
 
PLANO DE GESTÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE ORGANIZAÇÃO POLÍTICA 

2012/2013 

 
 
- Avaliação do atual momento da EXNEL: 

 

Vemos, com preocupação, o atual momento político do Movimento Estudantil de 

Letras.  

Observando e avaliando as últimas gestões da pasta de organização política, 

constatamos que as principais demandas, por motivos variados, não conseguiram ser 

alcançadas com êxito. Dentro do movimento estudantil no geral, o MEL perdeu o papel de 

protagonista histórico e vive hoje desnorteado e descontextualizado na luta do Movimento 

Estudantil pelo Brasil. Além disso, é de fundamental importância lembrarmos das demandas 

internas da EXNEL que também passam pela pasta de organização política, tais como 

a discussão e construção de um novo estatuto para a EXNEL .  

Ratificando o caráter combativo e presencial que pensamos que a executiva deve ter, 

neste plano de gestão priorizaremos as metas manualmente alcançáveis em detrimento dos 

velhos, tradicionais e quase desnecessários textos e moções de apoio e repúdio enviados ao 

longo dos anos onde a executiva se posiciona, mas, efetivamente, não pode contribuir.  

Antes de caminharmos para o sólido fortalecimento político da EXNEL é fundamental 

primeiro nos colocarmos de pé, e essa é a principal proposta que circundará todo o plano de 

gestão. 

Considerando essa avaliação e as demandas da EXNEL, dividiremos nosso plano da 

seguinte forma: 

 

* Planos Prioritários: 

 

 Reinserir e situar o MEL no ME; 



 Fomentar a ampla discussão do estatuto da EXNEL até o ENEL-Manaus, onde o mesmo será 

rediscutido, votado e alterado. 

 

*Planos Fundamentais: 

 

 Levar as discussões políticas do movimento estudantil em geral e particularmente do MEL 

para os espaços da EXNEL;  

 Discutir e ampliar a função política da EXNEL para o curso de letras, para o MEL e para o 

ME; 

 Alcançar instituições acadêmicas que ainda não conhecem a política da EXNEL, auxiliando 

na criação de CA’s e DA’s; 

 Trabalhar, ao longo da gestão, em conjunto com as outras pastas da EXNEL, dinamizando 

assim, o trabalho da executiva; 

 Discutir e propagar as principais bandeiras de luta da ExNEL (Contra a expansão sem 

qualidade das universidades e contra as políticas do REUNI que hoje representam essa 

expansão; por maior investimento para as políticas de Assistência Estudantil dentro das 

Universidades. (Casas de Estudante, Restaurante Universitário, Creche); pela melhoria das 

condições dos estágios; contra a criminalização dos  Movimentos Sociais; pela Autonomia 

da Universidade; no Combate as opressões, pela criminalização da homofobia, machismo e 

racismo; pelo respeito às variantes linguísticas do Brasil) propondo novas bandeiras se 

necessário; 

 Construir e dar suporte aos encontros estaduais, regionais e nacional do curso de letras 

pelo Brasil. 

 

* Plano de Execução – Reforma do Estatuto: 

 

Visando dinamizar, integrar e dar unicidade ao processo de discussão do estatuto da 

EXNEL, julgamos fundamental elaborar um grupo de discussão on-line e permanente com a 

participação de representantes de todas as regiões, não havendo a necessidade de serem 

executivos, afim de, desde já, debater todo o caráter do nosso estatuto apontando para um 

modelo novo de estrutura. É fundamental salientar que os estudantes componentes deste GD 



terão como responsabilidade estender essas discussões nos encontros regionais e estaduais, 

desta forma, já familiarizando o encontrista com o sistema de GD’s diários que acontecerão 

no ENEL. Os referidos representantes funcionarão como mediadores dos GD’s estatutários de 

suas regiões no ENEL-Manaus.   

 

 

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