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1-APRESENTAÇÃO 

 

 O Conselho Regional das Entidantes de Letras, doravante COREL, é um 

encontro que permite aos estudantes de letras de todo a Região discutir temas 

recorrentes que foi aprovado no Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – ENEL.   

Sendo o Centro de Cultura da Madredeus  o local que sediará o XII COREL, o 

conseçho ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro de 2010. Por ser o evento de 

discursão do movimento estudantil de Letras da Região Nordeste, terá como propósito 

discutir e analisar a realidade contemporânea a nível regional e suas influências em 

nosso estado, abordando o seguinte tema: Um grama de ação vale mais do que 

uma tonelada de teoria 

Portanto, cabe a nós, participantes deste processo, analisar o curso de Letras que 

se desenha em nossa região e esperamos, com a concretização desse evento, construir 

opiniões e sugestões para a contribuição e continuidade no processo de mudanças 

sociais, artísticas e políticas. 

 

2. OBJETIVO GERAL: 

 

Proporcionar um intercâmbio de conhecimento, experiência e discursão 

realizados por representantes de Diretórios, Centros Acadêmicos, DCEs, Eecutivos e 

estudantes afins. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Impulsionar o Movimento Estudantil de Letras (MEL), aprofundando e 

definindo as bandeiras de luta da Executiva; 

b. Usar métodos de discursão para os temas abordados no ENEL a serem 

debatidos no Conselho. 

 

 

 

 

 



4. REALIZAÇÃO 

              

              O XII Encontro Regional das Entidantes de Letras do Nordeste tratará de temas 

de âmbito Regional. Este evento se apresenta como oportunidade para a reflexão acerca 

de um conjunto de temas que inquietam a sociedade regional. 

 

6. JUSTIFICATIVA: 

 

A cidade de São Luis, através da ExNEL - MA,  pretende, desta vez, realizar o 

XII COREL - NE. 

Visto que possuímos os três executivos estaduais , uma em São Luis, Outra em 

Imperatriz e outro em Santa Inês sentiremo-nos honrados em realizar o Conselho das 

Entidantes de Letras, com o propósito de formar opiniões e discutir ideias durante a 

reunião. 

 

  7. PARTICIPANTES: 

 

 Líderes dos CAs, DAs, DCEs, Executivos da Região Nordeste e estudantes 

afins. 

 

8. PROGRAMAÇÃO 

 

Sábado: 28/11 

14:00h às 15:00h – Credenciamento. 

15:00h às 18:00h – Discursão do TEMA. 

18:00h às 20:00h – Jantar  

20:00h às 22:00h – Reunião Presencial da ExNEL NE e líderes. 

22:00h – Passeio e Festa. 

Domingo: 29/11 

06:00h às 08:00h – Café da Manhã 

08:00h às 11:00h – Reunião Presencial da ExNEL NE e líderes. 

11:00h às 13:30h – Almoço 

13:00h – Saída das Delegações e entrega dos certificados. 

 


