
 

 

PLANO DE GESTÃO (2012-2013) 

 

EXECUTIVO ESTADUAL - RIO GRANDE DO SUL 

 

 Atuar e dar continuidade aos trabalhos propostos e/ou iniciados pelos colegas de ExNEL, com 

destaques aos trabalhos de executivos da Região Sul, gestão 2012-2013 (Pastas Nacionais, 

Executivos Regionais e Executivos Estaduais). 

 Manter contato com os executivos da Região, passando informes quando necessário; 

 Divulgar amplamente a Cartilha on-line da ExNEL quando esta for disponibilizada. 

 Estabelecer e manter uma rede de comunicação e colaboração com os demais executivos do 

Rio Grande do Sul, em específico, e da Região Sul, em geral. 

 Fortalecer o movimento estudantil no estado do Rio Grande do Sul a partir de oficinas que 

apresentem a ExNEL, suas bandeiras de luta e suas atividades recentes aos estudantes não 

conhecedores do movimento e suas causas. Pretende-se que as referidas oficinas ocorram em 

eventos acadêmicos como a Semana Acadêmica das Letras que ocorre anualmente na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). 

 Colaborar com a organização do próximo Conselho Regional de Entidades de Letras 

(CoREL), com data prevista para outubro de 2012, se necessário. 

 Participar do 33° Conselho Nacional de Entidades de Letras (CoNEL), com data prevista para 

dezembro de 2012, em Criciúma. 

 Contribuir com o Encontro Regional de Estudantes de Letras Sul (EREL Sul), no primeiro 

semestre de 2013, se necessário. 

 Participar do 34° Encontro Nacional de Estudantes de Letras (ENEL), previsto para ocorrer 

em Manaus, em 2013. 

 Manter em aberto o plano de gestão para possíveis alterações. 

 Criar um grupo no Facebook com a maior participação possível dos estudantes de letras do 

Rio Grande do Sul para que nele possamos passar os informes sobre as atividades e 

programações da EXNEL. 

 Explicar em assembleia geral do curso de letras o que a EXNEL faz, quais suas bandeiras de 

lutas, e explicar o quanto é importante que os alunos se interessem a respeito das atividades 

do curso como um todo. 

 Fazer um mapeamento das universidades do Rio Grande do Sul que oferecem o curso de 

letras, e a partir disso conseguir os e-mails e endereços de grupos dos DAs/CAs desses 

centros, tentando assim estabelecer uma comunicação geral entre todos os DAs/CAs do Rio 

Grande do Sul. 

 Trabalhar junto aos DAs/CAs para que o Rio Grande do Sul volte a ter seu encontro estadual 

de letras (Egel).  

 Discutir o estatuto da EXNEL junto a base (DAs/CAs) para que esse possa vir a sofrer as 

alterações necessárias em um futuro próximo. 
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