
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO POLITICO 

 

XXXI Conselho de entidades de Letras - CONEL 

 

TEMA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras - EXNEL 

 
A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras é a representatividade máxima 

dos estudantes de Letras do Brasil. Segue a nossa Carta de Princípios que rege 

politicamente, culturalmente e academicamente a nossa executiva: 

 

 CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

 

1. Discordamos de qualquer sistema sócio-econômico que seja baseado na 

exploração insustentável sobre a vida, na exploração do ser humano pelo ser humano, 

na privatização e mercantilização dos recursos naturais, pessoas e valores.  

 

2. Buscamos uma eqüidade social, encampando lutas por um sistema justo e 

sustentável para todas/os.  

 

3. Reconhecemos os individualismos e acreditamos na organização coletiva como 

forma de superação das nossas contradições sociais.   

 

4. Defendemos a utilização autônoma dos meios de produção pela classe 

trabalhadora.  

 

5. Defendemos uma mídia democrática, transparente, e instigadora de uma 

consciência crítica e popular. Que não sirva de instrumento de dominação ideológica e 

não comercialize informações e modelos. 

 

6. Assumimos o movimento estudantil como movimento social por objetivar a 

construção de um novo projeto de sociedade, em parceria com os demais movimentos 

populares, sem ferir a identidade fundamental de nossos princípios, nossa liberdade, 

nossa autonomia e as pautas estudantis.  

 

7. Defendemos uma formação de todas/os as/os letrandas/os fundamentada nos 

princípios éticos de respeito à vida, dignidade e justiça. 

 



8. Afirmamos a não dissociação das problemáticas social, cultural, artística, 

ambiental e econômica.   

 

9. Defendemos a autonomia e soberania das comunidades sobre sua cultura e 

ambiente que ocupam ou que historicamente lhes cabe, sob uma lógica de convivência 

harmônica que possibilite não só a conservação do espaço como também a manutenção 

da comunidade de forma digna. 

 

10. Defendemos a educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de 

qualidade, com caráter emancipatório e transformador. 

 

11. Defendemos o acesso e a permanência dignos para todas/os nas instituições de 

ensino.   

 

12. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e a 

permanência de grupos sociais historicamente desfavorecidos.  

 

13. Defendemos o ensino voltado para a formação de sujeitos críticos e atuantes, 

que possibilite a construção e a prática de metodologias participativas e que busque a 

integração dos conhecimentos numa perspectiva totalizante.  

 

14. Defendemos uma formação que leve o indivíduo a refletir e a atuar conforme as 

reais necessidades do seu meio social, e que garanta que cada um contribua de acordo 

com as suas possibilidades e seja atendido segundo as suas necessidades.  

 

15. Defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

16. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve ser respeitada. 

Entendo-se o respeito à diversidade como a livre expressão e manutenção de tradições e 

costumes de uma dada sociedade, desde que essa livre expressão não tenha como 

conseqüência a opressão de outras tradições e costumes.  

 

17. Somos contra o processo de naturalização de toda e qualquer forma de opressão, 

seja ela de classe, origem nacional, gênero, etnia, religião, orientação sexual e política.  



 

18. Não a mercantilização das relações humanas. 

 

19. Somos contra qualquer forma de preconceito lingüístico e respeitamos todas as 

variantes lingüísticas encontradas em território brasileiro. 

 

20. Somos contra qualquer ato de purismo lingüístico que desrespeite e deslegitime 

uma comunidade outra de fala e seus habitantes. 

 

21. Defendemos a liberdade de expressão, a possibilidade de se emitir um opinião e 

o direito de fazer greve ou manifestações. 

 

22. Defendemos um ambiente científico, artístico, cultural e político em que haja 

liberdade de expressão de se emitir uma opinião. 

 

23. Somos a favor de investimentos em educação, cultura e arte, desde que garantam 

a igualdade entre as regiões e possibilite que todas as regiões do Brasil sejam 

beneficiadas da mesma forma. 

 

24. Lutamos por melhores condições de ensino no Brasil, tal como uma estrutura 

digna para todos aqueles que estão no processo educacional. 

