
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DO XIII EREL PIAUÍ 2011 
 

“Por um novo modelo de educação: letras e educação popular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organização: 

 

-Centro Acadêmico de Letras / Português “Poeta Nossa Senhora das Dores Castelo Branco” – 

CALEP / UESPI 

-Centro Acadêmico “Poeta Torquato Neto” – C.A de Letras UFPI 

-Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – EXNEL 



1. A Executiva dos Estudantes de Letras – EXNEL 

 

  

 A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras é a representatividade máxima dos 

estudantes de Letras do Brasil. 

 Baseada no tripé: político-acadêmico-cultural a EXNEL organiza-se através dos seus 

fóruns: Encontro Nacional dos Estudantes de Letras – ENEL, Encontro Regional dos 

Estudantes de Letras – EREL, Conselho Nacional dos Estudantes de Letras – CONEL, 

Conselho Regional dos Estudantes de Letras – COREL e os Encontros distritais e estaduais. 

 São bandeiras de luta da executiva: 

I- Integrar e articular os estudantes de Letras através de seus fóruns; 

II - Incentivar e organizar o debate sobre o ensino, a pesquisa e a extensão universitária na 

área de Letras, de forma multidisciplinar, bem como sobre o Movimento Estudantil de Letras 

(MEL), através de publicações e da produção de materiais diversos; 

III - Manter contato e colaboração permanente com as entidades representativas das 

categorias de trabalhadores na área de Letras, visando o aprimoramento das relações entre as 

entidades e buscando soluções conjuntas para os problemas relacionados ao mercado de 

trabalho e à formação profissional; 

IV - Buscar contato e colaboração permanente com as Entidades de Pesquisa e ensino de 

Letras, através de convênios e parcerias em projetos que visem à integração e o incremento da 

produção técnico-científica nesta área; 

V - Promover e incentivar as relações dos estudantes de Letras com os demais estudantes e 

Entidades estudantis, unificando as lutas que visem às soluções dos problemas comuns, de 

acordo com as bandeiras de lutas da Executiva; 

VI - Lutar pela boa qualidade do ensino de Letras, buscando unificar as reivindicações 

legítimas dos estudantes de Letras do Brasil; 

VII – Lutar pela qualidade do ensino; 

VIII - Intensificar as relações dos estudantes de Letras com a sociedade civil organizada, 

atuando na defesa da democracia, dos direitos humanos e difusos para o pleno exercício da 

cidadania; 

IX - Incentivar a criação e manutenção de entidades de base (CA's e DA's), livres e 

independentes de qualquer órgão ou poder. 

 

 

 



2. Apresentação 

 

 O EREL 2011 será o XIII Encontro Regional dos Estudantes de Letras. Os encontros 

regionais são fóruns da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – EXNEL, e ocorrem 

geralmente no feriado da Semana Santa. 

 Os encontros são uma forma de interação, integração e diálogo dos estudantes de 

Letras. A executiva – baseada no tripé: acadêmico, político e cultural – oferece uma 

alternativa de discussão que vai além da proposta em sala de aula: uma discussão critica para 

se chegar a uma educação libertadora. 

 A atual conjuntura do Movimento Estudantil no Piauí e a pouca representatividade ou 

quase nula da Executiva no estado, nos abriu os olhos à necessidade de ser sede dessas 

discussões no Piauí, e de moldar um caráter de discussões que queríamos ver nas nossas 

universidades. 

 No EREL 2010, realizado em Recife, surgiu o nome do estado do Piauí para ser 

escola-sede do próximo encontro. Ainda assustados com essa possibilidade e vendo a maneira 

com que a Comissão Organizadora foi tratada pelos estudantes, nós, estudantes de letras das 

Universidades Estadual e Federal do Piauí, decidimos construir o EREL e remoldar o seu 

formato, fazendo com que todos os estudantes construam o encontro e não somente a 

comissão organizadora. 

 Durante os dias 21 a 24 de Abril de 2011, estudantes de letras da região nordeste, que 

compreende nove estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe, irão participar de atividades como painéis, apresentação de 

trabalhos, oficinas, grupos de discussão, intervenções artísticas e culturais, com o objetivo de 

promover-lhes uma transformação interior para que depois possam desconstruir e reconstruir 

a sociedade através das letras. 

