dos estudantes de Letras com a sociedade civil organizada, atuando na defesa 

da democracia, dos direitos humanos e difusos para o pleno exercício da cidadania; 

IX - Incentivar a criação e manutenção de entidades de base (CA's e DA's), livres e independentes de 

qualquer órgão ou poder. 

 

 

 

2. Apresentação 

 

 O EREL 2011 será o XIII Encontro Regional dos Estudantes de Letras. Os encontros regionais são 

fóruns da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – EXNEL, e ocorrem geralmente no feriado da 

Semana Santa. 



 

 

 Os encontros são uma forma de interação, integração e diálogo dos estudantes de Letras. A executiva 

– baseada no tripé: acadêmico, político e cultural – oferece uma alternativa de discussão que vai além da 

proposta em sala de aula: uma discussão critica para se chegar a uma educação libertadora. 

 A atual conjuntura do Movimento Estudantil no Piauí e a pouca representatividade ou quase nula da 

Executiva no estado, nos abriu os olhos à necessidade de ser sede dessas discussões no Piauí, e de moldar 

um caráter de discussões que queríamos ver nas nossas universidades. 

 No EREL 2010, realizado em Recife, surgiu o nome do estado do Piauí para ser escola-sede do 

próximo encontro. Ainda assustados com essa possibilidade e vendo a maneira com que a Comissão 

Organizadora foi tratada pelos estudantes, nós, estudantes de letras das Universidades Estadual e Federal do 

Piauí, decidimos construir o EREL e remoldar o seu formato, fazendo com que todos os estudantes 

construam o encontro e não somente a comissão organizadora. 

 Durante os dias 21 a 24 de Abril de 2011, estudantes de letras da região nordeste, que compreende 

nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe, irão participar de atividades como painéis, apresentação de trabalhos, oficinas, grupos de discussão, 

intervenções artísticas e culturais, com o objetivo de promover-lhes uma transformação interior para que 

depois possam desconstruir e reconstruir a sociedade através das letras. 

 Os idealizadores desse encontro acreditam que a discussão sobre Educação Popular ajude na 

conscientização do papel social de cada de ser humano. 

 

 

―Por um novo modelo de educação: letras e educação popular” 

 A história dos princípios da Educação Popular e de seu maior idealizador, Paulo Freire, contada em 

Literatura de Cordel: 

 

CORDEL A PAULO FREIRE 

Autor: Medeiros Braga 

 

Os grandes nomes da história  

Deixaram transparecer 

A importância da leitura, 

Conhecimento, saber, 

Como mola propulsora 

Para o mundo melhor ser. 

 

Manifestou-se Monteiro 

Lobato sobre o porvir 

Dizendo que só com livros 

Pode u´a nação existir... 

E o poeta Castro Alves 

Nesses versos a seguir: 

 

―Ó bendito o que semeia  

Livros...livros à mão cheia 

E manda o povo pensar. 

O livro caindo n´alma 

É gérmen que faz a palma 

É chuva que faz o mar.‖ 

 

O líder José Martí, 

Revolucionário impoluto, 

Dizia com todas letras 

Que o saber é o maior duto; 

Que a única forma do homem 



 

 

Se sentir livre é ser culto. 

 

E Engels em carta a Marx 

Pôs a preocupação, 

De educar o operário 

Dar-lhe conscientização 

Pra que pudesse mover 

A roda da revolução 

 

O educador Paulo Freire 

Foi, mirando uma utopia 

Humanista e coerente 

Com a sua ideologia, 

Quem melhor interpretou 

Toda essa sabedoria. 

 

Paulo Reglus Neves Freire 

Era o seu nome completo 

Foi um revolucionário 

Na política e no ―alfabeto‖ 

Que dedicou toda vida  

Na formação de insurreto. 

 

Nascido em recife em mil 

Novecentos e vinte e um 

Entre siris, caranguejos 

E pescadores de atum, 

Teve ele uma formação 

Com o operário em comum. 

 

A revolução mexicana, 

A cubana, o sandinismo, 

A revolução soviética, 

Chinesa, o cristianismo 

Serviram de inspiração 

Para o seu socialismo. 

 

Mesmo formado em direito 

Não exerceu profissão. 

Passou a desenvolver 

De professor a missão 

Mesclando os ensinamentos 

Com a conscientização. 

 

Foi ele, assim, o primeiro  

No universo educador  

De pegar a aprendizagem 

De perfil conservador 

E transformar em instrumento  

Popular, libertador. 

 

 

Juntando idéias e letras 

Iniciou uma batalha 

Visando acabar com a farsa  

De que se vive, ―sem falha‖, 

Em um país que oferece 

Condições a quem trabalha. 

 

Antes dele só havia 

A educação dominante, 

Era a escola dirigida 

Pra manter o ignorante 

No cabresto do sistema 

Desigual e degradante. 

 

O aparelho ideológico 

Do estado em instrução 

Dava ao filho do operário 

A imagem de um patrão 

Bondoso, honesto e honrado, 

Um orgulho pra nação. 

 

Ao mesmo tempo criava 

O operário excelente, 

Pacato, trabalhador, 

Cuidadoso, obediente, 

Conformado com a vida 

Que lhe deu o Onipresente. 

 

Tinha o mestre Paulo Freire 

Grande sensibilidade, 

Convivendo com a pobreza, 

Sentindo dificuldade, 

Foi tomando a consciência 

Da cruel realidade. 

 

No seu tão farto pensar, 

Já cheio de idealismo, 

Era a miséria um fato 

Do mais puro realismo 

Produzida em abundância 

Pelo atroz capitalismo. 

 

Quer no campo ou na cidade 

Via a miséria crescer, 

Nos vales, mangues, mocambos, 

Estava a prevalecer 

A sentença que condena 

O homem, sempre, a sofrer. 

 

E Paulo Freire sentira 

Que era preciso mudar, 

Mas, também, já conhecia  



 

 

Que para isso se dar, 

Toda idéia dominante 

Tinha que modificar. 

 

O seu método educativo 

De conscientização 

E de técnica utilizada 

Pela alfabetização, 

Era o instrumento vital  

Para uma libertação. 

 

Educação que ensinasse 

O homem a ler e escrever, 

Não apenas pra votar 

Ou pra riqueza crescer, 

Mas, sobretudo, mostrar 

O sofisma do poder. 

 

Mostrava o mundo real 

No modo mais primitivo, 

E o mundo justo, ideal, 

Libertário, coletivo, 

E a luta necessária 

Pra atingir o objetivo. 

 

Além de conscientizar 

Via aquele educador 

Que a partir da realidade 

De cada trabalhador, 

O rendimento escolar 

Era mais transformador. 

Para o mestre Paulo Freire 

Os problemas principais 

Não são questões pedagógicas, 

Mas, são elas, essenciais, 

Questões políticas, precisam 

Ser discutidas bem mais. 

 

Para isso é necessário 

Que haja democracia, 

Que deixe o aluno criando 

A própria sabedoria, 

Somando a prática vivida 

Com alguma teoria. 

 

Reconhece o educador, 

Com franqueza e humildade 

Que existe conhecimento 

No mestre e comunidade, 

Devendo cada aprender 

Em cada oportunidade. 

 

A troca de experiência 

Resulta, sempre, em valor, 

Todos ali se confundem 

No debate acolhedor... 

O professor faz-se aluno 

E o aluno, professor. 

 

Assegura Paulo Freire 

Pelo método que atina, 

Que a participação 

Sua lição descortina: 

Ensinando se aprende 

E aprendendo se ensina. 

Mas, ele não abria mão 

Do operário educar-se, 

Conhecer os seus problemas 

Pra neles conscientizar-se 

E se insurgir com mais força 

Dentro da luta de classe. 

 

Relutante contra as forças 

Gigantescas da opressão, 

Animava Paulo Freire, 

Causava satisfação, 

Ver nascer no oprimido 

Alguma indignação. 

 

No entanto, justificava 

O entusiasmo, o fervor, 

Numa frase retratando 

Seu espírito lutador: 

―Nós não podemos falar 

De educação sem amor.‖ 

 

Era a educação política, 

Era a lição popular 

Gerada ali na escola, 

Comentada em cada lar, 

O que levava mais alto 

Todo oprimido a pensar. 

 

O método Paulo Freire 

Ganhava fama ao redor. 

As regiões copiavam  

O que havia de melhor 

Em matéria educativa 

Dirigida pra o menor. 

As coisas se aceleraram  

Com João Goulart no poder, 

A educação popular 

Bem mais apoio pôde ter, 

Camponês e operário 

Puderam mais aprender. 



 

 

 

Em Angicos, potiguar, 

Alfabetizou, com primores, 

Em quarenta e cinco dias 

Trezentos trabalhadores, 

Despertando a atenção 

De vários governadores. 

 

Até mesmo o presidente 

Denotando grande afeto 

Convidou a Paulo Freire 

Pra comandar um projeto 

Visando alfabetizar 

Dois milhões de analfabetos. 

 

No entanto, esse programa 

De educação popular, 

No que pese a importância, 

Não pôde se efetivar 

Por ter sido suprimido 

Por um golpe militar. 

 

Implantada a ditadura 

A longa noite surgia. 

Proibido a dizer ―não‖ 

Quem ousasse ela punia 

Tanto aquele que ensinava  

Como aquele que aprendia. 

E a punição poderia 

Ser na nova escravatura, 

Afogamento, pancada, 

Pau-de-arara, queimadura, 

Ou a morte provocada 

Pelo excesso de tortura. 

 

 

 

Foi preso, então, Paulo Freire 

E acusado de comunista, 

Um professor perigoso, 

Subversivo ativista 

Que educava camponeses 

Para a guerrilha extremista. 

 

Pressionado, constante, 

Por esse brutal concílio, 

Negados todos direitos, 

Barrado o menor auxilio, 

Teve ele que sofrer 

Dezesseis anos de exílio. 

 

Enquanto o Brasil perdia 

Esse grande professor 

Ganhava o Chile, Argentina, 

México, Peru, Equador, 

Vários países da África 

Com a lição do educador. 

 

No continente africano 

Chegou de mala e sacola 

Em São Tomé, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, em Angola, 

Em Príncipe e em Moçambique 

Pra melhorar sua escola. 

Teve, também, em Genebra 

Onde ali foi consultor, 

E na universidade 

De Harvard, que o convidou 

A ministrar várias aulas 

Naquilo o consagrou. 

 

Passados dezesseis anos 

No mais cruel cativeiro 

Se concedia a anistia 

A todos do estrangeiro, 

Podendo pisar o solo, 

Sentir o ar brasileiro. 

 

Pôde ele, então, ensinar  

Em várias universidades, 

Receoso, mas, sentindo 

O clima de liberdade, 

Chegou até a exercer 

Diversas atividades. 

 

Foi convidado e aceitou 

Ser na gestão Erundina 

Secretário da educação 

Com a missão cristalina 

De levar a aprendizagem 

Consciente, genuína. 

 

Paulo Freire ofereceu 

A melhor educação 

Que o paulistano tivera 

Em muita administração, 

Comprovando que o exílio 

Prejudicou a nação. 

Mestres bem remunerados 

Paulo Freire contemplou 

E um clima democrático 

Para as escolas levou 

Com a participação 



 

 

Na escolha de diretor. 

 

O nível de educação 

Foi fator fundamental 

Pra que escolas privadas 

Perdessem alunos, afinal, 

Exatamente pra rede 

Pública municipal. 

 

Antes, pois, de Paulo Freire 

Havia discriminação, 

O aluno da rede pública 

Não aprendia a lição 

E atingia os mais altos 

Índices de reprovação. 

 

Paulo Freire com seu método 

Eficaz de educador 

Já constatado na prática 

Nos países onde andou, 

Introduziu em São Paulo 

E revolucionou. 

 

 

Como grande educador 

Teve a oportunidade 

De implantar no país, 

Para uma sociedade,  

Uma didática que cuida 

De educar pra liberdade. 

Para o mestre Paulo Freire, 

Convincente e convencido, 

A educação é importante 

Desde que constituído 

O saber que consolida 

A cultura do oprimido. 

 

Gerador de gerações 

De professores, segundo  

A aprendizagem embasada 

Num objetivo fecundo 

Paulo Freire se tornou 

Mais conhecido no mundo 

 

Mais de vinte e cinco obrar 

O exterior consumiu, 

Muitos países adotavam 

Pra melhorar seu perfil... 

De mão em mão circulavam, 

Com exceção, no Brasil. 

 

Das obras mais importantes 

Que Paulo Freire escreveu 

Estava a ―Pedagogia 

Do Oprimido‖ – o apogeu 

Que deixaria sua marca 

No continente europeu. 

 

Em mais de vinte idiomas 

Foi essa obra editada, 

Mais de vinte reimpressões 

Em casa país tirada 

Haja vista a importância 

Pelo mundo consagrada. 

 

 

De Doutor Honoris Causa, 

Por mérito, capacidade, 

Recebeu ele de vinte 

E sete universidades, 

Bem como, cidadania 

Em dezenas de cidades. 

 

Muitos logradouros públicos, 

Programas, instituição 

Levam o nome ―Paulo Freire‖ 

Valorizando a inscrição; 

E o seu trabalho é repleto 

De importante premiação. 

 

Acometido de um enfarto 

Veio o mestre a falecer 

Em dois de maio, de mil 

Noventa e sete, a saber, 

Abrindo grande lacuna 

Aos que precisam aprender. 

 

Hoje com o mundo curvado 

À mentira e tirania, 

Faz falta o método Freire 

Que do povo é o melhor guia  

Para repartir o pão 

E expor a democracia. 