 

25. Acreditamos que a ExNEL e a representação estudantil deve ser consultada a 

qualquer decisão governamental que envolva a área de Letras, a formação do 

profissional de Letras, o ensino de Letras, Lingüística e Arte e o mercado de trabalho de 

Letras. 

 

26. Somos favoráveis ao investimento em arte e na produção artística literária, desde 

que atue da mesma forma para todas as regiões do Brasil e garantam igualdade e ética 

no fazer artístico. 

 

 

2. O CONEL 



 O Conselho Nacional de Entidades de Letras – CONEL é o segundo maior órgão 

deliberativo dos fóruns da executiva. No CONEL estão presentes as entidades de base 

(Centros Acadêmicos; Diretórios Acadêmicos; Executivos Nacionais, Regionais e 

Estaduais) de letras de todo o Brasil.  

 Estas entidades são instâncias representativas estudantis e devem organizar os 

estudantes no movimento estudantil e facilitar a estes discussões que possam fazê-los 

refletir sobre a função social da universidade, do estudante e do profissional de área. 

Espera-se cerca de 60 estudantes de letras. 

 Seguindo a Plenária Final do ENEL na Universidade Federal da Paraíba, 

deliberou-se que o XXXI CONEL será sediado no estado do Piauí, na Universidade 

Estadual do Piauí, campus Poeta Torquato Neto dos dias 06 a 09 de Janeiro de 2011. 

 Para organizar-se a executiva possui instâncias estaduais, regionais e nacionais. 

No quadro de executivos da EXNEL, pela primeira vez o Piauí possui os 03(três) 

executivos estaduais e 02(dois) nomes a nível nacional. Isto como reflexo das 

participações atuantes do Piauí nos últimos fóruns da executiva. 

 O Piauí possui três instituições de ensino superior onde há o curso de Letras. Na 

Universidade Estadual do Piauí há habilitação em Letras / Português / Espanhol / e 

Inglês; Universidade Federal do Piauí, em Letras Português / Francês e Inglês e na 

Faculdade do Cerrado Piauiense a habilitação de Letras / Português. Dados apresentados 

pelo Ministério da Educação - MEC mostram o curso de letras como o segundo maior 

em número de estudantes de graduação em instituições de ensino superior. 

 Como as entidades de base são executoras de ações dentro das universidades, é 

necessário que haja entre elas uma interação e discussão para traçar novos rumos e 

perspectivas para o Movimento Estudantil de Letras. 

 Estudantes em curso superior no Brasil representam apenas 1%(um por cento) da 

população brasileira. O sistema de acesso à universidade ainda é defasado, a educação é 

cada vez mais sucateada e técnica, a apatia é dominante e o mercado de trabalho parece 

ser a única coisa por qual temos que batalhar na vida.  

 É preciso ser todos os que são excluídos, marginalizados, que não tem educação, 

moradia, saúde, terra, lar. É preciso ser os oprimidos, os injustiçados, os ninguéns. É 

preciso acima de tudo, utilizar a educação como instrumento de libertação. 

 É preciso entender porque a universidade deve ser feita do povo para o povo. 

 

3. Justificativa 



 Este espaço servirá para que as entidades de Letras toquem uma luta unificada 

em todo o Brasil, respeitando e discutindo as deliberações tiradas no CONEL, e abraçá-

las como bandeiras de luta. Ainda como um espaço de integração e de balanço da 

atuação das entidades de base. 

   

4. Objetivos 

4.1. Objetivo Geral 

 Discutir a Universidade popular, aberta, pública, gratuita, de qualidade e 

socialmente referenciada. 

 

4.2. Objetivo Específico 

● Integração entre as entidades de base; 

● Troca de experiências entre as entidades de base; 

● Formação política estudantil; 

● Estimular a coletividade 

● Discutir opressões 

● 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; 

 

 

5. Estrutura  

5.1. Estrutura Metodológica 

Rodas de diálogo 

As rodas de diálogo trazem uma explanação geral sobre uma determinada 

temática, através de facilitadores. Servem para possibilitar trocas de experiências entre 

os facilitadores e os participantes.  

 

Grupos de discussão e trabalho 

São espaços de pequenos grupos onde se darão discussões sobre determinado 

tema e dessas discussões sairão encaminhamentos de trabalho a serem colocados em 

proposta para ser apresentadas ao grupo. 

