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APRESENTAÇÃO 

 
 O XIV Encontro Regional de Estudantes de Letras do Sudeste propõe um olhar 

e um diálogo para as novas produções acadêmicas e culturais, estimulando aqueles 

que desejam se iniciar, ou já se arriscam, nos campos interdisciplinares da 

Linguagem, seja para criação artística ou estudo. O tema deste evento privilegiará a 

contribuição da Linguagem na construção das expressões culturais na 

contemporaneidade, considerando as várias hipóteses levantadas quanto ao seu 

conceito e uso, em largos anos de estudos literários e linguísticos. 

 A velocidade das transformações engendradas pelo avanço tecnológico dos 

últimos dois séculos e os dilemas humanos por ele acarretados abrem a urgente 

necessidade de rever o desenvolvimento da linguagem em suas variadas dimensões, 

sejam elas literárias, comerciais, performáticas, musicais, etc. Desse modo, poderá  

ela – a Linguagem – não apenas ser influenciada pelo fluxo contínuo das mudanças, 

mas também ser transformadora e um grande meio de transgressão. Por isso, o 

mundo contemporâneo, com seus paradoxos e questões filosóficas, será matéria-

prima de destaque em nossas discussões neste evento. 

 Uma vez que as universidades têm suas responsabilidades com a sociedade, 

os estudantes se dispõem com este evento a cumprir algumas delas. Com isso nos 

referimos ao amadurecimento da consciência política dos envolvidos, por meio de 

questionamentos e reflexões, buscando novas formas de mobilização estudantil. Não 

se pode passar sem críticas à atual conjuntura do país, nem deixar de escutar as 

dificuldades enfrentadas individualmente no dia-a-dia, para que assim possamos 

construir novas bandeiras de luta e novas metodologias. A Linguagem, mais uma vez 

como fonte da interação e da transformação social, aparece, claramente, em nossa 

proposta, como instrumento pedagógico. 

 O tema proposto pelos estudantes de Letras da UFES, portanto, pretende 

atingir várias áreas das Humanidades, convocando a um diálogo ativo sobre as 

problemáticas que permeiam a atualidade do engajamento e da participação social. É 

dessa forma que os conflitos políticos e sociais, juntamente com as manifestações 

populares, ganham espaço para revisão e debates nas mesas, oficinas e GD’s do 

evento – levando em conta que a Universidade como um todo deve estar cada vez 

mais próxima da sociedade que a cerca, numa relação direta. 

 



JUSTIFICATIVA 
 

 Quais motivações podem exigir a organização de um evento como este? A 

discussão das políticas, das teorias e das realidades encontradas pelos estudantes no 

curso de Letras e as implicações de todas essas vivências auxiliam no entendimento 

da atual situação – tanto na Universidade quanto no âmbito profissional – e possibilita, 

também, maior mobilização para serem coerentes com seu objeto de estudo: a 

Linguagem, que está sempre a ser revista, transformada e, mais uma vez, percebida 

como transformadora.  

 Os estudos da Língua, da Literatura, da Tradução e das Artes, no século XXI, 

ascendem cada vez mais. Seu crescimento não anulará nem ocupará o lugar dos 

clássicos de outras eras, até porque essa “responsabilidade” já não deve constar entre 

as preocupações dos autores atuais, mas, sim, a interlocução entre o que é e já foi 

produzido. No entanto, apesar disso, novos trabalhos surgem, muitas vezes sem a 

devida atenção. Há, dessa forma, a necessidade de se valorizar, incentivar e criticar o 

que é novo, produções tímidas espalhadas pelo país, sem intercâmbio. Portanto, 

nossa preocupação toma um rumo mais afinado com a busca por uma nova 

responsabilidade ética, que precisa ganhar espaço, visibilidade e interação: o valor à 

diversidade de produções. 

 O papel sócio-político deste evento vem ligado à necessidade de se 

promoverem estratégias que estimulem os estudantes para que observem o mundo 

circundante e, com isso, possam exercer atividades mais transformadoras e inclusivas 

em suas realidades sociais. Por conseguinte, temos também compreendida entre 

nossas preocupações a integração da universidade com a comunidade, por isso 

propomos um evento que possa viabilizar maior participação estudantil local e regional 

no contexto global, a partir da reflexão sobre novas formas de alterar a realidade 

política e social, formas inseridas no processo educacional. Assim, contribuiremos 

para a crítica contínua da nossa formação profissional e para a ocorrência de reformas 

mais concretas na Educação, ao mesmo tempo em que fortaleceremos uma 

comunidade político-organizacional cada vez mais heterogênea. 