 

FIM 



 

 

3. Justificativa 

  

 Discutir Educação Popular em um encontro estudantil justifica a necessidade de promover o 

debate sobre a realidade da educação brasileira e como ainda enquanto estudantes e depois como 

futuros professores iremos nos inserir nessa realidade. 

 A educação popular é consciente, participativa e orientada na perspectiva de orientação dos 

direitos do povo. 

  Em tempos de sucateamento das universidades, da formação somente para o mercado de 

trabalho é vital ao estudante de letras, discutir uma alternativa educacional para que não caia na 

idéia de reproduzir a educação bancária existente. 

 

4. Objetivos  

4.1. Objetivo Geral 

 

 O EREL 2011 tem como objetivo realizar um encontro com caráter de formação e 

integração, proporcionando a discussão de um modelo de educação que seja igualitário. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

- Promover o debate de Educação, trazendo um retrato da realidade, recorte de classes e 

perspectivas de respostas; 

- Discutir as opressões; 

- Possibilitar acúmulo para a construção de uma consciência critica na prática profissional; 

- Discutir e incentivar a luta dos Movimentos Sociais contra as formas de opressão, em 

especial do Movimento Estudantil; 

- Aproximar a comunidade acadêmica dos movimentos sociais; 

- Integrar os estudantes de letras e unificar suas lutas; 

- Incentivar a criação de Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos, para impulsionar o 

Movimento Estudantil de Letras; 

- Proporcionar intercâmbio cultural entre os estados; 

- Tornar o encontro, um espaço aberto para exposições e mostrar artístico-culturais e 

acadêmicas; 

- Questionar o modelo de educação vigente; 

- Estimular a coletividade; 

 

5. Estrutura 

5.1 Estrutura Metodológica 



 

 

O EREL 2011 será realizado na Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro Petrônio 

Portella e sua programação constará de painéis, grupos de discussão, oficinas, apresentação de 

trabalhos e artigos acadêmicos, troca-troca cultural e espaços com apresentação de bandas 

regionais. 

 

Painéis 

Os painéis têm por objetivo ser um espaço de formação e momento de aprofundar os 

conhecimentos dos participantes. Serve para possibilitar trocas de experiências entre a plenária e os 

debatedores. Serão realizados painéis todos os dias, com ênfase no tema do encontro, 

possibilitando, dessa forma o amplo debate entre as diversas correntes existentes, com o objetivo de 

incentivar uma visão crítica da educação. 

Os painéis são: 

Painel 01: ―Educação Popular e as Letras‖ 

Painel 02: ―Literatura Piauiense: além da cajuína‖ 

Painel 03: ―Combate as opressões‖ 

Painel 04: ―Universidade pra quê e para quem?‖ 

 

Grupos de Discussão  

Os grupos de discussão visam à discussão dos painéis anteriores, no sentido de propor 

encaminhamentos e direcionar intervenções práticas que devem ser levadas a discussão para a 

plenária final do encontro. A partir disso pretende-se a construção de um documento com um plano 

de atuação para a Executiva Regional dos Estudantes de Letras. 

Os grupos de discussão são: 

Grupos de discussão 01:  

Serão 10 grupos de discussão:  

GD 01 – Educação Popular  

GD 02 – Educação Popular 

GD 03 – Educação Popular 

GD 04 – Educação Popular 

GD 05 – Educação Popular 

GD 06 – Literatura Piauiense 

GD 07 – Literatura Piauiense 

GD 08 – Literatura Piauiense 

GD 09 – Literatura Piauiense 

GD 10 – Literatura Piauiense 

 



 

 

Grupos de discussão 02:  

Serão 10 grupos de discussão:  

GD 01 – Combate às opressões - Machismo 

GD 02 – Combate às opressões - Racismo 

GD 03 – Combate às opressões - Homofobia 

GD 04 – Acessibilidade 

GD 05 – Descriminalização dos Movimentos Sociais 

GD 06 – REUNI 

GD 07 – ENADE/ENEM 

GD 08 – Ensino-Pesquisa-Extensão 

GD 09 – Democratização da Universidade 

GD 10 – Conjuntura do Movimento Estudantil 

 

Oficinas 

Tem como objetivo a reunião de movimentos populares que irão facilitar os espaços e terão 

temática variadas. 

Oficina 01: Fanzine 

Oficina 02: Literatura de Cordel 

Oficina 03: Grafite 

Oficina 04: Stêncil  

Oficina 05: Teatro do oprimido 

Oficina 06: Danças Regionais 

Oficina 07: Agitação e Propaganda 

 Oficina 08: Poesia 

 

Troca-Troca Cultural 

Espaço de troca de cultura. Cada estado terá espaço para apresentar elementos da sua 

cultura. 

 
 
Místicas 
São espaços lúdicos de sensibilização. Ocorrerão sempre antes das culturais. 

 
Apresentação de Trabalhos: 
Uma comissão formada por Professores das Universidades Estadual e Federal terá o trabalho 

de coordenar a seleção dos trabalhos e artigos que poderão ser apresentados, de forma oral. 

Segue em anexo o Edital de seleção de trabalhos. 

 

5.2 Estrutura Física 

 



 

 

Alojamento 

Se dará em salas de aula e área para Camping. No setor CCHL. 

 

Alimentação 

A alimentação será terceirizada.  

Segue em anexo o orçamento da Alimentação. 

 

Grupos de trabalhos 

Salas de aula do Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL. 

 

Painéis  

Auditórios do CCHL. 

 

Oficinas 

Serão facilitadas em salas de aula ou espaços abertos. 

 

Segurança 

Ficara sobre a responsabilidade da instituição e da comissão organizadora a segurança dos 

participantes e a fiscalização das dependências da Universidade a fim de evitar possíveis danos às 

suas instalações e aos participantes do EREL 2011. 

 

Transporte 

Serão utilizados os ônibus das instituições UESPI e UFPI, para translado de facilitadores de 

espaço e ou encontristas, nos espaços em que será necessário o uso do transporte durante o 

encontro. 

 

Sala da C.O 

Espaço para que os encontristas dialoguem com a Comissão Organizadora. 

 

6. Comissão Organizadora  

Coordenação Geral: Responderá pela organização do evento. 

Coordenação de Finanças: Responsável pelo controle financeiro e orçamentário do evento e 

responderá pela a prestação de contas geral do evento, junto com a coordenação geral. 



 

 

Coordenação Acadêmica: Responsável pela seleção dos Trabalhos enviados ao encontro, assim 

como pela elaboração das temáticas dos debates e pela agenda e contatos com os palestrantes e 

autoridades que farão parte do evento. 

Coordenação de Infra-estrutura: Responsável pelas providências em relação aos alojamentos, 

refeitórios, auditórios, banheiros, etc. 

Coordenação de Comunicação: Responsável pela elaboração e divulgação do material relativo ao 

encontro. 

Coordenação de Cultura: Responsável pela partes do evento que se fundamentem programação 

cultural e estrutura desses espaços. 

Coordenação de Sistematização: Responsável pela sistematização dos documentos a serem 

aprovados em plenária dos estudantes. 

Coordenação Política: Responsável pela elaboração do regimento interno do encontro, elaboração 

das mesas políticas e sobre politização dos espaços. 

 

7. Programação Cultural 

A programação cultural contará com festas, teatro, shows, apresentação de bandas e danças 

regionais típicas a serem posteriormente definidas 

8. Orçamento 

9. Programação Geral 

Horário 

1º Dia 

Quarta 

20/04 

2º Dia 

Quinta 

21/04 

3º Dia 

Sexta 

22/04 

4º Dia 

Sábado 

23/04 

5º Dia 

Domingo 

24/04 

06h00 

Credenciamento 

Acorda Acorda Acorda Acorda 

06h30 

às 

08h00 

Café da 

Manhã 

Café da 

Manhã 

Café da 

Manhã 

Café da 

Manhã 

08h00 

às 

10h00 

Oficinas LIVRE 

(Mostras 

culturais 

dos estados) 

Painel 04 

Plenária 

Final 

10h00 

às 

12h00 
Painel 02 Oficinas 

12h00 

às 

14h00 

Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h00 

às 

16h00 

Plenária Inicial 
Grupos de 

discussão 01 

LIVRE 

(Mostras 

Culturais 

dos 

Estados) 

Apresentação 

de trabalhos 

16h00às 

18h00 

Reunião das 

Brigadas 

Apresentação 

de trabalhos 

Grupos de 

discussão 02 



 

 

18h00 

às 

19h30 

Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h30 

às 

21h00 
Painel 01 Painel 03 

LIVRE 

(Mostras 

culturais 

dos estados) 

Plenárias 

ESTADUAIS 

21h00 

às 

22h00 

Troca-troca 

Cultural 

Reunião das 

brigadas 

Reunião das 

brigadas 

Reunião das 

brigadas 

22h00 

às 

23h00 
Reunião da C.O 

EXNEL 

Reunião da 

C.O 

EXNEL 

Reunião da 

C.O 

EXNEL 

Reunião da 

C.O 

EXNEL 

 

 Mistica Mistica Mistica Mistica 

23h00 Cultural Cultural Cultural Cultural 
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1. Apresentação 

O Encontro Catarinense de Estudantes de Letras terá sua primeira edição na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) nos dias 20 e 21 de março de 2010. A criação e organização do 

Encontro é resultado de uma reorganização no Movimento Estudantil de Letras (MEL) da região 

Sul, reorganização que teve início no XVIII Encontro Nacional de Estudantes de Letras (Curitiba - 

2007) e fez firmar sua força e importância nos Encontros de Estudantes posteriores. 

A Universidade Federal de Santa Catarina foi sede do III Encontro Regional de Estudantes 

de Letras do Sul, realizado em 2008 após um período de 11 anos sem que o Encontro acontecesse 

na região, tendo, juntamente com o Centro Acadêmico Livre de Letras, um papel fundamental 

perante os estudantes de Letras da região Sul. 

O Centro Acadêmico Livre de Letras da UFSC e a Executiva de Estudantes de Letras, 

representada por cinco Executivas na Universidade, perceberam que a região Sul voltou a ter efetiva 

atuação dentro do MEL, porém no estado de Santa Catarina a participação dos estudantes nos 

Fóruns de Letras e nas discussões acadêmicas, políticas e culturais do Movimento Estudantil ainda 

é muito restrita. No EREL Sul 2008 apenas duas Universidades Catarinenses participaram do 

evento: a UnoChapecó, do oeste do estado, e a própria sede do Encontro. Nos demais Fóruns, 

inclusive no IV EREL Sul, realizado em Maringá - PR, o estado esteve representado somente pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

A Executiva Estadual dos Estudantes de Letras tem como objetivos aproximar os 

estudantes de Letras de Santa Catarina, visando integrar e trocar experiências para que o 

Movimento Estudantil de Letras (MEL) continue sendo a vanguarda da sociedade, criticando, 

lutando e reinvidicando. Somente através dessa união e conscientização política dos estudantes do 

nosso estado, podemos lutar por nossos direitos e transformar nossas realidades, pois somos todos 

sujeitos capazes de atuar e transformar os meios em que vivemos. 

Diante disso, a grande proposta é de realizarmos o I ECAEL - Encontro Catarinense dos 

Estudantes de Letras, onde os alunos terão espaço para apresentação de trabalhos acadêmicos e 

também espaço para discussão político-estudantil. Essa interação é de grande utilidade, pois quando 

discutimos com o outro, encontramos as divergências e buscamos soluções que melhoram a vida de 

todos. A proposta surgiu na UFSC , mas as Instituições Privadas, que na realidade detém da maioria 

dos cursos de Letras no estado (bem como no país) são bem-vindas nessa jornada, pois queremos 

discutir suas realidades acadêmicas, tais como valores das mensalidades, os currículos e qualidade 

do curso, que certamente importam à todos. 

    Todos são bem-vindos para construir, organizar e movimentar novamente o Movimento 

Estudantil de Letras de Santa Catarina. 



 

 

Detectada a necessidade da reorganização do Movimento Estudantil de Letras do estado e 

entendendo ser a Universidade Federal de Santa Catarina o agente essencial para tal, o Centro 

Acadêmico Livre de Letras e a Executiva dos Estudantes de Letras estão organizando o primeiro 

Encontro Catarinense de Estudantes de Letras. 

  

2. Florianópolis  

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina e uma das três ilhas-capitais do Brasil. 

Destaca-se por ser a capital brasileira com o melhor índice de desenvolvimento humano (IDH), da 

ordem de 0,875, segundo relatório divulgado pela ONU em 2000.  

Localiza-se no centro-leste do estado de Santa Catarina e é banhada pelo Oceano Atlântico. 

Grande parte de Florianópolis (97,23%) está situada na Ilha de Santa Catarina. Florianópolis possui, 

segundo IBGE de 2009, uma população de 408.161 habitantes, a única capital brasileira que não é a 

maior cidade do estado, pois Joinville (cidade do norte do estado) possui 497.331 habitantes. 

Denominada ―Desterro‖ até 1894, a capital catarinense era originalmente habitada por 

índios Carijós até a chegada dos europeus. A região passou a receber, a partir do século XVIII, uma 

grande quantidade de imigrantes açorianos que, incentivados pela Coroa Portuguesa, passaram a 

habitar o território. Desterro tornou-se capital da Província de Santa Catarina no ano de 1823. 

Florianópolis tem sua economia alicerçada basicamente nas atividades do comércio, 

prestação de serviços públicos e turismo. Ultimamente, a indústria do vestuário e a informática 

vêm-se tornando também setores de desenvolvimento. A construção civil também é outra 

importante atividade econômica da cidade, com destaque para as praias da região norte da ilha 

(Jurerê, Jurerê Internacional, Canasvieiras e Ingleses). 

