
 

 

 
EXECUTIVA ESTADUAL DO AMAPÁ 

 
GESTÃO 2012-2013 

 
A executiva estadual do Amapá após o ENEL 2012 iniciou a articulação do 
plano da gestão 2012-2013. Atualmente os acadêmicos de Letras são 
representados pelos acadêmicos, Felipe Salorran Trindade Tourinho, Danielle 
Marques Gomes, Anderson Barbosa David. Durante o período de gestão o 
trabalho da executiva estadual versará os seguintes objetivos: 

 
-Ampliar a relação entre os acadêmicos de Letras das variadas 

universidades presentes no estado do Amapá. Visando assim apresentar a 
Executiva Nacional de Letras e respectivamente o trabalho realizado pelo MEL. 

 
-Apoiar os eventos de Letras realizados no Estado e na região norte. 
 
-Expandir a discussão proposta pelo MEL para que sejam defendidos os 

direitos dos acadêmicos de Letras que devem abranger os eixos acadêmico, 
político e a cultural. 

 
-Divulgar a Executiva estadual de Letras por meios digitais e oferecer 

contatos aos demais acadêmicos para que estes possam contribuir, por meio 
de sugestões e/ou críticas. 

 
 

- Apresentar a ExNEL e o MEL para o maior número de faculdades de 
Letras possíveis e fazer a divulgação dos eventos apoiados ou desenvolvidos 
pelos mesmos.  

 
-Criar constantemente GD’s para que sejam defendidas as bandeiras 

levantadas pela EXNEL  combatendo desse quaisquer tipo de opressão. 
 

 - Auxiliar e estimular a criação de Centros Acadêmicos estudantis 

esclarecendo como deve agir um C.A de Letras. 

 - Criação de uma lista de e-mails com contatos das entidades estudantis 

de Letras, com o intuito de divulgar as atividades e encontros. 

Destacamos que o plano de gestão 2012-2013 está acessível a outras 
propostas e alterações em favor da melhor gestão possível. Desejamos 
fortalecer o movimento estudantil amapaense promovendo a integração e o 
esclarecimento dos alunos e das entidades de Letras do Estado, sempre de 
acordo com o estatuto da Executiva de Letras. 

Anderson Barbosa David 
Danielle Marques Gomes 

Felipe Salorran Trindade Tourinho 
Executivos estaduais de Letras do Amapá 

 



 

 

ANEXO 

 

 
É um projeto da executiva estadual em parceria com os centros 

acadêmicos das faculdades de Letras, o objetivo é expor filmes que 
gerem consequentemente um debate fazendo com que os acadêmicos 
reflitam não apenas as questões inerente ao seu curso de letras mas 
principalmente as questões sociais em concordância com as bandeiras 
de lutas pelas quais a executiva nacional de letras defende. 
Objetivo: 

Fazer com que no mínimo trimestralmente haja a exposição de um 
filme escolhido pelos componentes da executiva estadual e os centros 
acadêmicos das universidades e faculdades com as quais a executiva 
deverá obrigatoriamente dialogar. 
Todos os estudantes de letras deverão ter oportunidade de participar 
dos cines. 
A executiva verificará a possibilidade  de emissão de certificados sendo 
que se isto não ocorrer não invalidará a ação realizada pela EXELAP. 
 
O cine funcionará da seguinte maneira: 

1. Será feita a escolha do filme . 

2. O local deverá ser escolhido com antecedência sendo fundamental 

o dialogo com os CA’S das faculdades para que desse modo 

possamos receber uma quantidade satisfatória de acadêmicos. 

3. Todos que irão mediar a mesa de debate deverão se reunir com 

intuito de compartilhar as principais ideias que serão discutidas 

após a exposição do filme 

4. As ideias expostas deverão: 

5. Estimular os acadêmicos a discussões  que façam com que os 

mesmos reflitam sobre relevantes assuntos referentes ao Curso 

de Letras. 

6. Haverá divulgação sobre o evento nas faculdades de letras. 

7. Os debates deverão abranger principalmente os acadêmicos de letras 

porém isso não impede que acadêmicos de outros cursos participem das 

programações. 

8. As inscrições deverão preferencialmente ser gratuitas e limitadas 

salvo em caso de emissão de certificados que poderá ser cobrada 

uma taxa.  