 A indicação da universidade-sede surgiu na Plenária final da última edição do 

evento, realizada na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2011. Foi 

uma decisão unânime, considerando a rotatividade dos Estados convocados a 

sediarem anualmente, e ainda, a necessidade de maior interação entre a UFES e as 

demais universidades do Sudeste. A mobilização estudantil para a realização do 

encontro congregou várias universidades, em âmbito regional, para que fosse possível 



o Espírito Santo tornar-se palco de intercâmbios culturais e acadêmicos cada vez mais 

ativos. 

 O XIV EREL do Sudeste retomará os debates e resoluções pendentes da 

edição anterior (na UFMG), uma vez que as grandes questões ali elencadas - a 

estruturação curricular dos estudantes de Letras, a prática docente, as opressões 

quanto ao gênero, cor e sexualidade - devem sempre ser reconstruídas e 

redimensionadas. É, portanto, a necessidade de dialogar que motiva o evento, 

buscando mais uma vez a incessante Descoberta.  

 
 
 

 

OBJETIVOS  

Geral 

● Realizar o XIV Encontro Regional dos Estudantes de Letras da região 

Sudeste, na UFES. 

 

Específicos 

● Estimular e dinamizar um ambiente de interação entre os estudantes e 

egressos da área da Linguagem, no âmbito regional. 

● Implementar estratégias que promovam a inclusão social e combatam as 

opressões no que concerne ao universo do curso de Letras. 

● Expor e fomentar a produção artística e científica da contemporaneidade, 

valorizando e incentivando os novos projetos. 

● Instigar debates em torno de questões políticas e sociais da atual conjuntura e 

também quanto ao profissional de Letras no mercado de trabalho. 

● Promover a interdisciplinaridade entre as áreas de Artes, Língua, Literatura, 

Tradução, Educação e afins. 

● Incentivar as diversas produções acadêmicas e culturais, através de 

exposições, saraus, performances, contação de histórias e demais formas de 

expressões acadêmico-científicas e cultural-artísticas. 

● Pensar e promover as setes bandeiras de luta da ExNEL: 1) Contra a 

expansão sem qualidade das universidades, contra as políticas do REUNI que 

hoje representam essa expansão. 2. Por maior investimento para as políticas 

de Assistência Estudantil dentro das Universidades. (Casas de Estudante, 



Restaurante Universitário, Creche). 3.  Pela melhoria das condições dos 

estágios. 4. Contra a criminalização dos Movimentos Sociais. 5. Pela 

Autonomia da Universidade. 6.  No Combate às opressões. Pela criminalização 

da homofobia, machismo e racismo. 7.  Pelo respeito às variantes lingüísticas 

do Brasil. 

● Incentivar o intercâmbio sociocultural e a confraternização entre os 

congressistas. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
 

Formada por 12 alunos, os quais se responsabilizam por administrar os serviços de 

cada subcomissão; e por dois professores responsáveis: 

 Professor coordenador: Orlando Lopes Albertino 

 Professora colaboradora: Virgínia Beatriz Baesse Abrahão 

 

Subcomissão Político-acadêmica: Cuidará dos assuntos científicos pertinentes ao 

evento. Se responsabilizará pelos convidados para palestrar, pelos trabalhos enviados 

para as comunicações, pelos Grupos de Discussão (GDs) pelos materiais didáticos 

necessários aos participantes e aos ouvintes e pelos certificados de todos. 

Responsáveis:  

 André Luis de Macedo Serrano - 20100798 

 Mariana Marise Fernandes Leite - 2009106286 

 

Subcomissão de Comunicação e Divulgação: Responsável pela divulgação do 

evento, durante os meses que o precederem. 

Responsáveis: 

 Julia Pupolin Antônio - 2010100804 

 Henrique Albuquerque Firme - 2010100817 

 Thaynah Costa Betini Mardegan - 2010100824 

 Rafael Sanábio e Souza Nocera - 2010101884 

 

Subcomissão de Cultura: Responsável pela organização das atividades feitas para 

entretenimento dos participantes. 