 Os idealizadores desse encontro acreditam que a discussão sobre Educação Popular 

ajude na conscientização do papel social de cada de ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 



“Por um novo modelo de educação: letras e educação popular” 

 A história dos princípios da Educação Popular e de seu maior idealizador, Paulo 

Freire, contada em Literatura de Cordel: 

 

CORDEL A PAULO FREIRE 

Autor: Medeiros Braga 

 

Os grandes nomes da história  

Deixaram transparecer 

A importância da leitura, 

Conhecimento, saber, 

Como mola propulsora 

Para o mundo melhor ser. 

 

Manifestou-se Monteiro 

Lobato sobre o porvir 

Dizendo que só com livros 

Pode u´a nação existir... 

E o poeta Castro Alves 

Nesses versos a seguir: 

 

“Ó bendito o que semeia  

Livros...livros à mão cheia 

E manda o povo pensar. 

O livro caindo n´alma 

É gérmen que faz a palma 

É chuva que faz o mar.” 

 

O líder José Martí, 

Revolucionário impoluto, 

Dizia com todas letras 

Que o saber é o maior duto; 

Que a única forma do homem 

Se sentir livre é ser culto. 

 

E Engels em carta a Marx 

Pôs a preocupação, 

De educar o operário 

Dar-lhe conscientização 

Pra que pudesse mover 

A roda da revolução 

 

O educador Paulo Freire 

Foi, mirando uma utopia 

Humanista e coerente 

Com a sua ideologia, 

Quem melhor interpretou 

Toda essa sabedoria. 

 

Paulo Reglus Neves Freire 

Era o seu nome completo 

Foi um revolucionário 

Na política e no “alfabeto” 

Que dedicou toda vida  

Na formação de insurreto. 

 

Nascido em recife em mil 

Novecentos e vinte e um 

Entre siris, caranguejos 

E pescadores de atum, 

Teve ele uma formação 

Com o operário em comum. 

 

A revolução mexicana, 

A cubana, o sandinismo, 

A revolução soviética, 

Chinesa, o cristianismo 

Serviram de inspiração 

Para o seu socialismo. 

 

Mesmo formado em direito 

Não exerceu profissão. 

Passou a desenvolver 

De professor a missão 

Mesclando os ensinamentos 

Com a conscientização. 

 

Foi ele, assim, o primeiro  

No universo educador  

De pegar a aprendizagem 

De perfil conservador 

E transformar em instrumento  

Popular, libertador. 

 



 

Juntando idéias e letras 

Iniciou uma batalha 

Visando acabar com a farsa  

De que se vive, “sem falha”, 

Em um país que oferece 

Condições a quem trabalha. 

 

Antes dele só havia 

A educação dominante, 

Era a escola dirigida 

Pra manter o ignorante 

No cabresto do sistema 

Desigual e degradante. 

 

O aparelho ideológico 

Do estado em instrução 

Dava ao filho do operário 

A imagem de um patrão 

Bondoso, honesto e honrado, 

Um orgulho pra nação. 

 

Ao mesmo tempo criava 

O operário excelente, 

Pacato, trabalhador, 

Cuidadoso, obediente, 

Conformado com a vida 

Que lhe deu o Onipresente. 

 

Tinha o mestre Paulo Freire 

Grande sensibilidade, 

Convivendo com a pobreza, 

Sentindo dificuldade, 

Foi tomando a consciência 

Da cruel realidade. 

 

No seu tão farto pensar, 

Já cheio de idealismo, 

Era a miséria um fato 

Do mais puro realismo 

Produzida em abundância 

Pelo atroz capitalismo. 

 

Quer no campo ou na cidade 

Via a miséria crescer, 

Nos vales, mangues, mocambos, 

Estava a prevalecer 

A sentença que condena 

O homem, sempre, a sofrer. 

 

E Paulo Freire sentira 

Que era preciso mudar, 

Mas, também, já conhecia  

Que para isso se dar, 

Toda idéia dominante 

Tinha que modificar. 

 

O seu método educativo 

De conscientização 

E de técnica utilizada 

Pela alfabetização, 

Era o instrumento vital  

Para uma libertação. 

