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1. ExNEL 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras (ExNEL) é a representatividade 

máxima dos  estudantes  de  Letras  do  Brasil. A instituição é regida por um 

estatuto, cujo “Capítulo I - Da ExNEL, sua Instituição” determina: 

 

Art. 1º - A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, 

denominada ExNEL, é uma entidade civil sem fins 

lucrativos, com  duração  por  tempo  indeterminado, 

apartidária,  formada  pela  livre  associação  de 

 estudantes  assim  como  suas entidades 

representativas,  dos  cursos  de  pós-graduação  em 

 letras  existentes  nas instituições  de  ensino  superior 

brasileiras. 

 

Trata-se de uma ferramenta de organização do Movimento Estudantil de Letras 

(MEL) que funciona por meio de gestões anuais. Os executivos são eleitos nos 

fóruns promovidos pela executiva, e então devem atuar em suas universidades 

tendo um plano de gestão sempre ligado e interativo com o âmbito nacional, 

levando em conta a realidade plural de todas as universidades do Brasil. 

 

 

2. CONEL 

O Conselho Nacional de Entidades de Letras (CONEL) é o segundo maior 

espaço deliberativo dos fóruns da executiva. No CONEL estão presentes as 

entidades de base (Centros Acadêmicos; Diretórios Acadêmicos; e Executivos 

Nacionais, Regionais e Estaduais) de Letras de todo o Brasil, consistindo um 

fórum aberto para participação dos demais estudantes de Letras. Essas 

entidades são instâncias representativas estudantis e devem organizar os 

estudantes no movimento estudantil, promovendo discussões que possibilitem 

a reflexão entre os envolvidos sobre a função social da universidade, do 

estudante e do profissional da área.  

Nesta edição, o CONEL irá focalizar a conjuntura de organização do MEL, 

trazendo como proposta a reformulação das disposições dos cargos e das 



definições de finanças, que atualmente estão regulamentadas pelo estatuto da 

ExNEL, e, assim, levando novas propostas para o Encontro Nacional dos 

Estudantes de Letras (ENEL). Além dessa proposta inicial, o Conselho 

Nacional  fomentará discussões que tenham o intuito de revisar as bandeiras 

de luta da ExNEL, buscando cada vez mais a aproximação da executiva com 

os estudantes de Letras, e por sua vez, dos estudantes com os Movimentos 

Sociais. A partir disso, será lançada uma campanha de valorização do 

profissional de Letras, levando em conta os vários leques que se segmentam 

esta área como profissão: o professor, o tradutor, o editor, o revisor textual, o 

linguista, o crítico literário, etc. 

Portanto, o XXXIII CONEL terá como um dos propósitos repensar a ExNEL, 

revisando uma parte do Estatuto que rege a executiva, para que o próximo 

ENEL seja estatutário e, concomitantemente, construindo novas estratégias de 

atuação, tendo como horizonte as necessidades dos estudantes e dos 

profissionais de Letras. Afinal: “Quais as deficiências de nossa formação 

universitária? O que queremos? Quais nossas intervenções na construção de 

uma educação pública, gratuita e de qualidade? Com podemos lutar pelos 

direitos e pela credibilidade do profissional de Letras?”. 

 

Revendo tais questões, uniremos as entidades de bases e os executivos na 

Universidade Federal do Espírito Santo, onde espera-se cerca de 50 

estudantes de Letras, que representarão os estudantes de suas universidades, 

seus Centros Acadêmicos, trazendo suas discussões locais e, posteriormente, 

levando de volta para as bases os encaminhamentos construídos durante o 

Conselho. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista que não basta ser eleito executivo e atuar isoladamente em 

sua universidade, o CONEL vem como propositor de integração cada vez mais 

efetiva entre os militantes. Uma vez que há a necessidade de sempre se refletir 

e se reorganizar enquanto movimento coletivo, esse fórum permite que não nos 

percamos em nossas funções e lutas. 



 

Sendo assim, o espaço servirá para que as entidades de Letras toquem uma 

luta unificada em todo o Brasil juntamente com a ExNEL, respeitando e 

discutindo as deliberações tiradas no XXXIII ENEL, para abraçá-las como 

bandeiras de luta. Sendo um momento de reintegração, o CONEL abarca a 

necessidade de avaliação da própria Executiva, portanto, é onde se realiza o 

balanço da atuação das entidades de base. 