Responsáveis: 

 Marcelo Burmann - 2011203548 

 Karla Vilela de Souza - 2010203311 

 

Subcomissão de Finanças: Tem a tarefa de arrecadar fundos para a realização do 

XIV EREL, controlar os gastos e prestar contas do serviço feito ao longo do preparo. 

Responsáveis: 

 Isabela A. Dias de Souza Kill - 2010203560 

 Francielli Noya Toso – 2010100792 

 

Subcomissão de Estruturas: Cuidará de toda a estrutura física que o evento 

demandar: salas para os GDs, comunicações, mesas-redondas, locais para festas, 

para o credenciamento e para o alojamento. Também é responsável por providenciar 

as refeições e um ambiente para serem feitas. 

Responsáveis: 

 Samine de Almeida Benfica - 2010100800 

 Carolinne Quintanilha Ornellas (aluna do mestrado) 

 

 

As monitorias estão sob responsabilidade da subcomissão de Estruturas. No mês que 

precede o Evento, será feita uma chamada geral e uma posterior capacitação dos 

alunos de Letras que desejarem trabalhar na monitoria do encontro. O limite é de 45 

monitores, os quais serão divididos por funções, dentre elas: 

 Supervisionar o alojamento e os banheiros; 

 Controlar a presença dos ouvintes nas atividades acadêmicas e nas refeições; 

 Coordenar as salas de comunicação, mesas-redondas, GDs, oficinas e 

minicursos (manusear datashows, microfones, distribuir água); 

 Vender camisetas e livretos; 

 Credenciar os estudantes; 

 Orientar os visitantes pelo campus; 

 Supervisionar atividades culturais; 

 Controlar a limpeza dos ambientes utilizados. 



PÚBLICO 

 

● Público alvo: Estudantes e egressos do curso de Letras, Linguística, 

Estudos Literários e áreas afins. 

● Público estimado: 500 pessoas, dentre as quais, 200 poderão ficar 

alojadas. O controle será feito por meio das inscrições online. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Acadêmicas: Haverá a realização de minicursos, oficinas, mesas-redondas, 

comunicações, grupos de discussões (GDs), entre outras atividades, cujo intuito é 

afluir para o eixo principal, ou seja, promover um diálogo entre os diversos campos 

disciplinares que envolvem a Linguagem, a fim de aprofundar quem já se aventura nos 

estudos científicos e de estimular os que ainda não estão inseridos no contexto 

acadêmico. 

 

Culturais: Serão desenvolvidas atividades que reflitam as manifestações culturais e 

artísticas do Brasil, e que, de alguma forma, se relacionem com as ideias cultivadas 

nos campos de estudo da Linguagem na contemporaneidade. Dentre essas 

atividades, contamos com saraus, exposições fotográficas, oficinas de música, e roda 

de diálogo com escritores capixabas. 

 

Políticas: Serão discutidos assuntos acerca da conjuntura sociopolítica 

contemporânea do Brasil, bem como a sua interferência na Universidade e no 

processo de formação do estudante de Letras. 

 

ESTRUTURA DO EVENTO 

 

● Comunicações: espera-se que possam ser realizadas em 7 salas do IC2, e no 

anexo do Centro de Ciências Humanas e Naturais. 



● Conferências: foram reservados os auditórios Manoel Vereza, do CCJE, para 

conferência de abertura e mesas-redondas; e auditório Prof.ª Ieda Aboumrad, 

do CE, para mesas-redondas e plenária final. 

● Eventos culturais: diversificados com propostas de 2 saraus (um a ser 

realizado no auditório do CCJE e o outro em área aberta do CCHN) e festas 

temáticas, que esperamos realizar no espaço para festas do SINTUFES. 

● Segurança: o evento será monitorado por 20 seguranças, a serem solicitados 

pela Assessoria de Projetos Especiais, que mediará contato com o setor 

competente pelo serviço. 

● Limpeza: contrataremos uma empresa especializada que mande funcionários 

para a higienização diária dos banheiros. A Comissão Organizadora se 

responsabiliza pela limpeza dos demais espaços utilizados. 