 

 

2.1. Imagens de Florianópolis: 



 

 

 

Vista aérea da Ilha de Florianópolis 

 

Ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade 

 

 

 



 

 

 

Mercado Público 

 

 

Dunas e praia da Joaquina, no leste da Ilha 

 

 

 



 

 

 

Praia do Matadeiro, no sudeste da Ilha 

 

3. Universidade Federal de Santa Catarina 

A Universidade Federal de Santa Catarina foi fundada no dia 18 de dezembro de 1960, 

sendo originada da união das Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia, Ciências Econômicas, 

Serviço Social e da Escola de Engenharia Industrial. O Campus Reitor João David Ferreira Lima - 

Trindade está instalado na antiga fazenda modelo ―Assis Brasil‖, doada à União pelo Governo do 

Estado em 1961. 

A UFSC conta com uma Biblioteca Central no Campus Trindade de 9.134m², com um 

acervo de 651 mil livros, 21.662 teses e 341 mil periódicos. O Restaurante Universitário do Campus 

Trindade atende a uma demanda de quatro mil almoços diários. O serviço noturno e nos finais de 

semana são atendidos por um restaurante terceirizado.  

A atual administração da Universidade tem como reitor o Professor Álvaro Toubes Prata e 

vice-reitor o Professor Carlos Alberto Justo da Silva, respectivamente Professores dos 

Departamentos de Engenharia Mecânica e de Medicina. A Reitoria é composta por seis Pró-

Reitorias, sendo elas a de Assuntos Estudantis, de Ensino e Graduação, de Pós-Graduação, de 

Pesquisa e Extensão, de Desenvolvimento Humano e Social, de Infra-Estrutura e pelas Secretarias 

de Cultura e Arte, Secretaria de Planejamento e Finanças e  

Secretaria de Relações Institucionais e Internacionais. 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. Imagens do Campus Reitor João David Ferreira Lima: 

 

 

 

Mapa do Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Comunicação e Expressão, ao qual pertence o curso de Letras 

 

4. Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

A Executiva Nacional de Estudantes de Letras (ExNEL) e a entidade representativa de 

todos os estudantes de Letras do Brasil e tem sede no Centro Acadêmico de Letras na Universidade 

de Brasília (CALET). A ExNEL é uma entidade civil sem fins lucrativos, apartidária e formada pela 

livre associação das entidades representativas dos estudantes dos cursos de graduação e pós-

graduação em Letras, Lingüística e Estudos Literários existentes nas instituições de ensino superior 

brasileiras. 

A ExNEL é composta por sete Secretarias Nacionais (Assuntos Acadêmicos, 

Comunicação, Finanças, Movimentos Sociais, Organização Política, Sócio-Cultural e uma 

Secretaria tríplice composta por secretários de Combate à homofobia, de Combate ao machismo e 

de Combate ao Racismo) cinco Coordenadores Regionais, cinco Secretários Regionais de 



 

 

Comunicação, cinco Secretários Regionais de Finanças e três Executivos Estaduais para cada 

estado. 

O estado de Santa Catarina conta com cinco Executivas eleitas para a gestão 2009/2010 no 

XXX ENEL Niterói, todas elas estudantes da Universidade Federal de Santa  

Catarina. São elas: Carla Mello (Executiva Estadual), Gabriela Silva (Executiva Estadual), Tanay 

Gonçalves Notargiacomo (Executiva Estadual), Meirielle Tainara de Souza (Secretária Regional de 

Comunicação) e Talita Ewald Wuerges (Secretária Nacional de Finanças). 

 

5. Realização 

O I Encontro Catarinense de Estudantes de Letras é resultado de uma Comissão 

Organizadora formada por estudantes de Letras, pelo Centro Acadêmico Livre de Letras e pela 

Executiva Nacional de Estudantes de Letras, que organizarão e realizarão o fórum com apoio e 

auxílio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e do Centro de Comunicação e Expressão da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

6. Temário 

O Encontro Catarinense de Estudantes de Letras terá como tema: ―(Des)cobrindo Espaços 

entre as Letras: rompendo fronteiras no estado‖. 

Ementa: O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e integrar os diferentes  

 

temas político-educacionais a partir do enfoque do curso de Letras no estado de Santa Catarina; 

com compromisso de fomentar discussões acadêmicas, culturais e políticas, a fim de construir um 

projeto que mobilize os estudantes de Letras e explicite o papel da Executiva Nacional dos 

Estudantes de Letras. 

 

7. Eixos Temáticos 

a)      Literatura; 

b)      Lingüística; 

c)      Lingüística Aplicada; 

d)      Aquisição e  ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos, estrangeiros e 

para indígenas; 

e)       O papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo do indivíduo; 

f)      As estratégias de combate ao preconceito lingüístico; 

g)      As políticas de língua; 

h)       Reforma Universitária; 



 

 

i)       Reforma Curricular; 

j)      Situação política nacional e internacional; 

k)      Concepção e organização do MEL. 

 

8. Participantes 

Poderão participar do I ECaEL todos os estudantes de Letras de Santa Catarina e demais 

interessados. 

 

9. Comissão Organizadora 

A comissão Organizadora é constituída pelo Centro Acadêmico Livre de Letras da 

Universidade Federal de Santa Catarina e pela Executiva dos Estudantes de Letras, tanto em âmbito 

estadual quanto regional e nacional. Todos os estudantes de Letras que se dispuserem a construir o 

Encontro Catarinenses de Estudantes de Letras também comporão a Comissão Organizadora. 

Os e-mails para contato da Comissão Organizadora são: coecael@gmail.com e 

exnel.sc@gmail.com. 

 

 10. Competências da Comissão Organizadora 

a) Coordenar, supervisionar e organizar as atividades do encontro; definir nomes dos 

conferencistas; definir pauta; elaborar e executar projeto; designar facilitadores e promover a 

realização do I Encontro Catarinense de Estudantes de Letras, atendendo aos aspectos acadêmicos, 

técnicos, políticos e administrativos; 

b) Propor os critérios e modalidades de participação das(os) interessadas(os), bem como garantir o 

local de realização do Encontro, hospedagem e alimentação dos participantes, além dos materiais 

necessários ao Encontro; 

c) Atuar junto a outras entidades de Letras, formulando, discutindo e propondo as iniciativas 

referentes à organização do I Encontro Catarinense de Estudantes de Letras; 

d) Mobilizar estudantes e entidades para a preparação e participação no V Encontro Regional de 

Estudantes de Letras e no XXXI Encontro Nacional de Estudantes de Letras, com previsão para 

realização nas cidades de Passo Fundo - RS e João Pessoa - PB, respectivamente. 

 

11. Membros da Comissão Organizadora 

11.1. Coordenação Acadêmica 

Nome E-mail Telefone 

Carla Melo carlinhamello84@gmail.com (48)9943-2455 

Débora Corrêa debogazinha@hotmail.com (48)9942-5900 

mailto:exnel.sc@gmail.com


 

 

Meirielle Tainara de Souza meiri.letras@gmail.com (48)9161-8816 

 

11.2. Coordenação de Comunicação 

Nome E-mail Telefone 

Meirielle Tainara de Souza meiri.letras@gmail.com (48)9161-8816 

Milene Peixer Loio mi.peixinho@gamil.com (48)8409-1410 

 

11.3. Coordenação Cultural 

Nome E-mail Telefone 

Gabriela da Silva gabi.letrasport@gmail.com (48)9938-5688 

Giovanni Carus giovannicarus@gmail.com (48)8816-2327 

Milene Peixer Loio mi.peixinho@gamil.com (48)8409-1410 

11.4. Coordenação Estrutural 

Nome E-mail Telefone 

Ruan de Souza Mariano ruan.letras@gmail.com (48)8813-5060 

Humberto Pires betoo.pires@gmail.com (48)8844-7071 

 

11.5. Coordenação de Finanças 

Nome E-mail Telefone 

Tanay Golçalves Notargiacomo tanaygn@gmail.com (48)9903-0997 

Gabriela da Silva gabi.letrasport@gmail.com (48)9938-5688 

 

11.6. Coordenação Política 

Nome E-mail Telefone 

Talita Ewald Wuerges talitinhaw@gmail.com (48)9963-4024 

Carla Melo carlinhamello84@gmail.com (48)9943-2455 

Tanay Golçalves Notargiacomo tanaygn@gmail.com (48)9903-0997 

 

12. Objetivos Gerais 

Fomentar as discussões pertinentes aos estudantes de Letras em relação a assuntos 

acadêmicos, políticos e sócio-culturais. 

 

13. Objetivos Específicos 

a) Proporcionar aos acadêmicos o desenvolvimento humanístico-intelectual, por meio das diversas 

atividades oferecidas pelo Encontro; 



 

 

b) Proporcionar aos estudantes de Letras a integração com professores e pesquisadores  da área de 

Letras de Santa Catarina; 

c) Promover indagações acerca das novas metodologias de pesquisa, ensino e extensão utilizadas no 

país;  

d) Abrir espaço para os alunos divulgarem seus trabalhos e aplicá-los em comunicações; 

e) Desenvolver debates e propor encaminhamentos sobre inclusão sócio-cultural na área de Letras;  

f) Impulsionar o Movimento Estudantil de Letras,  aprofundando e definindo as novas bandeiras de 

luta da Executiva; 

g) Congregar as vozes dos estudantes de Letras do estado; 

h) Eleger a escola sede para o II ECaEL.  

 

14. Metodologia 

Para alcançarmos os objetivos propostos, construiremos o evento com uma série de 

atividades que fomentem a discussão do tema ―(Des)cobrindo Espaços entre as Letras: rompendo 

fronteiras no estado‖. Sendo assim, as conferências, as comunicações, os debates e demais 

atividades terão que manter alguma relação com a proposta do encontro. Cabe a nós a tarefa de 

pensar, acima de  tudo, no método pelo qual esta finalidade será atingida. O cronograma do evento 

foi minuciosamente pensado para atender a todas as necessidades acadêmicas, pedagógicas, 

culturais e políticas no espaço de tempo que possuimos: Comunicações, mesas-redondas, debates, 

apresentações culturais, etc.  

 

15. Local de Realização do Evento 

O Encontro Catarinense de Estudantes de Letras realizar-se-á na Universidade Federal de 

Santa Catarina, Campus Reitor João David Ferreira Lima, na cidade de Florianópolis, mais 

especificamente no setor A e B do mapa do Campus do item 3.1. deste projeto. 

 

16. Credenciamento 

O credenciamento do I ECaEL far-se-á no Hall do bloco A do Centro de Comunicação e 

Expressão, no dia 20 de março de 2010 das 8h às 18h. 

 

17. Alimentação 

A alimentação do Encontro será oferecida pela Comissão Organizadora aos congressistas 

que optarem pela inscrição com alimentação, sendo as refeições servidas no Restaurante 

Universitário do Campus Reitor João David Ferreira Lima. 

 



 

 

18. Alojamento 

O alojamento acontecerá, para os congressistas que optarem pela inscrição com 

alojamento, no Campus João David Ferreira Lima da Universidade Federal de Santa Catarina. 

19. Mesas-Redondas 

As mesas-redondas serão compostas por três palestrantes e um mediador. Cada palestrante 

fará sua explanação no tempo máximo de 20 minutos; em seguida abre-se o debate, com 

intervenções da plenária pelo tempo de 45 minutos, durando em seu total 02 horas. 

 

20. Comunicações 

As sessões de comunicações individuais serão dedicadas a trabalhos concluídos ou em 

andamento. Cada apresentação será de 20 (vinte) minutos, seguida de 10 (dez) minutos de debate. 

Obs: Compreende a apresentação oral de trabalhos científicos. Os trabalhos deverão ser distribuídos 

de acordo com os eixos temáticos do conhecimento; cada eixo ocupará um espaço diferente. 

 

21. Banners 

A exposição de banners acontecerá concomitantemente às apresentações de comunicações, 

nas dependências do Centro de Comunicação e Expressão.  

 

22. Plenária Inicial 

A Plenária Inicial consistirá na primeira atividade do fórum, no qual será aprovado o 

regimento interno do Encontro, bem como servirá como espaço para manifestações da Comissão 

Organizadora e dos encontristas. 

 

23. Plenária Final 

A Plenária Final consistirá no espaço deliberativo e propositivo do ECaEL, na qual serão 

elaborados e aprovados textos que tracem princípios básicos de atuação do Movimento Estudantil 

de Letras, discutidos e postos em votação os possíveis encaminhamentos dos  

 

espaços do encontro, avaliado o encontro em questão e eleita a próxima escola sede do ECaEL. 

 

24. Sarau Cultural 

Com o objetivo de oferecer um momento de distração e cultura para os encontristas, 

planejamos um Sarau Cultural. Esse sarau será realizado no fim do encontro, após a Plenária Final. 

Nele teremos declamações de poesia, música, teatro e dança. 

