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Almejando a continuidade do trabalho das gestões anteriores à minha e o 
fortalecimento do MEL no Estado do Ceará, como executivo, tenho os 
seguintes objetivos a serem alcançados: 
 

 Cumprir as tarefas estabelecidas no Art. 55 do Estatuto da Executiva Nacional 
dos Estudantes de Letras (ExNEL); 

 

 Manter informados, os estudantes de letras do estado do Ceará, sejam eles de 
Universidades Federais, Estaduais ou Particulares, à respeito da ExNEL. Esta 
informação se dará principalmente por meio virtual1.Não excluindo a 
possibilidade de divulgação presencial; 

 

 Colher informações acerca dos cursos de letras existentes no estado de forma 
a aumentar a presença destes nos fóruns e afins promovidos pela ExNEL; 
 

 Buscar maior integração com o interior do estado, promovendo maior 
integração do movimento, bem como o preenchimento dos cargos de executivo 
estadual que se encontra em vacância;  
 

 Mapeamento de DAs e CAs existentes no estado com o objetivo de apoiar a 
revitalização dos que estiverem desativados; 

 

 Incentivar a criação e desenvolvimento dos supracitados e apoiar outras 
formas de agremiações estudantis de letras2. 

 

 Apoiar a construção de eventos que façam parte do nosso curso a exemplo de 
EREL, EMEL e eventos autônomos em geral; 

 

 Não hesitar em participar e construir encontros/fóruns (EREL, CoREL, CoNEL 
e ENEL), buscando sempre articular de maneira eficaz o MEL. Participar 
ativamente das listas de discussão regional e nacional, assim como de suas 
respectivas reuniões virtuais;  
 

 Honrar a responsabilidade que nos foi outorgada, contribuindo para o bom 
funcionamento da ExNEL e dos cursos de Letras do nosso estado, com ênfase 
na valorização do estudante.  

 
 

                                                 
1
 E-mail e redes sócias, podendo também se valer de blog e afins. 

2
 Grupos de estudos, etc. 
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