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Maria Luíza – UFPB (malubars_@hotmail.com) 

 
 

Buscando a construção de uma Executiva estadual atuante, que dê novas 

forças ao MEL no estado da Paraíba, apresentamos como objetivos a serem 

alcançados os seguintes itens: 
 

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

Letras, atentando às atribuições das funções estabelecidas para a executiva estadual; 

 

 Fazer um mapeamento dos cursos de Letras existentes no estado da Paraíba, afim de 

que estes tomem conhecimento da entidade e possam estar a par das atividades 

promovidas por ela; 

  

 Manter o máximo possível de estudantes do curso de Letras informados a respeito de 

nossa entidade, sejam eles de Universidades Federais, Estaduais ou Particulares, sendo 

as informações primordialmente dadas por meio virtual, e quando possível, por meio 

presencial;  

 

 Levantamento de DAs e CAs existentes no estado, bem como auxiliar na revitalização 

dos que estiverem desativados; 

 

 Organizar o I Encontro Paraibano dos Estudantes de Letras; 

 

 Apoiar e/ou auxiliar eventos relacionados aos estudantes de Letras, a exemplo de 

EREL, ENEL, além de eventos em geral que trouxerem questões condizentes com 

nosso curso, nossos interesses e nossas bandeiras de luta;  

 

 Apresentar a executiva aos calouros em atividade de recepção aos feras; 

 

 Contribuir para o fortalecimento do MEL dentro do nosso estado, bem como participar 

de atos políticos e sociais, representando a entidade (ExNEL); 

 

 Participar das reuniões, sejam elas a nível nacional, regional ou estadual; 

 

 Fomentar e organizar a participação dos estudantes nos fóruns regionais e nacionais; 

 

 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.  