 



 

 

25. Finanças 

As despesas com a organização do I Encontro Catarinense de Estudantes de Letras correrão 

por conta de recursos orçamentários advindos das inscrições dos incontritas e da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 

Diante da expectativa de recebermos 150 encontristas os materiais planejados para o I 

ECaEL são: 

 

25.1. Material de Expediente e Consumo 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

Fita adesiva fina 05   

Caixa de grampo nº  05   

Resma de papel A4 branco 04   

Pincel atômico 10   

Pincel para quadro branco 10   

Envelope A3 100   

Envelope A4 100   

Folha de cartolina branca 40   

Lápis 10   

Caneta esferográfica azul 20   

Perfurador de papel 02   

Régua 05   

Tesoura 05   

Rolo de fio barbante 05   

Fita adesiva larga 10   

Carimbo 03   

Tinta para carimbo 05   

Papel pardo (metro) 20   

25.2. Material de Divulgação 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

Cartaz A3 em papel couche 115 g/m 

cinco cores 

300   

Banner 2x3m cinco cores 01   



 

 

Faixa 1x4m três cores 02   

Flyer A4  300   

Camiseta Comissão Organizadora 20   

Camiseta encontro 50   

Camiseta monitores 20   

 

25.3. Material para Encontristas 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

Bolsa  150   

Caneta esferográfica azul 150   

Bloco de anotações 150   

Pulseira de identificação para 

encontristas e Comissão 

Organizadora 

200   

Certificado para encontristas, 

Comissão Organizadora e 

palestrantes 

220   

Crachá 200   

Mapa A5 da Universidade 150   

Flyer A4 com programação do 

Encontro 

250   

Termo de compromisso (A4) 150   

  

 

25.4. Material de Limpeza 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

Vassoura 03   

Pá de lixo 02   

Cesto de lixo 03   

Rolo de papel higiênico 50   

Rodo 02   

Saco de lixo 100 l 50   



 

 

Saco de lixo 30 l  50   

Desinfetante (litro) 05   

Água sanitária 05   

Pano de saco 10   

 

25.5. Recursos Humanos 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

Limpeza do Centro de Comunicação 

e Expressão, do Colégio Aplicação e 

do Diretório Central dos Estudantes 

06 

funcionários 

(por dia) 

  

Segurança patrimonial 04 

seguranças 

(por turno) 

  

 

25.6. Alimentação 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

Almoço 300   

Jantar 150   

Café da manhã 150   

 

25.7. Sonorização 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

Equipamento de som para festa 01 festa   
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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Título: 

XIII EREL - Encontro Regional de Estudantes de Letras. 

 

Local de realização: 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte/MG - CEP: 31270-901 

 

Data de realização: 

De 23
 
a 26 de Junho de 2011. 

 

Proponentes: 

Comissão Organizadora (Estudantes da FALE/ UFMG) 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

a. Considerações Iniciais: 

 

Como pensar a sociedade hoje e como discutir o papel da Língua no contexto social? Durante 

muitos anos, desde quando começaram as primeiras pesquisas em torno dos Estudos da Linguagem, 

tentou-se encontrar a resposta para as seguintes perguntas: Qual é o papel que a Língua teve e tem para a 

constituição das sociedades? Até que ponto a Linguagem e o Pensamento estão imbricados? Ao vermos a 

história do desenvolvimento do pensamento filosófico/literário da humanidade, percebe-se a fundamental 

contribuição da linguagem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, mítico, religioso, ou seja, para o 

desenvolvimento social. 

Assim, no momento em que houve a consolidação dos estudos lingüísticos e literários no Ocidente, 

vimos o grande crescimento das pesquisas e descobertas nesta área e o quão fundamental se tornaram em 

nosso cotidiano e que impressionam pelas contribuições dadas para o desenvolvimento da sociedade nas 

mais variadas formas.  

 

b. “Fronteiras da Linguagem: da formação à transformação das línguas” 

 

O XIII Encontro Regional dos Estudantes de Letras tem como tema central: “Fronteiras da 

Linguagem: da formação à transformação das línguas”. A escolha deste tema deu-se pela importância de se 

pensar quais são os desafios enfrentados por aqueles que estudam ou trabalham com a linguagem nos 

seus diversificados âmbitos.  

Este tema surge em uma atmosfera de intensa circulação das informações nas esferas da 

comunicação facilitando o acesso ao conhecimento, às tendências teóricas e às trocas científicas, visando 



 

 

cumprir a necessidade de ponderar sobre essas tendências bem como debatê-las num espaço convidativo 

à reflexão e que proporcione a possibilidade da dúvida e do questionamento. E, com esse intuito, os 

estudantes da Faculdade de Letras da UFMG pretendem promover a discussão no campo das 

humanidades, especificamente às áreas de interesse dos estudos da linguagem, e contribuir para o 

aprimoramento crítico dos estudiosos dessas áreas do conhecimento. A partir desta reflexão pretende-se 

aprofundar o tema através de discussões, mini-cursos, oficinas, comunicações, palestras, pôsteres e mesas 

redondas que sejam pertinentes aos estudantes, pesquisadores e educadores. Saber quais são os desafios 

teóricos e práticos dados para aqueles que pesquisam nesta área, quais são as políticas educacionais que 

estão em jogo no ensino e no saber escolástico em Língua Portuguesa, assim como aquelas presentes na 

Academia, através das políticas de fomento. Sem esquecer a importância de se discutir diversidades 

lingüísticas presentes no território brasileiro, principalmente no que tange a Região Sudeste, que sofre 

grande influencia das línguas indígenas e africadas na formação de suas variantes regionais.   

Objetiva-se com o tema deste XIII EREL esboçar as dificuldades e perspectivas vividas por aqueles 

que tem de alguma forma na área da Linguagem seu interesse, assim como apresentar aos seus 

participantes quais são as peças que fazem parte e que influenciam no jogo político da formação acadêmica 

e educacional geral brasileira. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

É a partir das considerações já expostas que se justifica a motivação da realização deste Encontro, 

que se alicerça sobre os pilares da contribuição à formação acadêmica e social dos envolvidos.   

O papel sócio-político deste encontro tenta problematizar sob uma temática intrínseca a nossa 

contribuição acadêmica e é também um espaço para o estudioso desenvolver e amadurecer questões que 

contribuiriam para discussões futuras, criando condições para concretização de transformações. Esse papel 

é pedagógico ao passo que proporciona a análise da realidade para que se decifrem nossas condições 

atuais de trabalho e buscas teóricas, assim como nossa formação enquanto professores.   

Prezando para que este espaço se torne também um espaço de aprimoramento das produções 

científicas e canal de interlocução entre os pesquisadores, a participação e a possível apresentação de 

trabalhos neste Encontro é uma instância que observamos em incorporar ao evento, de modo a divulgar 

nossa Faculdade e, conseqüentemente, nossa Universidade frente às principais Universidades do país, 

como referencial no que diz respeito à pesquisa na graduação na área da Linguagem. Além de alicerçar 

uma melhor comunicação entre os estudantes de graduação das mais diversas localidades, pois o Encontro 

viabiliza um panorama mais amplo das pesquisas produzidas no Brasil.  

Ademais, frisa-se novamente que o EREL é um evento iniciado e mantido pelos próprios 

estudantes, e que fortalece nossas atuações políticas e acadêmicas dentro e fora da Faculdade de Letras.  

Foi concebido como um espaço de construção dos estudantes e de todos aqueles que se encontram 

ligados aos assuntos e desafios presentes na educação. Neste sentido, sua elaboração e construção estão 

permanentemente abertas a todos que se interessam pela construção do espaço, tendo em vista que o 

objetivo principal da série de atividades desse encontro é a participação não só de estudantes de 

graduação, mas também de pós-graduação, de outras Universidades da Região Sudeste, de professores e 

bacharéis que já estão no mercado de trabalho, dentre outros. 

 



 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Promover a discussão, a reflexão e o debate com os estudantes e profissionais da área da 

Linguagem. 

 

Objetivos Específicos: Incentivar a interação entre os estudantes das Universidades da Região Sudeste 

para refletir a temática proponente; Refletir as teorias, metodologias e as tendências pedagógicas e 

linguísticas presentes nos cursos de formação do profissional de Letras. 

 

 

5. PÚBLICO: 

 

Público Alvo: Estudantes do curso de Letras e áreas afins. 

Público Estimado: 500 participantes. 

 

 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Acadêmicas: serão fomentados mini-cursos, mesas-redondas, comunicação, Grupos de Discussões (GDs) 

e Grupos de Trabalhos (GTs), com o objetivo de perpassar pelo eixo principal, que é busca pela identidade 

do estudante de Letras e suas perspectivas e atuação na pesquisa científica e não excluindo a possibilidade 

de outras temáticas serem abordadas. 

 

Culturais: serão realizadas atividades que mostrem as manifestações culturais do Brasil, apresentando a 

nossa diversidade cultural, assim como refletindo sobre o tema do evento e a época em que ele acontece. 

 

Política: discussão para a conjuntura atual do Brasil e como isto interfere na Universidade e no 

desenvolvimento sócio-educativo do estudante de Letras.  

 

 

7. CRONOGRAMA E TABELA COM AS DISPOSIÇÕES GERAIS DO ENCONTRO: 

 

23 de Junho de 2011 – Quinta-feira  

   

24 de Junho de 2011 – Sexta-feira  

 

25 de junho de 2011 - Sábado  

   

26 de junho de 2011 – Domingo  

   

 

 

8. INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO 



 

 

 

Segurança: o evento será monitorado por 25 seguranças; 

Credenciamento: as delegações farão seu credenciamento na frente do prédio da FALE ou no hall entre a 

entrada do prédio e os auditórios. Para facilitar os trabalhos, as inscrições serão feitas anteriormente pela 

Internet e o pagamento, em forma de depósito bancário; 

Palestras: para a parte acadêmica do encontro, tentar-se-á utilizar os seguintes auditórios e sala de aulas: 

Auditório 1007, Mini auditórios 2001 e 2002, Salas de aula dos 3º e 4º andares, 01 Sala com Internet e 

chave para a C.O. trabalhar durante o evento. 

Alojamentos: objetiva-se que as delegações fiquem alojadas em uma escola estadual nas proximidades da 

UFMG, e que contará com o monitoramento de seguranças 24 horas; 

Banheiros: tentar-se-á utilizar os banheiros do prédio da FALE, onde se realizarão as atividades, e o 

vestiário da escola onde os alunos ficarão hospedados (para banhos).  

Restaurante: esperamos contar com as instalações do restaurante localizado no Instituto de Ciências 

Biológicas ou com o sistema de Marmitex. 

 

 

9. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A Comissão Organizadora (C.O) do XIII EREL 2011 está composta por alunos da Faculdade de Letras da 

UFMG, assim como pelos membros da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras da Região Sudeste e 

demais pessoas que queiram contribuir com o encontro. Dessa forma, a C.O se organizará da forma que 

mais lhe aprouver, no entanto, observando as seguintes subdivisões para facilitar os trabalhos: 

 

Coordenação Geral: será formada por um integrante de cada subcomissão e um coordenador geral; 

Subcomissão Acadêmica: responsável pela parte científica do evento como: palestra, mesas-redondas, 

minicursos, convites aos professores, contatos, certificados e material acadêmico; 

Subcomissão de Alimentação: responsável em organizar o local das refeições, controle das fichas, 

contatos com os responsáveis pela alimentação; 

Subcomissão de Divulgação: responsável pela divulgação do evento, sinalização das atividades no 

campus; 

Subcomissão de Estruturas: responsável pela organização dos locais para alojamentos, banheiros, 

inscrições, recepção e coordenação de monitores; 

Subcomissão de Eventos: responsável pelas atividades de entretenimentos dos participantes como 

divulgação de bandas e cultura em geral; 

Subcomissão de Patrocínio e Finanças: responsável pelo arrecadamento de fundos, controle de gastos, 

prestação de contas. 

 

 

10. REGIMENTO INTERNO 

 

O XIII Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL 2011 é um fórum é dirigido e organizado por 

uma comissão constituída especialmente para este fim, nos termos do estatuto da ExNEL art. 23. Comporão 



 

 

a comissão organizadora os membros da ExNEL e alunos da Faculdade de Letras da UFMG. Esta 

comissão terá como atribuições:  

Organizar e garantir o funcionamento estrutural do EREL 2011; 

Coordenar, implementar e deliberar sobre questões referentes ao fórum, inclusive financeira. 

 

Poderão participar do encontro qualquer estudante e profissionais de áreas afins. 

Os participantes terão como direito: 

Receber kits contendo: pasta do encontro; bloco de anotações, caderno de textos com programação, 

crachá, caneta; 

Receber todos os tickets, ou outro comprovante de alimentação no ato do credenciamento (para aqueles 

que fizeram inscrição com alimentação); 

Alojar-se em um espaço arejado, limpo e seguro; 

Participar dos minicursos, palestras, oficinas, sessões de comunicações e outras atividades, sem nenhum 

ônus adicional; 

Ter direito à infra-estrutura adequada no encontro, contando com limpeza e segurança; 

Manifestar sua opinião através de propostas nos GDs, com direito a voz e voto, mediante apresentação de 

crachá, seguindo a ordem estabelecida; 

Manifestar a sua opinião através de propostas nas plenárias estaduais e final, com direito a voz e voto, 

mediante apresentação de crachá, seguindo a ordem estabelecida. 

 

Os participantes terão como deveres: 

Zelar pelas estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais e pelos espaços utilizados pela Comissão 

Organizadora – C.O. como integrante do XIII EREL; 

Credenciar-se mediante apresentação do comprovante de depósito original; 

Utilizar obrigatoriamente a credencial para entrada e trânsito no Campus e nas dependências utilizadas pelo 

XIII EREL, sendo passível de não poder permanecer nas dependências dos espaços citados sem a mesma. 

 

A perda credencial implicará no pagamento de 50% da inscrição completa vigente.  

Todo participante terá que assinar um termo de compromisso para preservação do espaço físico da 

Universidade e pela sua inteira responsabilidade pelo uso de bebidas alcoólicas, de entorpecentes e a saída 

do Campus durante o encontro, exceto quando for previsto na programação (noite cultural fora do campus 

ou passeio programado pela Comissão Organizadora), quando fizer sua inscrição pela internet ou no dia do 

credenciamento. 

 

Os casos omissos neste regimento serão definidos pela Comissão Organizadora do XIII EREL/SE – 2011. 