 

Educação que ensinasse 

O homem a ler e escrever, 

Não apenas pra votar 

Ou pra riqueza crescer, 

Mas, sobretudo, mostrar 

O sofisma do poder. 

 

Mostrava o mundo real 

No modo mais primitivo, 

E o mundo justo, ideal, 

Libertário, coletivo, 

E a luta necessária 

Pra atingir o objetivo. 

 

Além de conscientizar 

Via aquele educador 

Que a partir da realidade 

De cada trabalhador, 

O rendimento escolar 

Era mais transformador. 

Para o mestre Paulo Freire 

Os problemas principais 

Não são questões pedagógicas, 

Mas, são elas, essenciais, 

Questões políticas, precisam 

Ser discutidas bem mais. 

 

Para isso é necessário 

Que haja democracia, 

Que deixe o aluno criando 

A própria sabedoria, 

Somando a prática vivida 

Com alguma teoria. 

 



Reconhece o educador, 

Com franqueza e humildade 

Que existe conhecimento 

No mestre e comunidade, 

Devendo cada aprender 

Em cada oportunidade. 

 

A troca de experiência 

Resulta, sempre, em valor, 

Todos ali se confundem 

No debate acolhedor... 

O professor faz-se aluno 

E o aluno, professor. 

 

Assegura Paulo Freire 

Pelo método que atina, 

Que a participação 

Sua lição descortina: 

Ensinando se aprende 

E aprendendo se ensina. 

Mas, ele não abria mão 

Do operário educar-se, 

Conhecer os seus problemas 

Pra neles conscientizar-se 

E se insurgir com mais força 

Dentro da luta de classe. 

 

Relutante contra as forças 

Gigantescas da opressão, 

Animava Paulo Freire, 

Causava satisfação, 

Ver nascer no oprimido 

Alguma indignação. 

 

No entanto, justificava 

O entusiasmo, o fervor, 

Numa frase retratando 

Seu espírito lutador: 

“Nós não podemos falar 

De educação sem amor.” 

 

Era a educação política, 

Era a lição popular 

Gerada ali na escola, 

Comentada em cada lar, 

O que levava mais alto 

Todo oprimido a pensar. 

 

O método Paulo Freire 

Ganhava fama ao redor. 

As regiões copiavam  

O que havia de melhor 

Em matéria educativa 

Dirigida pra o menor. 

As coisas se aceleraram  

Com João Goulart no poder, 

A educação popular 

Bem mais apoio pôde ter, 

Camponês e operário 

Puderam mais aprender. 

 

Em Angicos, potiguar, 

Alfabetizou, com primores, 

Em quarenta e cinco dias 

Trezentos trabalhadores, 

Despertando a atenção 

De vários governadores. 

 

Até mesmo o presidente 

Denotando grande afeto 

Convidou a Paulo Freire 

Pra comandar um projeto 

Visando alfabetizar 

Dois milhões de analfabetos. 

 

No entanto, esse programa 

De educação popular, 

No que pese a importância, 

Não pôde se efetivar 

Por ter sido suprimido 

Por um golpe militar. 

 

Implantada a ditadura 

A longa noite surgia. 

Proibido a dizer “não” 

Quem ousasse ela punia 

Tanto aquele que ensinava  

Como aquele que aprendia. 

E a punição poderia 

Ser na nova escravatura, 

Afogamento, pancada, 

Pau-de-arara, queimadura, 

Ou a morte provocada 

Pelo excesso de tortura. 

 

 

 



Foi preso, então, Paulo Freire 

E acusado de comunista, 

Um professor perigoso, 

Subversivo ativista 

Que educava camponeses 

Para a guerrilha extremista. 

 

Pressionado, constante, 

Por esse brutal concílio, 

Negados todos direitos, 

Barrado o menor auxilio, 

Teve ele que sofrer 

Dezesseis anos de exílio. 

 

Enquanto o Brasil perdia 

Esse grande professor 

Ganhava o Chile, Argentina, 

México, Peru, Equador, 

Vários países da África 

Com a lição do educador. 

 

No continente africano 

Chegou de mala e sacola 

Em São Tomé, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, em Angola, 

Em Príncipe e em Moçambique 

Pra melhorar sua escola. 

