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PLANO DE GESTÃO DA REGIONAL SUDESTE – 2012/2013 

 

O homem coletivo sente a necessidade de lutar. 
Chico Science 

 

 

“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, as dificuldades financeiras, e poucos executivos para a demanda 
prática, são alguns dos fatores que dificultam a realização das “tarefas” 
cotidianas de mobilização da ExNEL.” 

 
Reginaldo Alves do Nascimento  

Coordenador Geral Sudeste – Gestão 2010/2011  

  

 

Tendo em vista o relato apresentado pelo estudante Reginaldo Nascimento, em 3 de 

fevereiro de 2011, nota-se que a ExNEL-SE de hoje, pouco mudou. Esta atual e triste 

conjuntura fez com que nós, os executivos da gestão 2012/2013, repensássemos na 

representatividade e importância de nossas funções. Contudo, esperamos dar alguns passos 
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para o que acreditamos ser a “reconstrução” da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

na região Sudeste, atrelada a conquista de um movimento estudantil cada vez mais 

combativo e representativo, visando melhorias na educação do país. Para tanto, 

pretendemos atender os seguintes objetivos: 

 

 Cumprir e fazer cumprir o vigente Estatuto da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Letras, exercendo os poderes nele previstos e atentando-se aos deveres e atribuições das 

funções estabelecidas para cada executivo regional/estadual; 

 Interagir com os representantes das pastas nacionais para desenvolvimento de ações 

conjuntas de representatividade da ExNEL;  

 Auxiliar os Executivos Estaduais na apresentação da ExNEL aos calouros e estudantes de 

letras em geral, com o objetivo de propagar informações sobre suas principais bandeiras 

de luta e de fortalecer o Movimento Estudantil de Letras – MEL em cada estado (ES, MG, 

RJ e SP);  

 Fomentar a integração dos estudantes de letras com os demais estudantes de 

licenciaturas (pedagogia, geografia, história, biologia, matemática, química, física, entre 

outros), com o objetivo de promover discussões no que cerne às lutas do movimento 

estudantil por uma melhoria no ensino público do país, contribuindo assim, no 

desenvolvimento de um pensamento social mais igualitário entre os futuros profissionais 

da educação; 

 Criar, organizar e atualizar as ferramentas de comunicação (blogs, e-mails, sites, etc.) com 

o intuito de possibilitar uma maior interação entre os executivos estaduais, regionais e 

nacionais, bem como com todos os estudantes de letras; 

 Articular, junto à Executiva Estadual de Minas Gerais, a ampliação do Movimento 

Estudantil de Letras – MEL no estado, para a construção de uma base sólida e capaz de 

preencher os cargos em vacância no estado; 

 Apoiar e orientar, com o auxílio da coordenação nacional de finanças, os executivos 

estaduais na captação de recursos para realização de seus eventos, visando, entre outras 

coisas, a locomoção dos mesmos para os estados onde ocorrerão os principais encontros 

da ExNEL; 

 Lançar relatórios e balanços periódicos de finanças no blog da ExNEL-SE, sempre visando 

a total transparência; 
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 Organizar e construir, junto com os demais executivos e com os estudantes de letras em 

geral, o XXXIV ENEL - Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, que será realizado em 

Manaus – AM; 

 Construir, junto com os executivos e os CA’s e DA’s dos quatro estados da região sudeste 

(ES, MG, RJ e SP), o XV EREL-SE – Encontro Regional dos Estudantes de Letras – Sudeste, 

bem como o COREL-SE– Conselho Nacional de Entidades de Letras – Sudeste, que serão 

realizados no estado do Rio de Janeiro; 

 Garantir a participação dos executivos da regional sudeste, nos eventos regionais e 

nacionais da ExNEL; 

 Promover discussões que possam subsidiar a ascensão das libras e do braile em sala de 

aula, provocando a disseminação da acessibilidade; 

 Organizar debates acerca do combate as opressões (machismo, racismo, homofobia e 

outros), com o intuito de implementar ações de enfrentamento no espaço universitário e 

nos espaços do próprio Movimento Estudantil; 

 Mapear e analisar as universidades da região sudeste que possuem o curso de letras no 

formato de ensino a distância;  

 Contribuir, em conjunto com os estudantes do ensino privado, prounistas ou não, para 

ampliação da ExNEL na região Sudeste através da criação de CA’s e DA’s, com o intuito de 

apoiar a luta pelo fim da mercantilização da educação; 

 Analisar e discutir, em conjunto com a Executiva Nacional de Organização Política, o 

Estatuto da ExNEL em cada evento realizado pela ExNEL, visando possíveis mudanças a 

serem realizadas no ENEL 2013. Para tal feito, será constituída a “Comissão do Estatuto – 

ExNEL-SE”; 

 Convocar reuniões periódicas, virtuais ou presenciais, com todos os executivos da região 

sudeste, com o objetivo de integração e de realização das principais metas deste plano de 

gestão. 

 

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2012. 

 
Taíza da Silva Gama 

Coordenadora Geral da Regional Sudeste 
taiza_gama@hotmail.com 

mailto:taiza_gama@hotmail.com
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Dejair da Silva Martins Filho 

Secretário de Finanças 
dejairmartins@live.com 

 
 

Gabriel Guimarães Barbosa 
Secretário de Comunicação 

briel.nl@gmail.com 
 

 
Obs.: Este plano poderá sofrer alterações ao longo do ano de gestão. 
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