 

 



 

 

11. LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS DA UFMG 

 

 

 

 

12. DESPESAS DO EREL 

 

A Comissão Organizadora esclarece que os valores abaixo são uma previsão de gastos baseada 

nas últimas edições de Encontros de Letras e orçamentos cotados com previsão para 500 

(quinhentas) pessoas.  

 

1. ALOJAMENTO/BANHO 

ESPECIFICAÇÃO Qtde de Dias 
Custo 

Unitário 
Custo Total 

Alojamento da escola/ Uso dos 
banheiros/ Limpeza 

4  R$ 1.000,00   R$  4.000,00  

Aluguel de ônibus (transporte até o 
alojamento) 

4  R$ 2.000,00   R$ 8.000,00  

TOTAL R$ 12.000,00 

 

 



 

 

2. ALIMENTAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 
Nº de pessoas p/ 

alimentação 
Custo p/ 
pessoa 

Custo Total 

Marmitex 500 
 R$        

35,00  
 R$ 17.500,00  

TOTAL R$ 17.500,00 
 

3. SEGURANÇA 

ESPECIFICAÇÃO Nº de  Seguranças 
Custo 

Unitário 
Custo Total 

Seguranças para o Evento 25 
 R$        

80,00  
 R$   2.000,00  

TOTAL R$ 2.000,00 
 

4. MATERIAL GRÁFICO 

ESPECIFICAÇÃO Unidade Qtde Custo Unitário 
Custo Total 

Bloco para anotações Bloco (100folhas) 500  R$          1,00   R$    500,00  

Camisetas Un 200  R$        10,00   R$ 2.000,00  

Caneta esferográfica Un 500  R$          0,30   R$    150,00  

Cartaz Un 150  R$          1,50   R$    225,00  

Fotocópias Un 500  R$          0,10   R$      50,00  

Certificados Un 600  R$          1,50   R$    900,00  

Faixas Un 3  R$        30,00   R$      90,00  

Folders Un 2000  R$          0,50   R$ 1.000,00  

Pastas Un 500  R$          1,50   R$    750,00  

Crachás Un 700  R$          1,00   R$    700,00  

Canecas Un 500  R$          1,00   R$    500,00  

Bolsas Un 500  R$          5,00   R$ 2.500,00  

TOTAL R$ 9.365,00 
 

5. PALESTRANTES 

ESPECIFICAÇÃO 
Custo Total 
Aproximado 

Passagem e hospedagem - Palestrantes 
de outras localidades 

 R$           
5.000,00  

TOTAL R$ 5.000,00 
 

6. DIVULGAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO Qtde 
Custo 

Unitário 
Custo Total 

Envelopes 100 
 R$          
0,45  

 R$        45,00  

Correios 100 
 R$          
0,90  

 R$        90,00  

TOTAL R$ 135,00 
 

7. COFFEE  BREAK 

ESPECIFICAÇÃO 
Qtde de 
coffe‟s 

Nº de pessoas p/ 
coffee 

Custo p/ 
pessoa Custo Total 

Coffee break‟s de toda a programação 3 300  R$          2,50   R$ 2.250,00  



 

 

TOTAL R$ 2.250,00 

8. ATIVIDADES CULTURAIS 

ESPECIFICAÇÃO Qtde de dias Custo Total 

Aluguel do Som 3  R$      900,00  

Bandas 3  R$      900,00  

TOTAL  R$ 1.800,00  
 

9. MATERIAL DE LIMPEZA 

ESPECIFICAÇÃO Unidade Qtde Custo Unitário Custo Total 

Detergente Un 6  R$          1,00   R$        6,00  

Água sanitária Litro 20  R$          2,00   R$      40,00  

Papel higiênico Un 200  R$          1,00   R$    200,00  

Pano para limpeza Un 6  R$          1,00   R$        6,00  

Sabão em pó Quilo 3  R$          5,00   R$      15,00  

Esponja para louças Un 4  R$          0,50   R$        2,00  

Escova para limpeza Un 2  R$          2,00   R$        4,00  

Vassoura Un 2  R$            8,00   R$      16,00  

Rodo Un 2  R$            8,00   R$      16,00  

TOTAL R$ 305,00 
 

 

 

TOTAL DE GASTOS DO EREL:  R$           50.355,00  

TOTAL FINANCIADO - INSTUIÇÕES:   

TOTAL FINANCIADO - INSCRIÇÕES:   

TOTAL EM ABERTO:   

 

 

 

 

13. CONTATOS 

 

Comissão Organizadora: 

erel.sudeste@gmail.com 

 

 

Coordenação Geral 

Mara - 31 9737 2369 

mara.silva2@gmail.com 

 

Subcomissão de Patrocínio 

e Finanças 

Franz - 31 8649 9237 

franz.galvao.piragibe@gmail.

com 

 

Subcomissão de Estruturas 

Marcelo – 31 8674 3229 

marcelohfl@yahoo.com.br 

 

 

ExNEL/SE 

Reginaldo - exnel.se@gmail.com 
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REALIZAÇÃO:  
Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – ExNEL  
Executiva Regional de Estudantes de Letras – ExREL  
Executiva Goiana de Estudantes de Letras – EGEL 
Centro Acadêmico de Letras da UFG – CAL/UFG 



 

 

1. HISTÓRICO  
A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, denominada ExNEL, é uma entidade 

representativa dos estudantes de Letras das instituições de ensino superior brasileiras.  

O Encontro Nacional dos estudantes de Letras (ENEL) é o órgão máximo de deliberação do 

movimento estudantil de Letras da ExNEL. Há trinta um anos o encontro acontece anualmente e 

objetiva congregar o máximo de estudante de Letras do Brasil.  

No último encontro, realizado em Niterói – RJ, em Julho de 2009, houve a participação de 

aproximadamente 3000 estudantes. Já em 2010, o encontro será em João Pessoa – PB, considerando 

o número de participantes nos anos anteriores, estima-se 3200 estudantes. Para o ENEL 2011, em 

Goiânia, espera-se um público de aproximadamente de 3000 (três mil) estudantes, uma vez que 

estamos em Conjuntura Eleitoral Nacional, além do posicionamento geográfico, no centro do país.  

O fórum deverá ser dirigido por uma Comissão Organizadora composta por 
membros da ExNEL, da entidade estudantil da instituição de ensino onde realizar-se-á o 
fórum (CAL/UFG), e dos Centros Acadêmicos da UFG, UEG, IFG e o DCE/UFG. 
 
 

2. HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
A Universidade Federal de Goiás foi criada no dia 14 de dezembro de 1960 com a reunião 

de cinco escolas superiores que existiam em Goiânia: a Faculdade de Direito, a Faculdade de 

Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de 

Medicina. A partir desta data, Goiás passou a formar seus próprios quadros profissionais e a não 

depender de mão-de-obra qualificada vinda de outras regiões do país. Para os jovens goianos isso 

significou oportunidade de formação profissional e intelectual em uma instituição pública, gratuita e 

de qualidade. Foi um marco na história do Estado.  

No entanto, essa vitória da sociedade goiana foi antecedida por um processo que 
demandou grandes esforços por parte de professores e estudantes da época. Em 1959, 
os docentes das cinco escolas que constituíram a UFG na sua fundação formaram a 
“Comissão Permanente para a Criação da Universidade do Brasil Central”, presidida pelo 
professor Colemar Natal e Silva, então diretor da Faculdade de Direito de Goiânia. O 
objetivo da comissão era formular um projeto de criação da universidade e entregá-lo ao 
Congresso Nacional. 

Em paralelo a mobilização dos professores, os estudantes goianos promoveram 
um movimento vigoroso pela criação de uma universidade pública, a ser mantida pelo 
governo federal. Eles criaram, em abril de 1959, a Frente Universitária Pró-Ensino 
Federal, que promoveu reuniões, audiências e debates com autoridades em assembléias 
ou congressos estudantis, e organizaram passeatas e comícios reivindicatórios.  

O projeto dos professores foi elaborado e, acrescido de colaborações dos parlamentares 

goianos, transformou-se em lei no Congresso Nacional. A assinatura do decreto foi feita presidente 

Juscelino Kubitscheck, no dia de 18 de dezembro de 1961, em uma cerimônia realizada na Praça 

Cívica que reuniu milhares de pessoas, demonstrando o anseio da população de Goiás pela criação 

da universidade. A aula inaugural ocorreu no ano seguinte, no dia 07 de março, em solenidade que 

lotou o Teatro Goiânia.  

O passo seguinte foi estabelecer um projeto pedagógico para a instituição. Para isso, a UFG 

realizou a ―Semana de Planejamento‖, que reuniu expositores e personalidades importantes da área 

cultural e pedagógica do país, como os sociólogos Darcy Ribeiro e Ernesto de Oliveira Júnior. Após 

várias discussões, ficou decidido que a UFG deveria superar o modelo clássico de ensino que 

vigorava no Brasil para se aproximar mais da realidade contemporânea mundial.  

Nesta visão, ―a instituição deveria ser um centro de transformação pedagógica, cultural, 

social e política, inspirada na cultura e sem concepção ideológica pré-concebida‖, segunda palavras 

do então reitor Colemar Natal e Silva. A materialização dessa idéia foi a intensificação da vida 

cultural da universidade e uma maior integração entre estudantes, professores e a comunidade.  

Fonte: http://www.ufg.br/page.php?menu_id=110&pos=esq  



 

 

 
3. APRESENTAÇÃO  

O Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, doravante ENEL, é um encontro que permite 

que os estudantes de letras de todo o País tenham a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos 

acadêmicos bem como produzir ou dar continuidade em diversas linhas de pesquisa nos campos da 

literatura, lingüística, libras e em línguas estrangeiras. Esse evento contará com 

professores/pesquisadores renomados no Brasil e que possuem grande produção científica.  

Goiânia será a sede do XXXII ENEL, mais especificadamente a Universidade 
Federal de Goiás – UFG, que possui atualmente mais de 1300 estudantes no curso de 
Letras, sendo o maior curso da UFG. Como é notória, a UFG é uma das melhores 
instituições superiores do país, onde o ensino é público, gratuito e de qualidade, além de 
ser um pólo expressivo na produção e no desenvolvimento do conhecimento. 

O encontro ocorrerá de 16 a 24 de Julho de 2011, período de recesso semestral na 

universidade. O tema será voltado para aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, e, 

sobretudo, acadêmicos.  

Além disso, por ser um grande evento, contará em sua programação com visitas a 
pontos turísticos da capital do estado. Não se deve esquecer que Goiânia é o centro do 
país. 
 

 

4. REALIZAÇÃO  
A Comissão Organizadora do XXXII Encontro Nacional de Estudantes de Letras, integrada 

pela Executiva Nacional dos Estudantes de Letras (ExNEL), Executiva Regional dos Estudantes de 

Letras (EREL), Executiva Goiana dos Estudantes de Letras(EGEL), Centro Acadêmico de Letras – 

CAL, representantes democraticamente escolhidos na forma prevista pelo Estatuto da ExNEL, tem 

abrangência nacional e, conseqüentemente, suas análises, formulações e proposições devem ter essa 

dimensão.  

Assim, o XXXII Encontro Nacional de Estudantes de Letras tratará de temas de âmbito 

nacional. Este evento se apresenta como oportunidade para a reflexão acerca de um conjunto de 

temas que inquietam a sociedade brasileira, dentro dos âmbitos da Literatura, Lingüística, 

Lingüística Aplicada, Análise do Discurso, educação em língua materna, aquisição e ensino da 

língua portuguesa como segunda língua para surdos e para indígenas, o papel da linguagem no 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo, as estratégias de combate ao preconceito lingüístico, as 

políticas de língua; bem como Reforma Universitária, Reforma Curricular, situação política 

nacional e internacional, novas diretrizes curriculares nacionais para as Letras, Educação, 

concepção e organização do Movimento Estudantil de Letras – MEL.  

A nosso ver, o estudo científico e o debate político dessas questões contribuem de 
forma relevante para a formulação de políticas públicas e a realização de ações voltadas 
para a valorização da cidadania, da formação acadêmica e política e, ainda, para a 
promoção do desenvolvimento humano. 
 
 

5. TEMÁRIO  

6. TEMA DO ENEL  
 
7. EIXOS TEMÁTICOS:  
a) Literatura;  

b) Lingüística;  

c) Lingüística Aplicada;  

d) Educação em língua materna; 



 

 

e) Aquisição e ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos, estrangeiros e para 

indígenas;  

f) O papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo do indivíduo;  

g) As estratégias de combate ao preconceito lingüístico;  

h) As políticas de língua;  

i) Reforma Universitária;  

j) Reforma Curricular;  

k) Situação política nacional e internacional;  

l) Novas diretrizes curriculares nacionais para as Letras;  

m) Educação pública;  

n) Concepção e organização do MEL;  

o) Universidade Popular;  

p) Cultura Popular;  

p) União dos Encontros de Letras e Letras Libras. 
 

 

8. PARTICIPANTES  
Estudantes regularmente matriculados nos cursos de Letras do Brasil e no Mundo e demais 

interessados.  