Teve, também, em Genebra 

Onde ali foi consultor, 

E na universidade 

De Harvard, que o convidou 

A ministrar várias aulas 

Naquilo o consagrou. 

 

Passados dezesseis anos 

No mais cruel cativeiro 

Se concedia a anistia 

A todos do estrangeiro, 

Podendo pisar o solo, 

Sentir o ar brasileiro. 

 

Pôde ele, então, ensinar  

Em várias universidades, 

Receoso, mas, sentindo 

O clima de liberdade, 

Chegou até a exercer 

Diversas atividades. 

 

Foi convidado e aceitou 

Ser na gestão Erundina 

Secretário da educação 

Com a missão cristalina 

De levar a aprendizagem 

Consciente, genuína. 

 

Paulo Freire ofereceu 

A melhor educação 

Que o paulistano tivera 

Em muita administração, 

Comprovando que o exílio 

Prejudicou a nação. 

Mestres bem remunerados 

Paulo Freire contemplou 

E um clima democrático 

Para as escolas levou 

Com a participação 

Na escolha de diretor. 

 

O nível de educação 

Foi fator fundamental 

Pra que escolas privadas 

Perdessem alunos, afinal, 

Exatamente pra rede 

Pública municipal. 

 

Antes, pois, de Paulo Freire 

Havia discriminação, 

O aluno da rede pública 

Não aprendia a lição 

E atingia os mais altos 

Índices de reprovação. 

 

Paulo Freire com seu método 

Eficaz de educador 

Já constatado na prática 

Nos países onde andou, 

Introduziu em São Paulo 

E revolucionou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como grande educador 

Teve a oportunidade 

De implantar no país, 

Para uma sociedade,  

Uma didática que cuida 

De educar pra liberdade. 

Para o mestre Paulo Freire, 

Convincente e convencido, 

A educação é importante 

Desde que constituído 

O saber que consolida 

A cultura do oprimido. 

 

Gerador de gerações 

De professores, segundo  

A aprendizagem embasada 

Num objetivo fecundo 

Paulo Freire se tornou 

Mais conhecido no mundo 

 

Mais de vinte e cinco obrar 

O exterior consumiu, 

Muitos países adotavam 

Pra melhorar seu perfil... 

De mão em mão circulavam, 

Com exceção, no Brasil. 

 

Das obras mais importantes 

Que Paulo Freire escreveu 

Estava a “Pedagogia 

Do Oprimido” – o apogeu 

Que deixaria sua marca 

No continente europeu. 

 

Em mais de vinte idiomas 

Foi essa obra editada, 

Mais de vinte reimpressões 

Em casa país tirada 

Haja vista a importância 

Pelo mundo consagrada. 

 

 

De Doutor Honoris Causa, 

Por mérito, capacidade, 

Recebeu ele de vinte 

E sete universidades, 

Bem como, cidadania 

Em dezenas de cidades. 

 

Muitos logradouros públicos, 

Programas, instituição 

Levam o nome “Paulo Freire” 

Valorizando a inscrição; 

E o seu trabalho é repleto 

De importante premiação. 

 

Acometido de um enfarto 

Veio o mestre a falecer 

Em dois de maio, de mil 

Noventa e sete, a saber, 

Abrindo grande lacuna 

Aos que precisam aprender. 

 

Hoje com o mundo curvado 

À mentira e tirania, 

Faz falta o método Freire 

Que do povo é o melhor guia  

Para repartir o pão 

E expor a democracia. 

 

FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificativa 

  

 Discutir Educação Popular em um encontro estudantil justifica a necessidade de 

promover o debate sobre a realidade da educação brasileira e como ainda enquanto estudantes 

e depois como futuros professores iremos nos inserir nessa realidade. 

 A educação popular é consciente, participativa e orientada na perspectiva de 

orientação dos direitos do povo. 

  Em tempos de sucateamento das universidades, da formação somente para o mercado 

de trabalho é vital ao estudante de letras, discutir uma alternativa educacional para que não 

caia na idéia de reproduzir a educação bancária existente. 