● Banheiros: os encontristas poderão utilizar os banheiros do CCHN e 10 

banheiros químicos, solicitados pela Assessoria de Projetos Especiais e 

viabilizados pela administração da Prefeitura Universitária. 

● Restaurante: foi reservado o espaço do Centro de Recreação do Clube dos 

Servidores para a realização das refeições, e os estudantes se alimentarão 

com marmitex providenciados pela CO, com o custo unitário de R$ 4,50. 

● Credenciamento: as delegações farão seu credenciamento no corredor que 

liga o IC2 ao IC3. Para facilitar os trabalhos, as inscrições serão feitas 

anteriormente pela Internet, e o pagamento em forma de depósito bancário. 

● Alojamentos e chuveiros: espera-se que os visitantes que solicitarem 

alojamento (no máximo 200) utilizem as salas de aula do IC3 como dormitório e 

que tomem banho em contêineres, que serão alugados. 

 

CRONOGRAMA 

 

  Quinta (07/06) Sexta (08/06) Sábado (09/06) Domingo (10/06) 

8h - 9h   Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã 

9h - 10h30 

Credenciamento 

Comunicações Comunicações 
Roda de Diálogo 

(ENEL) 

10h30 - 12h Mesas Mesas Plenária Final 

12h - 13h30 Almoço Almoço Almoço 

14h - 16h GDs GDs Saída das Delegações 



 

 

 

RECURSOS 
 

A Comissão Organizadora esclarece que os valores abaixo são uma previsão de 

gastos baseada nas últimas edições de Encontros de Letras, cujos orçamentos foram 

cotados com previsão para 500 (quinhentas) pessoas. 

 

ESPECIFICAÇÃO Unidade Qtde Valor Unitário Custo Total 

Aluguel de banheiros químicos Un. 10 R$ 100,00 R$ 4.000,00 

Aluguel de containers Un. 2 R$ 1.444,00 R$ 2.888,00 

Seguranças para o Evento Un. 25 R$ 80,00 R$ 2.000,00 

Bloco para anotações Un. 500 R$ 1,00 R$ 500,00 

Camisetas Un. 200 R$ 10,00 R$ 2.000,00 

Caneta esferográfica Un. 500 R$ 0,30 R$ 150,00 

Cartaz Un. 150 R$ 1,50 R$ 225,00 

Carimbos de madeira Un. 6 R$ 8,00 R$ 48,00 

Almofada para carimbo Un. 6 R$ 8,00 R$ 48,00 

Certificados Un. 600 R$ 1,50 R$ 900,00 

Faixas Un. 3 R$ 30,00 R$ 90,00 

Guia da programação Un. 550 R$ 2,00 R$ 1.100,00 

Pastas Un. 500 R$ 1,50 R$ 750,00 

Crachás Un. 700 R$ 1,00 R$ 700,00 

Canecas Un. 500 R$ 1,00 R$ 500,00 

Canetas Piloto Un. 4 R$ 4,00 R$ 16,00 

Folha Chamex Pacote 500 un. 1 R$ 15,00 R$ 15,00 

Cordão Poliéster  Rolo 50m 9 R$ 7,00 R$ 63,00 

Bolsas Un. 500 R$ 5,00 R$ 2.500,00 

Envelopes Un. 100 R$ 0,45 R$ 45,00 

Correios Un. 100 R$ 0,90 R$ 90,00 

Detergente Un. 6 R$ 1,00 R$ 6,00 

Água sanitária Un. 20 R$ 2,00 R$ 40,00 

16h - 18h 
Plenária Inicial e 
Conferência de 

Abertura 

Oficinas e 
Minicursos 

Oficinas e 
Minicursos 

  