9. COMPETE À COMISSÃO ORGANIZADORA  
 
1. Coordenar, supervisionar e organizar as atividades do encontro; definir nomes dos conferencistas; 

definir pauta; elaborar e executar projeto; designar facilitadores e promover a realização do XXXII 

Encontro Nacional de Estudantes de Letras, atendendo aos aspectos acadêmicos, técnicos, políticos 

e administrativos;  

2. Propor os critérios e modalidades de participação das (os) interessadas (os), bem como garantir o 

local de realização do Encontro, hospedagem e alimentação dos participantes, além dos materiais 

necessários ao Encontro;  

3. Atuar junto a outras entidades de Letras, formulando, discutindo e propondo as iniciativas 

referentes à organização do XXXII Encontro Nacional de Estudantes de Letras;  

4. Mobilizar estudantes e entidades para a preparação e participação no Encontro 
Nacional. 
 

10. COMISSÃO ORGANIZADORA:  
Dividida da seguinte forma:  

1. ORGANIZAÇÃO GERAL;  

2. COORDENAÇÃO DE FINANÇAS;  

3. COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO;  

4. COORDENAÇÃO SÓCIO-CULTURAL;  

5. COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA;  

6. COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO;  

7. COORDENAÇÃO DE LIMPEZA;  

8. COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE DISCUSSÃO;  

9. COORDENAÇÃO CONFERÊNCIAS;  

10. COORDENAÇÃO DE DEBATES;  

11. COORDENAÇÃO DE MINI-CURSOS;  

12. COORDENAÇÃO DE CREDENCIAMENTO;  

13. COORDENAÇÃO DE MESAS-REDONDAS;  

14. COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE TRABALHOS;  

15. COORDENAÇÃO INTENACIONAL DE COMUNICAÇÃO.  

11. MEMBROS – Comissão Organizadora:  



 

 

12. OBJETIVO GERAL:  
Fomentar as discussões pertinentes ao Movimento Estudantil de Letras- MEL, sob uma ótica 

sócio-cultural, política e acadêmica.  

 
13. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Proporcionar aos acadêmicos o desenvolvimento humanístico-intelectual, por meio das diversas 

atividades oferecidas pelo Encontro;  

 

Proporcionar aos estudantes de Letras a integração com professores, pesquisadores e grandes nomes 

da área, tendo em vista a qualidade do corpo docente da Universidade Federal de Goiás;  

 

Promover indagações acerca das novas metodologias de pesquisa, ensino e extensão utilizadas no 

país e no mundo;  

 

Abrir espaço para os alunos divulgarem seus trabalhos e aplicá-los em mini-cursos e comunicações;  

 

Desenvolver debates e propor encaminhamentos sobre inclusão sócio-cultural na área de Letras;  

 

Impulsionar o MEL, aprofundando e definindo as novas bandeiras de luta da Executiva;  

 

Congregar as vozes dos cursos de Letras do país;  

 

Eleger novas Executivas Estaduais, Regional e Nacional;  

 

Eleger nova escola para sediar o ENEL 2012.  

 
14. METODOLOGIA:  

Para alcançarmos os objetivos propostos, construiremos o evento com uma série de 

atividades que fomentem a discussão do provável tema. Sendo assim, as conferências, os mini-

cursos, os debates e demais atividades terão que manter alguma relação com a proposta do 

encontro. Não encontraremos dificuldades em associar a questão da identidade do profissional de 

Letras com Literatura, Lingüística, Línguas e Libras. Portanto, cabe a nós a tarefa de pensar, acima 

de tudo, no método pelo qual esta finalidade será atingida. O cronograma do evento será 

minuciosamente pensado para atender a todas as necessidades acadêmicas, pedagógicas e políticas: 

Conferências, mini-cursos, comunicações, mesas-redondas, debates, apresentações culturais, etc. 

Todas as atividades serão elaboradas e realizadas no sentido de remeter ao tema do Evento.  

 
15. CREDENCIAMENTO 

Cada delegação (comitiva) designará um representante, o qual ficará responsável por 

recolher todas as inscrições e encaminhá-las à comissão de credenciamento, que por sua vez, fará a 

entrega dos devidos materiais.  

 

16. CONFERÊNCIAS  
Compostas por, no máximo 04 conferencistas, cabendo a cada um 30 minutos para discorrer 

sobre o tema proposto, tendo assim a duração máxima de 2h.  

 

17. CONVERSAÇÕES (MESAS-REDONDAS)  
Serão compostas por três palestrantes e um mediador. Cada palestrante fará sua explanação 

no tempo máximo de 25minutos; em seguida abre-se o debate, com intervenções da plenária pelo 

tempo máximo de 45 minutos, durando em seu total 02 horas.  

 

18. COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS (ESTUDANTES)  



 

 

As sessões de comunicações individuais serão dedicadas a trabalhos concluídos ou em 

andamento. Cada apresentação será de 20 (vinte) minutos, seguida de 10 (dez) minutos de debate. 

OBS: Compreende a apresentação oral de trabalhos científicos. Os trabalhos deverão ser 

distribuídos de acordo com os eixos temáticos do conhecimento; cada eixo ocupará um espaço 

diferente. O tempo de apresentação de cada trabalho será estipulado pelo Coordenador (a) 

acadêmico. A divisão será feita de forma igualitária.  

As propostas de trabalhos deverão ser enviadas de acordo com a formatação e configuração 

exigidas no Regimento do Evento. Tempo total: 1hora e 30 minutos.  

 

19. MINICURSOS/ OFICINAS  
Serão oferecidos tanto por professores (as) qualificados das Instituições de Ensino quanto 

pelos acadêmicos que se inscreverem como congressistas. Os Mini-Cursos / Oficinas abordarão 

temáticas diferenciadas e pertinentes a diversas áreas do conhecimento.  

As propostas extras deverão ser enviadas de acordo com a formatação e 
configuração exigidas no Regimento do Evento. Terão uma carga horária de 06 horas. Ao 
término do Encontro emitiremos Certificado de participação aos congressistas que tenham 
alcançado presença mínima de 75% nas atividades do curso. 
 
20. PORTAL VIRTUAL  

A fim de manter a comunicação e a divulgação do XXXII ENEL.  

21. DEBATES  
Argüição de dois estudiosos que possuem opiniões distintas de um mesmo tema, com 

duração de 2 horas.  

22. GRUPOS DE DISCUSSÃO - GD'S  
Perfará o tempo de 02 horas. Os Encontristas, sob mediação de um ou dois coordenadores, 

discutirão e apresentarão propostas, referentes à atuação do MEL após o encontro, que serão 

redigidas por um relator e encaminhas à Plenária Final.  

23. MOSTRA DE FILMES  
Mostra de filme será um convite a integração de idéias e formas de pensamento, o cinema é 

entretenimento, arte, discute temas universais, vamos apresentar a diversidade cultural, isso vai ser 

bom, pois estimula a reflexão.  

24. PLENÁRIA INICIAL:  
Traçará as propostas de atividades para a programação do Encontro, com duração de 3 

horas.  

25. PLENÁRIA FINAL  
De caráter deliberativo e/ou propositivo, tem como objetivos elaborar textos traçando 

princípios básicos do próximo ano de luta, discutir e pôr em votação os encaminhamentos dos GD's, 

avaliar o encontro em questão e homologar as decisões das plenárias estaduais e regionais, além de 

eleger a nova Executiva Nacional de Letras – ExNEL.  

26. EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS 
A exposição de Painéis trata-se de um espaço que reservaremos para o ENEL, para 

estudantes que possuam pesquisas desenvolvidas ou em andamento e tenham o interesse em 

divulgá-las nas formas previstas no Regimento do evento.  

27. ALIMENTAÇÃO  
O Restaurante Universitário (RU) da UFG fica em um prédio exclusivo, tem capacidade 

para atender cerca de 3000 pessoas por dia, ―procurando sempre oferecer o melhor serviço aos seus 

usuários‖. Para isso, queremos contar com esses serviços. Para alimentação achamos que o cardápio 

será diversificado e nutritivo, supervisionado por uma equipe qualificada de nutricionistas. No dia-

dia a alimentação aqui na UFG é servida assim:  

No almoço:  

Um tipo de salada;  

Guarnição (arroz, feijão e/ou macarrão);  



 

 

Um tipo de carne;  

Um tipo de suco e uma fruta;  

Obs.: Também há um cardápio para vegetarianos.  

No jantar, são servidos, além dos pratos acima o resto do (RE) Restaurante Executivo.  

 

28. TRANSPORTE  
Linhas que dão acesso à UFG – Universidade Federal de Goiás (Campus II Samambaia).  

Linha 105 (T. Pça "A" » Pc. Campus via B. Sayão);  

Linha 132 (Pc. Campus » Itanhangá);  

Linha 174 (Campinas » Pc. Campus);  

Linha 263 (T. Pça Bíblia » Pc. Campus);  

Linha 268 (Pc. Campus » Centro via Criméia Leste);  

Linha 270* (Pc. Campus » Centro via Criméia Oeste) Passa na Rodoviária.  

Linha 302 (Pc. Campus » Marista);  

Linha 721 (Pc. Campus » Shangri-lá);  

Linha 722 (Pc. Campus » Nossa Morada);  

Linha 725 (Pc. Campus » Circular Campus).  

*OBS: o valor da passagem é de 2,25 R$, antes de entrar no ônibus semi-urbano é 
necessário comprar o Sit-Pass, que é um bilhete eletrônico. 
 

29. ATIVIDADES DIVERSAS  
Durante o encontro serão realizadas atividades noturnas, tendo por objetivo o entretenimento 

e discussões acadêmicas de naturezas diversas como: Plenárias estaduais e regionais, recitais, 

apresentações teatrais e festas.  

29.1 LANÇAMENTOS  
Haverá, durante o evento, um espaço para lançamentos de livros e revistas. O (a) interessado 

(a) em lançar livros ou outros produtos deverá enviar-nos com antecedência a proposta.  

29.2 EXPOSIÇÕES  
Durante todo o evento, haverá um espaço reservado para exposições diversas, que contará 

com:  

1) Poemas dos estudantes de Letras;  

2) Artes plásticas;  

3) Editoras;  

4) Artesanato e produtos locais;  

5) FUNAI e/ou entidades indígenas com produtos indígenas;  

6) Feira Multicultural;  

7) Hemocentro*;  

8) Fotos da ExNEL, de fóruns, encontros estaduais, regionais e nacionais;  

9) Histórico do Movimento Estudantil na UFG.  

 

* Receberá doações de sangue por parte dos estudantes.  

 

29.3 MESAS-REDONDAS  

A - EIXO EDUCAÇÃO  
1) Educar para os Direitos Humanos;  

 

B - EIXO LETRAS  



 

 

2) Literatura de Língua Portuguesa;  

 

3) Literaturas Excluídas;  

 

4) Ensino de Língua Materna, Letramento e Alfabetização;  

 

5) Língua Brasileira;  

 

6) Línguas indígenas;  

 

7) LIBRAS;  

 

8) Português para Estrangeiros;  

 

9) Línguas Estrangeiras;  

9.1 INGLÊS  

Tradução  

 

9.2 ESPANHOL  

9.3 FRANCÊS  

10)Língua e perspectivas de inclusão social;  

 

Estrangeirismos  

 

C - EIXO POLÍTICA  
11)Fóruns e Organizações Sociais: ―Fórum Social Mundial.‖  

 

• Movimento Estudantil – ME  

• Movimento Passe Livre – MPL  

• ONGs Contra Violência: ―Movimento Tortura Nunca Mais.‖  

• Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD  

• Movimento dos trabalhadores Sem Terra – MST  

• Movimento Negro  

• Movimento LGBTS  

• Coletivo Anarquista  

 

12)Letras: mercado de trabalho, realidade de pesquisa, ensino e extensão.  

 

• Panorama geral  

 

13)Letras e Conjuntura Nacional  

 

• Reforma Curricular.  

 

14)Conjuntura Nacional e Internacional  

 

• Reforma Universitária;  

• Reforma Política;  

• Reforma Trabalhista e Sindical  

• A questão do Haiti  

 

30. CONVIDADOS ESPECIAIS:  



 

 

1) José Saramago  
2) Ferreira Goulart  
3) Cláudio Manoel (Sr. Creysson)  
4) Evanildo Bechara  
5) Dad Squarisi  
6) Alfredo Bosi  
7) Pasquale Cipro Neto  
8) Afonso Romano de Sant´Anna  
9) Salomão Schartzman  
10) Ariano Suassuna  
11) Fiorin  
12) Kanavillil Rajagopalan  
13) Franklin Martins  
14) Alexandre Garcia  
15) Magda Soares  
16) Moacyr Scliar  
17) Maria da Conceição Tavares  
18) Arnaldo Antunes  
19) Ingedore Koch  
20) Tânia Rivera  
 

31. RECURSOS FINANCEIROS  
As despesas com a organização geral para a realização do XXXII Encontro Nacional de 

Estudantes de Letras correrão por conta de recursos orçamentários conseguidos com patrocínios e 

inscrição dos participantes.  

 

ORÇAMENTO:  
Diante da expectativa de recebermos 3.000 (três mil) inscrições, estimamos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO 
 

 
 
 

PLANO DE MIDIA 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

32. CONTRAPARTIDA MERCADOLÓGICA  
APRESENTADOR - Quota Referência - R$ 70.000,00  

Consignação do nome e logomarca da instituição, em conjunto com a da proponente, 

seguida da palavra ―apresentam:‖ em:  

 

Disponibilização do Centro de Eventos para Cadastramento, Plenária Inicial e Final.  

 

Todos os Painéis centrais e banners oficiais de agradecimentos;  

 

Todos os materiais oficiais impressos de divulgação,  

 

Disponibilização de espaço interno em uma das paredes laterais das mesas de debate para colocação 

de 01 banner confeccionado pela própria instituição, nos padrões de tamanho e qualidade do evento;  

 



 

 

Disponibilização de espaço nas duas laterais do palco do show de durante a semana para colocação 

de 01 banner nos padrões de tamanho e qualidade do evento (produção própria da instituição 

apresentadora);  

 

Disponibilização de espaço interno em uma das paredes laterais das mesas de debate para colocação 

de 01 banner nos padrões de tamanho e qualidade do evento (produção própria da instituição 

apresentadora);  

 

Projeção de vídeo institucional de curtíssima duração em um dos intervalos destinados a troca de 

bandas durante o show de encerramento (produção própria da instituição apresentadora);  

 

Ação de Merchandising institucional no local da atividade patrocinada (a ser pré-aprovada);  

 

Banner na página de internet do evento.  