 

4. Objetivos  

4.1. Objetivo Geral 

 

 O EREL 2011 tem como objetivo realizar um encontro com caráter de formação e 

integração, proporcionando a discussão de um modelo de educação que seja igualitário. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

- Promover o debate de Educação, trazendo um retrato da realidade, recorte de classes 

e perspectivas de respostas; 

- Discutir as opressões; 

- Possibilitar acúmulo para a construção de uma consciência critica na prática 

profissional; 

- Discutir e incentivar a luta dos Movimentos Sociais contra as formas de opressão, em 

especial do Movimento Estudantil; 

- Aproximar a comunidade acadêmica dos movimentos sociais; 

- Integrar os estudantes de letras e unificar suas lutas; 

- Incentivar a criação de Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos, para 

impulsionar o Movimento Estudantil de Letras; 

- Proporcionar intercâmbio cultural entre os estados; 

- Tornar o encontro, um espaço aberto para exposições e mostrar artístico-culturais e 

acadêmicas; 

- Questionar o modelo de educação vigente; 

- Estimular a coletividade; 

 



5. Estrutura 

5.1 Estrutura Metodológica 

O EREL 2011 será realizado na Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro 

Petrônio Portella e sua programação constará de painéis, grupos de discussão, oficinas, 

apresentação de trabalhos e artigos acadêmicos, troca-troca cultural e espaços com 

apresentação de bandas regionais. 

 

Painéis 

Os painéis têm por objetivo ser um espaço de formação e momento de aprofundar os 

conhecimentos dos participantes. Serve para possibilitar trocas de experiências entre a 

plenária e os debatedores. Serão realizados painéis todos os dias, com ênfase no tema do 

encontro, possibilitando, dessa forma o amplo debate entre as diversas correntes existentes, 

com o objetivo de incentivar uma visão crítica da educação. 

Os painéis são: 

Painel 01: “Educação Popular e as Letras” 

Painel 02: “Literatura Piauiense: além da cajuína” 

Painel 03: “Combate as opressões” 

Painel 04: “Universidade pra quê e para quem?” 

 

Grupos de Discussão  

Os grupos de discussão visam à discussão dos painéis anteriores, no sentido de propor 

encaminhamentos e direcionar intervenções práticas que devem ser levadas a discussão para a 

plenária final do encontro. A partir disso pretende-se a construção de um documento com um 

plano de atuação para a Executiva Regional dos Estudantes de Letras. 

Os grupos de discussão são: 

Grupos de discussão 01:  

Serão 10 grupos de discussão:  

GD 01 – Educação Popular  

GD 02 – Educação Popular 

GD 03 – Educação Popular 

GD 04 – Educação Popular 

GD 05 – Educação Popular 

GD 06 – Literatura Piauiense 

GD 07 – Literatura Piauiense 



GD 08 – Literatura Piauiense 

GD 09 – Literatura Piauiense 

GD 10 – Literatura Piauiense 

 

Grupos de discussão 02:  

Serão 10 grupos de discussão:  

GD 01 – Combate às opressões - Machismo 

GD 02 – Combate às opressões - Racismo 

GD 03 – Combate às opressões - Homofobia 

GD 04 – Acessibilidade 

GD 05 – Descriminalização dos Movimentos Sociais 

GD 06 – REUNI 

GD 07 – ENADE/ENEM 

GD 08 – Ensino-Pesquisa-Extensão 

GD 09 – Democratização da Universidade 

GD 10 – Conjuntura do Movimento Estudantil 

 

Oficinas 

Tem como objetivo a reunião de movimentos populares que irão facilitar os espaços e 

terão temática variadas. 

Oficina 01: Fanzine 

Oficina 02: Literatura de Cordel 

Oficina 03: Grafite 

Oficina 04: Stêncil  

Oficina 05: Teatro do oprimido 

Oficina 06: Danças Regionais 

Oficina 07: Agitação e Propaganda 

 Oficina 08: Poesia 

 

Troca-Troca Cultural 

Espaço de troca de cultura. Cada estado terá espaço para apresentar elementos da sua 

cultura. 

 

 



Místicas 

São espaços lúdicos de sensibilização. Ocorrerão sempre antes das culturais. 

 

Apresentação de Trabalhos: 

Uma comissão formada por Professores das Universidades Estadual e Federal terá o 

trabalho de coordenar a seleção dos trabalhos e artigos que poderão ser apresentados, de 

forma oral. 

Segue em anexo o Edital de seleção de trabalhos. 

