
Plano de Gestão Coordenadoria Geral Centro-Oeste – 2012/2013 

 

“É preciso conhecer os limites da força. É preciso saber quando combinar força com 

estratégia.” Leon Trotsky 

 

A proposta de gestão da Região Centro-Oeste tange às necessidades reais, levando em 

conta a realidade da universidade e os interesses dos estudantes. A conjuntura da universidade 

hoje é caótica, devido ao sucateamento da mesma pelo Governo Dilma, por isso é necessário 

unir forças e promover o diálogo com tod@s da região a fim de promover uma co-construção 

política dialógica, consolidando, portanto a ExNEL e o MEL (Movimento Estudantil de Letras) 

por todo centro-oeste. 

 

Plano de Ações: 

 Dialogar com as entidades de base das universidades na região, promovendo maior 

interação entre @s estudantes; 

 Garantir a presença do MEL nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, com 

o propósito de fortalecer e motivar a participação política desses estados no MEL,  que 

hoje é enfraquecida; 

 Construir coletivamente os encontros estaduais e regionais, fazendo a ponte de diálogo 

entre a ExNEL e a CO dos eventos; 

 Supervisionar a gestão da executiva regional de finanças, garantindo total transparência 

nas prestações de contas da região; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas que regem o Estatuto da Executiva Nacional dos 

Estudantes de Letras, bem como, sugerir mudanças quando necessário, visto que o 

próximo ENEL será estatutário, no entanto evitando a burocratização do MEL e 

efetivamente promover a construção política do movimento; 

 Tentar visitar os campi das faculdades com o curso de letras que ainda não fazem parte 

da ExNEL e fortalecer o diálogo com aqueles que já a conhecem; 

 Auxiliar e manter contato com a Coordenadora de Comunicação e com @s executiv@s  

 estaduais dos estados, e promover a eleição de cargos vacantes dos estados que não os 

possuem nos encontros estaduais; 

 Auxiliar, juntamente com as executivas estaduais, a implantação de CA´s e DA´s nas 

universidades que não os possuem; 

 Organizar o Conselho Regional das Entidades de Letras – CoREL, que deverá acontecer 

no próximo ano junto com o EREL- CO; 



 Fomentar discussões políticas, acadêmicas e culturais entre os estudantes de Letras, 

promovendo o caráter de luta e militância do MEL para disseminar nas bases tais 

assuntos; 

 Discutir os rumos da universidade na base e as tendências do curso de letras; 

 Convocar reuniões virtuais e presenciais periódicas dos estados para traçarmos metas e 

manter-nos informados sobre o MEL na região e em todo país; 

 Garantir presença da Executiva Regional CO nos fóruns e eventos da ExNEL a nível 

nacional; 

 Promover amplas discussões sobre a criação/formação das novas habilitações e cursos 

de Letras pelo REUNI, que expande a universidade de forma esdrúxula e sem 

qualidade; 

 Construir o EGEL, EBREL e motivar a construção dos eventos no MT e no MS 

 Promover a integração entre da Exnel com outras executivas de curso, com o intuito de 

unificar as lutas por mais qualidade do ensino superior. 

 

Atenciosamente, 

Layane Carvalho 

Coordenadora Geral Centro-Oeste – Gestão 2012-2013, 

 

Vamos à luta! Construindo a manhã desejada! 