 

PATROCINADOR – 3 quotas – R$ 30.000,00  

Consignação proporcional destacada do nome e logomarca da instituição nos painéis centrais, 

banners oficiais de agradecimentos;  

 

Impressão proporcional da logomarca da entidade em todos os materiais impressos de divulgação;  

 

Disponibilização de espaço interno em uma das paredes laterais da plenária para colocação de 01 

banner, nos padrões de tamanho e qualidade do evento (produção própria da instituição 

patrocinadora);  

 

Disponibilização de espaço em uma das laterais do palco do show de encerramento para colocação 

de 01 banner confeccionado pelo próprio patrocinador, nos padrões de tamanho e qualidade do 

evento e na proporção do patrocínio;  

 

Banner na página de internet do evento.  

 

Logomarcas aplicadas proporcionalmente ao valor patrocínio referência (um terço da referência).  

 

APOIADOR – 12 quotas – R$ 10.000,00  

Consignação proporcional destacada do nome e logomarca da instituição nos painéis centrais, 

banners oficiais de agradecimentos;  

 

Impressão proporcional da logomarca da entidade apoiadora em todos os materiais impressos de 

divulgação;  

 

Banner na página de internet do evento.  

 

Logomarcas aplicadas proporcionalmente ao valor referência (um doze avos da referência)  

 

PERMUTADOR  
Neste caso seriam consideradas as especificidades de cada situação, sendo que o permutador 

contribuiria não com um valor monetário, mas com uma prestação de serviços, de acordo com sua 

natureza. A contrapartida oferecida seria semelhante à do apoiador, observando-se a 

proporcionalidade do valor do serviço prestado.  

 
 



 

 

Metodologia político pedagógica 

 

Gestão 2010-2011 

 
 

Sobre a adoção de uma nova metodologia para os nossos encontros 

 

 

 No XXXI Conselho Nacional de Letras, ocorrido nos dias 09 e 10 de Fevereiro 

de 2011, na cidade de Brasília, a discussão da busca de identidade da ExNEL, tornou 

nítida uma série de problemáticas vividas por esta entidade. 

 A Executiva Nacional d@s Estudantes de Letras do Brasil, organiza-se hoje 

através de seus fóruns: nacional, regionais e estaduais. Com princípios e bandeiras de 

luta sendo declarados através de um estatuto e devendo ser postos em prática nos 

fóruns. 

 Percebendo a necessidade de uma reorganização, ou a busca de organização da 

entidade, para que de fato torne-se o que de fato deveria ser, as discussões sobre uma 

nova ExNEL, refletiram em torno principalmente da abordagem e implantação de 

uma nova metodologia. Uma metodologia político pedagógica. 

 

 

A metodologia político pedagógica 

 

 Entendemos que para se chegar a um nível de organicidade e (re)passar 

princípios de coletividade, serão necessárias as seguintes metodologias: 

 

1) Política de Pré-encontros 
 A cada encontro, delimitamos um tema e partimos de discussões em torno do mesmo. É 

extremamente necessário que para movimentar a base, essas discussões já venham sendo tocadas 

nas universidades, coletivos e com quem toca o MEL(Movimento Estudantil de Letras) em qualquer 

local do país. 

 Para que a política de pré-encontros aconteça, é necessário entrar em contato com todas as 

entidades de Letras: Exnel, Centros e Diretórios Acadêmicos, Coletivos, Delegações. 

 Formula-se um caderno de textos, antecipando as discussões sobre o encontro, discussões 

acadêmicas, políticas e culturais e ainda espaços reservados para organização de delegações; é 

disponibilizado o caderno a todos, e estes, em seus espaços, passam a tocar essas discussões. 

 É necessário que a Comissão Organizadora e a Exnel, acompanhem este processo de pré-

encontros, para saber se realmente vem ocorrendo. 

 

2) Política de Brigadas 
 Para criar um sentimento de coletividade e de união entre os encontristas, é necessário que 

todos tenhamos tarefas a cumprir.  

 A política de brigadas, é adotada em encontros autogestionados, ou seja, os encontristas 

manterão o encontro e compartilharão das tarefas dele com a Comissão Organizadora.  



 

 

 Que brigadas são estas? 

 As brigadas variam de encontro para encontro, cada qual com seu objetivo. Geralmente 

dividem-se assim:  

 

- Brigada do Acorda 

 Responsável por acordar os encontristas, com maneiras lúdicas, para que levantem e 

participem das atividades da manhã e não percam o Café-da-manhã. 

 Ex: Acordar os encontristas com poesias músicas relaxantes., alongamentos. 

 

- Brigada da Alimentação 

 Responsável por ajudar na sistematização das refeições. Sempre enfrentamos problemas 

com filas, e conseqüentemente surgem as reclamações. Esta brigada ajuda a diminuir a fila e 

orientar as pessoas que nela estão.  

 Ex: Uma fila imensa do almoço, num sol escaldante. Esta brigada, arrumaria uma maneira 

de tirar os encontristas do sol e mesmo assim dá prosseguimento a refeição. 

 

- Brigada da Estrutura 

 Responsável por ajudar a Comissão Organizadora com a estrutura do encontro: alojamentos, 

salas de aula, auditórios, materiais de mídia, estrutura para culturais.  

 Exemplo: Se houverem problemas no alojamento é necessário que esta brigada informe-se e 

intervenha. 

 

- Brigada da Limpeza 

 Responsável por manter os ambientes do encontro sempre limpos. Tentar conscientizar os 

encontristas a não sujarem os espaços coletivos.  

 Exemplo: Informar com cartazes sobre espaços onde há lixeiras; Espalhar sacos de lixo em 

todos os alojamentos e nas culturais informar que as latinhas de bebidas deverão ser jogadas no 

lixo, e não no chão. 

  

 

 Como organizá-las? 

 

 A idéia das brigadas, é que sejam delimitadas já no ato do credenciamento. Aleatoriamente, 

informamos ao estudante, que ele participa da Brigada X.  

Porque aleatoriamente? A idéia é que sejam misturados numa mesma brigada estudantes de 

vários estados e não por delegação, onde há uma concentração de pessoas em comum. 

 

Como traçar as diretrizes e explicar o papel de cada brigada ao estudante? 

 

 A cada brigada ficará responsável por um/uma Coordenador/Coordenadora, que será 

responsável pelas primeiras reuniões, fará explicação das tarefas da brigada, traçará em conjunto 

com sua brigada as tarefas a serem seguidas, e será responsável por reunir as pessoas da sua brigada 

nos horários a elas disponíveis dentro da programação. 

 

Obs: Para seguir esta metodologia, é necessário que o primeiro espaço da programação, antes 

mesmo da Plenária Inicial, seja de reunião de brigadas. A reunião de brigadas é a primeira etapa 

de programação já dentro do encontro. Na sua reunião primeira reunião, as brigadas irão escolher 

um nome e símbolo, elencar as tarefas discutidas por eles e apresentar-se-ão dentro da plenária 

inicial, conduzidos pela Comissão Organizadora do encontro. 

 

3) Vivências 



 

 

 O principal objetivo da vivência é que possa tornar-se um espaço onde possamos nos 

identificar com a realidade do outro.  

 Dizem alguns teóricos, que os termos intolerância sexual, religiosa, racial e outras séries de 

intolerâncias de que resultam as opressões, não deveriam usar este termo, porque o que existe não é 

intolerância ou preconceito, e sim uma cultura imposta socialmente àquilo que não segue a ordem 

do capital. 

 Para quebrar esta cultura, minimamente é necessário entender a realidade do outro e a 

maneira como a opressão ocorre.  

 Por isto, as vivências são tão necessárias nos encontros estudantis. 

 

4) Espaços de sensibilização 
 

- Teatro do Oprimido 
O Teatro do Oprimido é um método estético que sistematiza Exercícios, Jogos e Técnicas 

Teatrais que objetivam a desmecanização física e intelectual de seus praticantes, e a democratização 

do teatro. 

O TO parte do princípio de que a linguagem teatral é a linguagem humana que é usada por 

todas as pessoas no cotidiano. Sendo assim, todos podem desenvolvê-la e fazer teatro. Desta forma, 

o TO cria condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios de produzir teatro e assim 

amplie suas possibilidades de expressão. Além de estabelecer uma comunicação direta, ativa e 

propositiva entre espectadores e atores. 

Dentro do sistema proposto por Boal, o treinamento do ator segue uma série de proposições 

que podem ser aplicadas em conjunto ou mesmo separadamente. 

Cumpre ressaltar que todas as técnicas pressupõem a criação de grupos, onde o Teatro do 

Oprimido terá sua aplicação 

 

- Intervenções 
 Podem ser musicais, teatrais, cênicas, urbanas... isto depende da criatividade e norteamento 

de quem a propõe.  

Para explicar melhor é como se pegássemos cenas do nosso cotidiano, que tornaram-se 

comuns e em cima delas pudéssemos fazer uma reflexão. 

 

- Místicas 
 Extraindo a frase de um texto: ―A mística é o momento de reafirmar o compromisso com os 

ideais de uma concepção, de difundi-la socialmente, fortalecê-la politicamente, de consolidá-la e 

legitimá-la ideologicamente, e uma forma de concretizá-la, aqui e agora. 

 

 

5) Construção de mídias alternativas dentro do encontro 
- Jornais; 

- Informativos; 

- Cartazes; 

- Fanzines; 

 São recursos utilizados para que possamos colocar idéias que possam ser refletidas por quem 

ler. 

 

6) Novos mecanismos que promovam discussões: FILMES 
 Como o cinema tema essa capacidade instigante de querer retratar a vida social. Podemos 

utilizar em alguns espaços, este recurso para interagir e avançar numa determinada discussão. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem


 

 

7) Crachás diferenciados para participantes(os não estudantes de 

Letras) e os estudantes de Letras 
 Seguindo o estatuto da nossa executiva, o qual limita a nossa representatividade aos 

estudantes de Letras do Brasil, é necessário que nos nossos espaços tenhamos controle de quem 

representamos ou não. 

 A cada encontro, escolhemos representações nacionais, regionais e estaduais. É necessário 

saber quem de fato escolhe essa representação.  

 Por isto, no ato do credenciamento é necessário o crachá esta distinção, somente com relação 

a esses espaços de representação, como votações em plenárias. Que fique claro que todos os 

estudantes de quaisquer que sejam os cursos, são e serão bem recebidos por nós, estudantes de 

Letras, nos nossos encontros. 

 

8) Caderno de textos 
 É necessário a disponibilização de um caderno de textos, que contenham as discussões que 

irão permear o encontro e que apresentem ao estudante o projeto do encontro e as discussões que 

nele terão. 

 

9) Formato de Mesas únicas 
 Nos encontros de Letras, geralmente existem mesas simultâneas, o que além de 

sobrecarregar a Comissão Organizadora, não promove uma interação de fato efetiva das discussões.  

 As mesas deverão ser em um espaço que agregue todos os encontristas. Simultâneos serão 

somente os Grupos de Discussão, Oficinas, Mini-cursos e Comunicações. 

 Exemplo: Só poderá ter uma mesa acadêmica ou política em um determinado horário. 

 

10) Grupos de discussão 
 As mesas apresentam um caráter mais amplo de um determinado tema. É necessário que os 

grupos de discussão, captem as micro-discussões existentes dentro desta estrutura macro e se 

efetivem a partir disto. 

 

Exemplo: Uma mesa sobre Opressões. É notório que dela sairão as seguintes discussões: machismo, 

racismo, homofobia, bullyng.. 

 

 

11) Mesas transversais 
 Mesmo que baseados em um tripé: acadêmico-politico-cultural, é necessário e possível que 

se faça discussões do tripé de modo único. 

 

Exemplo: A formação do profissional em Letras. É político e acadêmica ao mesmo tempo.  

 

12) A festa TRANS 
 Surgindo como um ato político para combater as opressões dentro dos encontros de Letras, e 

ganhando depois um caráter cultural, vem reproduzindo dentro dele, várias outras opressões. 

 Primeiro, precisamos ter noção de que tipo de TRANS estão ali representando as mulheres e 

homens. O que pode-se perceber é a propagação da mercantilização do corpo da mulher: sempre a 

mais bonita, a mais ―pelada‖, a mais gostosa, a mais bem vestida. Indo de encontro a outra grande 

bandeira de luta da ExNEL, a luta contra o machismo. Para os homens também não é diferente, 

porque sempre são eleitos os ―machões‖, os que sobem o palco vestidos de camisa de 

futebol(simbologia da masculinidade no Brasil) e o que falam que ―vão pegar todas as menininhas‖. 



 

 

 Depois é preciso sim, que quem conduza as festas TRANS, tenha o debate de Combate às 

Opressões, porque este será o mediador daquele espaço, que para a ExNEL não é simplesmente a 

cultural mais badalada do encontro.  

É sim, um ato político de comemoração à luta de diversas pessoas pela sua libertação sexual, 

pela igualdade sexual, pelo respeito, e antes de tudo, é lembrar a todos e todas, que enquanto 

estamos ali em comemoração, dezenas de gays, mulheres, negros e negras e quantos mais sofrem 

opressões, estão sendo mortos a todo instante. 

 

13) As culturais 
 É preciso compreender que as Culturais são espaços de socialização de cultura, e mais ainda, 

é preciso que sejam mantidas dentro das nossas bandeiras de luta. 