18h30 - 20h Janta Janta Janta   

20h - 22h Cultural Cultural Cultural   

22h - 2h Festa Temática Festa Temática Festa Temática   



Papel higiênico Un. 500 R$ 1,00 R$ 500,00 

Pano para limpeza Un. 6 R$ 1,00 R$ 6,00 

Sabão em pó Quilo 3 R$ 5,00 R$ 15,00 

Esponja para louças Un. 4 R$ 0,50 R$ 2,00 

Escova para limpeza Un. 2 R$ 2,00 R$ 4,00 

Vassoura Un. 2 R$ 8,00 R$ 16,00 

Rodo Un. 2 R$ 8,00 R$ 16,00 

Copos de água  Un. 200mL 100 R$ 0,50 R$ 50,00 

Sacos de lixo 
Pacote de 100 

un. 4 R$ 25,00 R$ 100,00 

Aluguel do Som equipamento 3 R$ 300,00 R$ 900,00 

Bandas equipamento 3 R$ 300,00 R$ 900,00 

Almoço/Janta Un. 2400 R$ 4,50 R$ 10.800,00 

Café da manhã Un. 1200 R$ 3,00 R$ 3.600,00 

Passagem e hospedagem - Palestrantes de outras localidades R$ 5.000,00 

TOTAL R$ 40.583,00 

 

 



ANEXOS 

REGIMENTO INTERNO 

 

 O XIV Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL 2012 é um fórum 

dirigido e organizado por uma comissão constituída especialmente para este fim, 

conforme os termos do estatuto da ExNEL art. 23. Comporão a comissão organizadora 

os membros da ExNEL e alunos do departamento de Letras da UFES. Esta comissão 

terá como atribuições:  

● Organizar e garantir o funcionamento estrutural do EREL 2012; 

● Coordenar, implementar e deliberar sobre questões referentes ao fórum, 

inclusive financeira. 

 

 Poderão participar do encontro quaisquer estudantes e profissionais de áreas 

afins.  

 Os participantes terão como direito: 

I. Receber kits contendo: pasta do encontro; bloco de anotações, caderno 

de textos com programação, crachá, caneta; 

II. Receber todos os tickets, ou outro comprovante de alimentação, no ato 

do credenciamento (para aqueles que fizeram inscrição com 

alimentação); 

III. Alojar-se em um espaço arejado, limpo e seguro; 

IV. Participar dos minicursos, palestras, oficinas, sessões de comunicações 

e outras atividades, sem nenhum ônus adicional; 

V. Ter direito à infraestrutura adequada no encontro, contando com 

limpeza e segurança; 

VI. Manifestar sua opinião através de propostas nos GDs, com direito a voz 

e voto, mediante apresentação de crachá, seguindo a ordem 

estabelecida; 

VII. Manifestar a sua opinião através de propostas nas plenárias estaduais e 

final, com direito a voz e voto, mediante apresentação de crachá, 

seguindo a ordem estabelecida. 

 

 Os participantes terão como deveres: 



I. Zelar pelas estruturas da Universidade Federal do Espírito Santo e 

pelos espaços utilizados pela Comissão Organizadora – C.O. como 

integrante do XIII EREL; 

II. Credenciar-se mediante apresentação do comprovante de depósito 

original; 

III. Utilizar obrigatoriamente a credencial para entrada e trânsito no campus 

e nas dependências utilizadas pelo XIII EREL, sendo passível de não 

poder permanecer nas dependências dos espaços citados sem a 

mesma. 

 

 A perda credencial implicará no pagamento de 50% da inscrição completa 

vigente.  

 Todo participante terá que assinar um termo de compromisso para preservação 

do espaço físico da Universidade e pela sua inteira responsabilidade pelo uso de 

bebidas alcoólicas, de entorpecentes e por sua saída do campus durante o encontro, 

exceto quando for previsto na programação (noite cultural fora do campus ou passeio 

programado pela Comissão Organizadora), quando fizer sua inscrição pela internet ou 

no dia do credenciamento. 

 Os casos omissos neste regimento serão definidos pela Comissão 

Organizadora do XIV EREL/SE – 2012. 

 

 

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO 

 

Quinta-feira (07/06) 

 

9h – 16h Credenciamento 

 (Pátio do IC4) 

 

16h – 18h Abertura  

(Auditório do CCJE) 

 

PLENÁRIA INICIAL 

Samine de Almeida Benfica – Comissão Organizadora (UFES) 

Francielli Noya Toso – Comissão Organizadora (UFES) 

Isabela Dias Kill – Comissão Organizadora (UFES) 

Representante ExNEL/SE 

 

 CONFERÊNCIA DE ABERTURA  



O perfil da Área de Letras e Linguística e suas contribuições para a formação do estudante de 

Letras 

Dermeval da Hora Oliveira (UFPB) 

 

18h30 – 20h Jantar 

 

20h – 22h Cultural: Sarau 

(Auditório CCJE) 

Convidados:  

                       Waldo Motta 

                       Orlando Lopes 

                       Confraria dos Bardos 

 

 

22h – 2h Festa “Sausssure for agora!” 