 

Oficinas 



 Construção de materiais que nascerem de idéias das discussões do encontro. 

 

 Núcleo de Vivência 

 Vivenciar a realidade de determinado grupo de pessoas. 

 

 

5.2. Estrutura Física 

Alojamento 

Aproveitar-se-ão, as salas de aulas do CCHL. 

 

Alimentação 

Pela ausência de Restaurante Universitário, a alimentação será terceirizada. 

 

Grupos de trabalhos 

Serão realizados nas salas de aula do CCHL. 

 

Rodas de diálogo 

Será aproveitado o Laboratório de Artes. 

 

Oficinas 

Serão realizadas em espaços abertos da UESPI, ou em salas de aula.  

 

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 XXXI CONEL. 

 

Transporte 

Será necessária a disponibilidade de 02(dois) ônibus da Universidade Estadual 

para o translado dos estudantes ao núcleo de vivência. 

 

6. Comissão Organizadora  

Coordenação Geral: Responderá pela organização do encontro. 

 



7. Material de escritório e divulgação 

 MATERIAL QUANTIDADE 

01 Bloco de Anotações 60 

02 Canetas 60 

03 Caixa de Clips 10 

04 Pincel Compactor 60 

05 Pincéis Atômicos de cores variadas 25 

06 Cartolina 100 

07 Papel Madeira 50 

08 Tubo de Cola 20 

09 Resma de Papel 03 

10 Tesoura sem ponta 15 

11 Grampeador 02 

12 Fita Gomada 15 

13 Tinta para tecido 50 

14 Percevejo 04 

15 Tinta Guache 25 caixas de 6 unidades 

16 Tecido TNT 50 METROS 

17 Pincel para pintura 40 

 

8. Programação do encontro 

 
Dia 06 de Janeiro: Quinta-feira 

 

Manhã 

08h00 às 14h30 - Credenciamento 

 

Tarde 

14:30 – Mística de acolhimento 

15:00 – Plenária inicial - (apresentar o encontro, organizar as brigadas, regimento*) 

17:00 – Roda de diálogo 01: “Universidade: para quê e para quem?” 

 

Noite 

19:00 – Jantar  

20:00 – Grupos de Discussão e Trabalho(GDT´s), com eixos baseados na Roda de 

diálogo 01: 



GDT 01 – Educação Popular  

GDT 02 – Ensino Pesquisa e Extensão 

GDT 03 – Autonomia Universitária  

GDT 04 – Democratização da Universidade  

*Os encaminhamentos tirados dos GDT´S serão sistematizados e colocados em 

plenária final 

 

22:00 – Atividade Cultural: Sarau Subversivo 

00:00 – Recolhimento  

 

Dia 07 de Janeiro: Sexta-feira 

 

Manhã 

07:00 – Acorda  

07:30 – Café da manhã   

08:30 – Roda de diálogo 02:  “Rompendo muros: universidade e sociedade” 

10:00 – Cinema Debate: “Terra para Rose”  

12:00 – Almoço  

 

Tarde  

14:00 – Roda de diálogo 03: “O papel do movimento estudantil na luta por um 

novo modelo de educação”  

16:00 – Oficinas 

Oficina 01: Fanzine 

Oficina 02: Grafite 

Oficina 03: Stêncil  

Oficina 04: Teatro do oprimido 

Noite 

18:00 – Jantar 

19:00 – Mostra o seu que eu mostro o meu – MOSQUEMOM 

20:00 – Roda  de diálogo 04: “ExNEL e entidades de base: novos rumos para 

reorganização do movimento estudantil de letras.” 

21:00 – Atividade Cultural: Brincadeiras de Roda (Resgate da cultura popular) 

00:00 – Recolhida 

 

Dia 08 de Janeiro: Sábado 



 

Manhã 

07:00 – Acorda  

07:30 – Café da manhã 

08:00 – Saída  para Vivência 

20:00 – Retorno da Vivência 

 

 

Dia 09 de Janeiro: Domingo 

 

Manhã 

07:00 – Acorda 

08:00 – Plenária Final 

12:00 – Almoço 

 