 

Por exemplo: Não adianta passarmos o dia todo discutindo combate ao machismo e a noite, 

tacarmos músicas que chamem a mulher de cachorra, gatinha...  

 Não adianta discutimos sexualidade e colocarmos músicas em que o ―machão‖ é o cara que 

tem carro, dinheiro e acha que o único amigo que mulher pode ter, necessariamente tenha que ser 

gay. 

 

13) Espaços diários de reunião da ExNEL 
 É necessário que dentro da programação, sejam reservados espaços diários de reunião da CO 

(Exnel e Co Local), para que todos os dias possamos avaliar o encontro e programar melhor o 

próximo. 

 

Em anexo, segue uma sugestão de programação para que possamos ter uma base de como 

encaixar tudo isto. A grade só é um exemplo de como ficaria o encontro com estas propostas, e 

contem os tópicos com relação a metodologia que pela ExNEL foi apresentada. 

 

 

1º Dia – Domingo 17.07 

 

Credenciamento 

Reunião da brigadas 

Reunião da Comissão Organizadora 

Plenária Inicial 

Cultural 

 

2º Dia – Segunda-feira 18.07 

 

Acorda  

Café 

Atividades políticas ou acadêmicas 

Almoço  

Atividades políticas ou acadêmicas 

Reunião das brigadas 

Jantar 

Atividades políticas ou acadêmicas 

Reunião da Comissão Organizadora 

Reunião da ExNEL 

Cultural  

 

3º Dia – Terça-feira 19.07 

 



 

 

Acorda 

Café 

Vivências 

Reunião da brigadas 

Jantar 

Espaço de mística/socialização da vivência 

Cultural 

 

4º Dia – Quarta-feira 20.07 

Acorda 

Café 

Atividades políticas ou acadêmicas 

Almoço 

Atividades políticas ou acadêmicas 

Reunião das brigadas 

Jantar 

Reunião da Comissão Organizadora 

Reunião da ExNEL  

Cultural ( 20 minutos da cultural para intervenções) 

 

5º Dia – Quinta-feira 21.07 

Acorda 

Café 

Atividades políticas ou acadêmicas 

Almoço 

Atividades políticas ou acadêmicas 

Reunião das brigadas 

Jantar 

Reunião da comissão organizadora 

Reunião da Exnel 

Cultural( 20 minutos da cultural para místicas) 

 

6º Dia – Sexta-feira 22.07 

Acorda 

Café 

Atividades políticas ou acadêmicas 

Almoço 

CINEMA  

Reunião da brigadas 

Jantar 

Reunião da comissão organizadora 

Reunião da exnel 

Cultural( 20 minutos da cultural para intervenções) 

 

7º Dia – Sábado 23.07 

Acorda 

Café 

Mística/Intervenção 

Plenária Final 

 

 

 



 

 

PROJETO : 

SEMANA DO CALOURO UNIFICADA E ITINERANTE 2010.1 
 

 

 

Introdução 

 Adentrar numa universidade talvez seja o passo mais importante da vida de cada 

universitário. Vindo de uma maratona exausta de ensino médio, o estudante torce a cada dia por sua 

entrada nesse ambiente tão performático que é a Universidade. 

 Fantasia-se uma universidade que na maioria das vezes não é a que se deseja e nem a que se 

espera. O estudante ainda não está por dentro do papel que irá ter que desempenhar na universidade 

e nem da luta que terá que haver para que seja um bom profissional e possa retribuir tudo o que 

aprendeu. 

O fato é que estar dentro da universidade consiste em muito mais do que simplesmente 

comparecer às aulas. Como a maioria dos calouros não conhece a estrutura da universidade em que 

ingressaram, os Centros Acadêmicos (entidade que representa os alunos de um curso) resolveram 

juntar-se e promover uma ―Semana do Calouro‖ para recepcionar os novos universitários no nosso 

ambiente acadêmico. 

 

 

Objetivo 

 As atividades de recepção aos alunos – calouros e veteranos – são uma grande oportunidade 

para despertar o espírito de coletividade entre os alunos da universidade. 

 Por isso o coletivo Movimento dos Estudantes da Uespi - M.E.U, tem a Semana do Calouro 

como uma chance de reorganizar o movimento estudantil dentro desta IES. 

 

 

Programação 

Data / Horário ATIVIDADES 

 

22.03.10 

 
MONTAGEM DE VARAU 

(Exposição de textos, poesias e fotos) 

23.03.10 

18h00 

CINEMA DEBATE 

(Exposição de Filmes) 

Campus Poeta Torquato Neto 

 

24.03.10 

18h00 
VINHADA UNIFICADA 

(Festa de recepção aos calouros) 



 

 

25.03.10 

16h00 
ESPAÇO NA FACIME 

(Semana do Calouro de Medicina e Enfermagem) 

26.03.10 

16h00 
ESPAÇO NO CLÓVIS MOURA: 

Universidade e Movimento Estudantil 

 

Obs: Na atividade do dia 24.03.10 às 18h00 será utilizado o Estacionamento da Prefeitura 

Universitária 

 

Quadro dos Espaços Físicos utilizados na ―Semana do Calouro‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Despesas Gerais definidas através do quadro geral de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Em anexo seguem os Ofícios necessários à realização do evento. 

 

 

 

 

 

 

Atividades do quadro geral Espaço Utilizado 

Cinema Debate Espaço aberto(próximo a livraria Universitária) 

Vinhada Unificada Estacionamento da Prefeitura Universitária 

Espaço no Clóvis Moura Anfiteatro do Clóvis Moura 

Atividades do 

quadro geral 
Material Utilizado Quantidade 

Montagem do 

Varau 

Xerox de textos 500 

Caixa de grampos 20 

Cinema Debate 

Data Show 01 

Caixas de Som 01 

Microfones 01 

Vinhada 

Unificada 

 

Microfones 
03 

 

Caixas de som 

 

 

02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

 

SEMANA DO CALOURO DE LETRAS / PORTUGUÊS 2011.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização: 

 

Centro Acadêmico de Letras / Português - CALEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOSSO TEMPO 

 

 

 

 

 

A Oswaldo Alves 

 

I 

Este é tempo de partido, 

tempo de homens partidos. 

 

Em vão percorremos volumes, 

viajamos e nos colorimos. 

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

As leis não bastam. Os lírios não nascem 

da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

na pedra. 

 

Visito os fatos, não te encontro. 

Onde te ocultas, precária síntese, 

penhor de meu sono, luz 

dormindo acesa na varanda? 

Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo 

sobe ao ombro para contar-me 

a cidade dos homens completos. 

 

Calo-me, espero, decifro. 

As coisas talvez melhorem. 

São tão fortes as coisas! 

 

Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

Tenho palavras em mim buscando canal, 

são roucas e duras, 

irritadas, enérgicas, 

comprimidas há tanto tempo, 

perderam o sentido, apenas querem explodir. 

 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.0. Apresentação 

 

 Ao adentrar na Universidade, somos bombardeados de frustrações, desesperos, 

inseguranças, novidades, informações e emoção por chegar ao lugar que se referem como sendo o 

passo para uma ascensão social: o mercado de trabalho. Somente isto, nada mais. 

 As Semanas do Calouro tentam proporcionar ao estudante uma recepção feita por estudante 

para estudante. Que visão temos da universidade? O que é universidade? Como ela funciona? Como 

é gerida? Como podemos participar dos seus espaços? Quem a comanda? Quem a mantém? 

Perguntas que todos nós fazemos ao entrar neste universo diverso. 

A Semana do Calouro de Letras / Português realizar-se-á na primeira semana de aulas nos 

dias 21 a 25 de Março de 2011, e impulsionará a curiosidade destes atores sociais que comporão o 

quadro humano da Universidade Estadual do Piauí. Iremos acordá-los para o que ocorre na nossa 

universidade, na nossa educação e no Nosso Tempo, como escreveu Drummond. 

 

 

2.0. Objetivo Geral 

 

 Familiarizar os calouros com a Universidade. 

 

2.1. Objetivo Especifico 

   

●Integração dos estudantes de Letras/ Português; 

●Informações sobre a estrutura funcional da Universidade; 

●Discutir sobre o Movimento Estudantil de Letras; 

●Discutir sobre o Movimento Geral da UESPI; 

●Estimulo à coletividade; 

●Reorganização do Centro Acadêmico; 

●Redemocratizar os espaços decisivos da universidade, através da participação estudantil; 

●Lutar por uma Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade; 

●Situar o estudante enquanto profissional; 

●Debater sobre Sociedade; 

 

3.0. Metodologia 

- Debate: 

 Explanação sobre uma temática geral. 

- Grupos de Discussão 



 

 

Espaços para discussão de temáticas especificas referentes a uma temática geral. 

- Oficinas 

 Espaço de construção e produção de materiais referentes as discussões temáticas, tanto geral, 

quanto especificas. 

 

4.0. Programação 

1ª DIA : Segunda 21/03 

18h00 às 18h15 – Mística de acolhida 

18h15 às 18h40 –  Apresentação dos Calouros 

18h40 às 19h00 – Apresentação da UESPI 

  - Histórico 

  - Reitoria e Pró-Reitorias (PREX, PRAD, PROPLAN, PREG E PROP) 

  - Espaços deliberativos (CONSUN, CEPEX, CPA, COLEGIADOS DE  

CURSO E DIREÇÕES DE CENTRO) 

- Coordenação de curso 

- Direção de Centro 

- Pibic – UESPI/CNPQ 

19h00 às 20h00 – Roda de dialogo 01: ―E agora, licenciado em letras... vou fazer o quê?” 

 

2º DIA: Terça 22/03 

18h00 às 18h15 – Mística de acolhida 

18h15 às 19h00 –  Roda de dialogo 02: “Universidade: para quê e para quem?” 

19h00 às 20h30 – Roda de dialogo 03: “UESPI: sobre sonhos e realidade” 

 

3º DIA: Quarta 23/03 

18h00 às 18h15 – Mística de acolhida 

18h15 às 19h00 – Roda de dialogo 04: ―Conjuntura do Movimento Estudantil” 

19h00 às 19h30 – Lanche dos calouros 

19h30 às 20h00 –Roda de dialogo 05: ―O MEL(Movimento Estudantil de Letras) e as ABELHAS” 

 

4º DIA: Quinta 24/03 

18h00 às 20h40 – “Cinema e Literatura: Mostra de filmes” 

 

5º DIA: Sexta 25/03 

18h00 - Sarau Poético 



 

 

TEXTOS UTILIZADOS PELA GESTÃO 
 

CADERNO DE TEXTOS DO CONEL: 

 

1) Sobre política e Jardinagem, de Rubem Alves. 

2) Valores cultivados pelos jardineiros planetários, de Ademar Bogo. 

2) Ensaio sobre Universidade Popular (DCE UFPR) 

3) Trabalho de base entre os estudantes (Frente Popular Darío Santillán (Argentina)) 

 
CADERNO DE TEXTOS DO ENEL: 

 
1) Movimento estudantil, movimento social? (Cartilha de facilitadores da ENEFAR) 

2) Os movimentos sociais latino-americanos: tendências e desafios, de Raúl Zibechi. 

3) O sindicalismo, de Anton Pannekoek. 

4) Métodos pedagógicos, do Instituto Josué de Castro (IJEC) 

5) Mulheres: O gênero nos une, a classe nos divide, de Cecília Toledo. 

6) O racismo como subproduto da sociedade de classes, de José Bezerra da Silva e Maria Edna 

Bertoldo; 

7) Manual de Comunicação ABGLT 

8) O movimento indígena no Brasil: histórico e desafios, de Paulo Porto Borges; 

9) A formação profissional em Letras: do currículo à avaliação, de José Luís Jobim; 

10) mercado de trabalho para os diplomados em letras, do Prof. João Ferreira; 

 
PARA DISCUSSÃO: 

 
1)Movimento estudantil: processo de consciência & trabalho de base:abrindo caminhos de luta, de 

Vinícius Oliveira ―Doug”; 

2) Avaliação dos cursos de Letras e a formação do Professor, de Vera Lúcia Menezes de Oliveira e 

Paiva; 

3) O que é Revolução?, de Henrique Canary; 

4) A Grande Tarefa da Direção: Localizar, Dar Iniciativa e Motivar os Quadros e Militantes, de 

Nahuel Moreno. 

5) A contra-reforma da Educação Superior, de Cartilha do ANDES; 

6) Como ensinar a militância, de Ademar Bogo; 

7) Processo de consciência, de Mauro Iasi 

8) Cartilha: Reforma Universitária: desmonte da educação pública. 

9) Contribuição da Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física ao Debate de Movimento 

Estudantil: O Rompimento com a UNE e Perspectivas de Avanço e Organização. 



 

 

10) Cartilha sobre as famílias constituídas por pais homossexuais; 

11) Orientação sexual e direitos humanos. Sem fonte. 

12) Cartilha do GOZZE 

13) Direito à cidade: mobilidade urbana e tarifa zero, de Diego Augusto Diehl, Greicy Rosa e 

Victor Alexander Mazura 

14) As mudanças no ensino superior brasileiro em discussão no interior do FENPB: informes sobre 

atividades já realizadas, de Roberta Gurgel Azzi 

15) Reforma Universitária: alguns critérios para análise, de Ana Mercês Bahia Bock 

16) Reforma Universitária, Universidade Nova e o futuro da Psicologia, de Raquel S. L. Guzzo 

17) Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), da Cartilha do ANDES; 

18) ENEM: o que é comodificado é mercadoria, de Roberto Leher ; 

19) LEI N
o
 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004. 

20 Lutas sociais pelo transporte: uma breve introdução, do site Passa Palavra. 

21) Transporte coletivo urbano e luta de classes: um panorama da questão, de Manolo; 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.861-2004?OpenDocument