 

Sexta-feira (08/06) 

 

8h – 9h               Café da manhã  

 

9h – 10h30 Comunicações (Salas do IC – II) 

 

10h30 – 12h Mesas Redondas 

 

1) O Ensino de Línguas e os Desafios da Contemporaneidade 

(Auditório do CCJE) 

Palestrantes: 

                        Igor Porsette (UFES) 

                        Maria Mirtis Caser (UFES) 

 

2) Direitos Autorais e Literatura 

(Auditório do IC 4) 

Palestrantes: 

                       Orlando Lopes (UFES) 

                       Andréia Delmaschio (UFRJ) 

 

 

12h – 13h30 Almoço 

 

14h – 16h  Grupos de Debate (GDs) 

(salas de aula IC2)   

MOVIMENTO ESTUDANTIL 

CURRÍCULO E FORMAÇÃO 

OPRESSÕES: MACHISMO 

OPRESSÕES: RACISMO  

 

16h – 18h Oficinas e minicursos  



(salas de aula do anexo do CCHN) 

 

18h30 – 20h Jantar 

 

20h – 22h Cultural   

(espaço aberto do CCHN) 

Tema: O estudante de Letras e as alternativas para promoção da literatura fora 

das salas de aula 

Convidados:  

                       Francisco Grijó 

                       Caê Guimarães 

                       Saulo Ribeiro 

 

22h Festa: TransErel  

 

Sábado (09/06) 

 

8h – 9h           Café da manhã 

 

9h – 10h30 Comunicações  

(salas de aula IC2) 

 

10h30 – 12h Mesa Redondas 

 

3) Ética e Política 

(Auditório do CCJE) 

Palestrantes: 

                        Luciano Novaes Vidon (UFES) 

                        Luis Eustáquio Soares (UFES) 

                        Valdemir Miotello (UFSCAR) 

 

4) Ficcionalidades 

(Auditório do IC4) 

Palestrantes: 

                        Sérgio Amaral (UFES) 

                        Victor Hugo A. Pereira (UERJ) 

                        Jorge Nascimento (UFES) 

 

12h – 13h30 Almoço 

 

14h – 16h  Grupos de Debate (GDs)  

(salas do IC2) 

INTEGRAÇÃO DAS UNIVERSIDADES 

VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE LETRAS 

OPRESSÕES: HOMOFOBIA 

OPRESSÕES: TROTE 

 



16h – 18h Oficinas e minicursos  

(salas de aula do anexo do CCHN) 

 

18h30 – 20h Jantar 

 

20h – 22h Cultural: Sarau 

(espaço aberto do CCHN) 

Convidados:  

                       Casé Lontra Marques 

                       Marconi 

                       Wladimir Cazé 

                       Marcos Ramos 

 

22h – 2h          Festa Junina “Grande Ser Tão Letras” 

 

 

Domingo (10/06) 

 

8h – 9h           Café da Manhã 

 

9h – 10h30 Roda de diálogo – Comissão Organizadora XXXIII ENEL 

Alggeri Hendrick Rodrigues (UFSC) 

Luiz Henrique Flores (UFSC) 

 

10h30 – 12h Plenária Final 

Samine de Almeida Benfica – Comissão Organizadora (UFES) 

Francielli Noya Toso – Comissão Organizadora (UFES) 

Isabela Dias Kill – Comissão Organizadora (UFES) 

Representante ExNEL/SE 

 

12h – 13h Almoço 

 

13h              Entrega de certificados e Saída das Delegações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTATOS 

                                            

 

Francielli Noya Toso 

(27) 9804-4228 

franciellitoso@hotmail.com 

 

Samine de Almeida Benfica 

(27) 9856-0477  

saminebenfica_@hotmail.com 

 

Isabela Dias 

(27) 9844-1117 

Isabelasdzs@hotmail.com 

 
 
 
 

Comissão Organizadora 

erelufes2012@gmail.com 

 

ExNEL/SE 

exnel.se@gmail.com 
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