 

5.2 Estrutura Física 

 

Alojamento 

Se dará em salas de aula e área para Camping. No setor CCHL. 

 

Alimentação 

A alimentação será terceirizada.  

Segue em anexo o orçamento da Alimentação. 

 

Grupos de trabalhos 

Salas de aula do Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL. 

 

Painéis  

Auditórios do CCHL. 

 

Oficinas 

Serão facilitadas em salas de aula ou espaços abertos. 

 

Segurança 

Ficara sobre a responsabilidade da instituição e da comissão organizadora a segurança 

dos participantes e a fiscalização das dependências da Universidade a fim de evitar possíveis 

danos às suas instalações e aos participantes do EREL 2011. 

 

Transporte 



Serão utilizados os ônibus das instituições UESPI e UFPI, para translado de 

facilitadores de espaço e ou encontristas, nos espaços em que será necessário o uso do 

transporte durante o encontro. 

 

Sala da C.O 

Espaço para que os encontristas dialoguem com a Comissão Organizadora. 

 

6. Comissão Organizadora  

Coordenação Geral: Responderá pela organização do evento. 

Coordenação de Finanças: Responsável pelo controle financeiro e orçamentário do evento e 

responderá pela a prestação de contas geral do evento, junto com a coordenação geral. 

Coordenação Acadêmica: Responsável pela seleção dos Trabalhos enviados ao encontro, 

assim como pela elaboração das temáticas dos debates e pela agenda e contatos com os 

palestrantes e autoridades que farão parte do evento. 

Coordenação de Infra-estrutura: Responsável pelas providências em relação aos alojamentos, 

refeitórios, auditórios, banheiros, etc. 

Coordenação de Comunicação: Responsável pela elaboração e divulgação do material relativo 

ao encontro. 

Coordenação de Cultura: Responsável pela partes do evento que se fundamentem 

programação cultural e estrutura desses espaços. 

Coordenação de Sistematização: Responsável pela sistematização dos documentos a serem 

aprovados em plenária dos estudantes. 

Coordenação Política: Responsável pela elaboração do regimento interno do encontro, 

elaboração das mesas políticas e sobre politização dos espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Programação Cultural 

A programação cultural contará com festas, teatro, shows, apresentação de bandas e 

danças regionais típicas a serem posteriormente definidas 

 

 

8. Orçamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Programação Geral 

Horário 

1º Dia 

Quarta 

20/04 

2º Dia 

Quinta 

21/04 

3º Dia 

Sexta 

22/04 

4º Dia 

Sábado 

23/04 

5º Dia 

Domingo 

24/04 

06h00 

Credenciamento 

Acorda Acorda Acorda Acorda 

06h30 

às 

08h00 

Café da 

Manhã 

Café da 

Manhã 

Café da 

Manhã 

Café da 

Manhã 

08h00 

às 

10h00 

Oficinas LIVRE 

(Mostras 

culturais 

dos estados) 

Painel 04 

Plenária 

Final 

10h00 

às 

12h00 
Painel 02 Oficinas 

12h00 

às 

14h00 

Almoço Almoço Almoço Almoço 

14h00 

às 

16h00 

Plenária Inicial 
Grupos de 

discussão 01 

LIVRE 

(Mostras 

Culturais 

dos 

Estados) 

Apresentação 

de trabalhos 

16h00às 

18h00 

Reunião das 

Brigadas 

Apresentação 

de trabalhos 

Grupos de 

discussão 02 

18h00 

às 

19h30 

Jantar Jantar Jantar Jantar 

19h30 

às 

21h00 
Painel 01 Painel 03 

LIVRE 

(Mostras 

culturais 

dos estados) 

Plenárias 

ESTADUAIS 

21h00 

às 

22h00 

Troca-troca 

Cultural 

Reunião das 

brigadas 

Reunião das 

brigadas 

Reunião das 

brigadas 

22h00 

às 

23h00 
Reunião da C.O 

EXNEL 

Reunião da 

C.O 

EXNEL 

Reunião da 

C.O 

EXNEL 

Reunião da 

C.O 

EXNEL 

 

 Mistica Mistica Mistica Mistica 

23h00 Cultural Cultural Cultural Cultural 
 

 

 

 



 

 


