
Plano de Gestão da Executiva Estadual do Estado de Minas Gerais

Executivo eleito no 33º ENEL: Gabriel Teodoro Gomes

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL - MG

Contato: gabrielteodorogomes@gmail.com

Objetivos: 

1º – Realizar o levantamento dos cursos de Letras presentes nas Universidades Públicas e Particulares, no 

estado de Minas Gerais.

2º  – Fazer contato  com os centros ou diretórios acadêmicos dessas Universidades e,  caso ainda não 

existam, trabalhar na construção dos mesmos ou na reativação dos desativados.

3º – Informá-los sobre a executiva, quais suas bandeiras de luta assim como seu papel e caráter, como  

maior órgão deliberativo do Curso de letras, no Brasil. 

4º – Articular com os estudantes de letras de Minas Gerais, representantes para preenchimento das vagas 

em vacância da executiva estadual.

5º – Estimular  o Movimento estudantil de Letras no Estado de Minas gerais, por meio de eventos próprios 

do MEL, ou em intervenções em outros eventos, para trabalhar a identificação do estudante de Letras às 

questões pela qual a EXNEL luta. 

6º – Trabalhar na construção do CONEL (Conselho Nacional dos Estudantes de Letras), COREL (Conselho 

Regional dos Estudantes de Letras), EREL (Encontro Regional dos Estudantes de Letras) e ENEL (Encontro 

Nacional dos Estudantes de Letras

7º  –  Aumentar  a  interação  dos  estudantes  de  Letras,  por  meio  de  redes  sociais,  para  que  haja  uma  

interação  maior  sobre  as  demandas  locais,  com  o  intuito  de  fomentar  discussões  políticas,  sociais  e 

culturais de cada base.

8º – Criação de uma cartilha que informe os estudantes sobre a ligação do Movimento Estudantil de Letras  

com outros movimentos sociais, e assim introduzir a essência dos conselhos e encontros realizados pela 

executiva

9º – Criação da primeira semana do Calouro de Letras na UNIFAL-MG para a apresentação dessa cartilha e  
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incentivar a apresentação da mesma em outras universidades.

10º – Realizar a leitura, análise e discussão do Estatuto da EXNEL nas bases, visando a preparação para 

as mudanças a serem realizadas no ENEL 2013, em Manaus – AM.

Gabriel Teodoro Gomes

Executivo Estadual de minas Gerais

Alfenas, 08 de agosto de 2012