 

Deliberou-se em reunião regular da ExNEL que o XXXIII CONEL  poderá ser 

sediado no estado  do Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), campus de Goiabeiras, nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2012. A 

universidade-sede foi defendida pelos estudantes que a representavam e 

decidida mediante votação nacional. A programação do encontro foi 

(re)construída coletivamente durante a reunião presencial da executiva em 

Recife-PE, dia 19 de janeiro, que decidiu levar as discussões trabalhadas ao 

CONEL, como modo de buscar soluções concretas e efetivar a presença da 

executiva e das entidades de base na formação dos estudantes de Letras. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral 

Debater a valorização do profissional de Letras como tema norteador da 

ExNEL e reformular os principais pontos do Estatuto que rege a entidade, além 

de debater o MEL e sua interrelação com as universidades. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

  Rediscutir partes pontuais do Estatuto e levar propostas de mudanças 

para o XXXIV ENEL; 

 Lançar a campanha de valorização do profissional de Letras; 

 



 Conscientizar os estudantes sobre a problemática que envolve os 

profissionais de Letras, revendo e articulando novas metodologias 

norteadoras para a ExNEL. 

 Trocar experiências entre as entidades de base, integrando-as ao MEL; 

  Discutir a formação política estudantil; 

  Estimular a coletividade; 

 Debater e incentivar a luta dos Movimentos Sociais contra as formas de 

opressão, em especial do Movimento Estudantil; 

 Aproximar a comunidade acadêmica dos movimentos sociais; 

 Divulgar a normativa que define a ExNEL. 

 

5. ESTRUTURA 

 

5.1. Estrutura Metodológica 

 

       Mesas 

As mesas irão trazer uma explanação sobre uma determinada temática, feita 

através de facilitadores. Elas possibilitam trocas de experiências e fomentam 

as discussões de forma crítica.  

  

      Grupos de discussão 

São espaços em que se darão discussões pontuais. Será apenas um grupo, já 

que o CONEL contará com um número reduzido de pessoas, o qual irá girar 

seus debates em torno da problemática envolvida e da metodologia de ação 

frente ao tópico anterior, para que a partir desta organização sejam feitos os 

encaminhamentos de modo claro e objetivo. 

 

5.2. Estrutura Física  

 

Alojamento 

Espera-se que possamos utilizar três salas do IC II. 



       

Banheiros e chuveiros 

Espera-se que os estudantes alocados possam usar os sanitários do prédio em 

que ficarem alojados. Para banho, solicitamos os vestiários do Clube dos 

Servidores, que são 6 (seis): 3 (três) no vestiário masculino e 3 (três) no 

vestiário feminino. 

 

Alimentação 

Pela ausência de Restaurante Universitário (RU) no final de semana, a 

alimentação acontecerá em dois locais. Para isso, solicitamos o espaço do 

Centro de Recreação dos Servidores e o RU. Portanto: na sexta-feira, as 

refeições serão feitas no RU, com os inscritos pagando o valor de R$ 1,50; e, 

nos demais dias, serão providenciados marmitex, com as refeições sendo 

feitas no Centro de Recreação dos Servidores. 

 

Grupos de discussão 

Esperamos poder utilizar as salas de aula do IC II que não estiverem sendo 

ocupadas como alojamento. 

     

Mesas 

Espera-se que possam ser realizadas, apenas no dia 22/02, no auditório do IC 

IV, uma vez que há aulas na sexta, e nos demais dias nas salas de aula do IC 

II. 

 

Plenárias 

Solicitamos o auditório do IC II para a plenária inicial no dia 22/02 e alguma 

sala do IC II para a plenária final no dia 24/02. 

 

Segurança 

Ficará sob a responsabilidade da Comissão Organizadora a segurança dos 

participantes e a fiscalização das dependências da Universidade utilizadas no 

evento, a fim de evitar possíveis danos às suas instalações e aos participantes 

do XXXIII CONEL. Para se garantir, será contratada uma empresa que cuide 

da vigilância do alojamento e dos espaços utilizados no Conselho. 



         

        Limpeza 

Por estarmos em número relativamente pequeno de pessoas, nos 

organizaremos em brigadas. Dessa forma, em pequenos grupos, os próprios 

inscritos no evento cuidarão da limpeza das instalações ocupadas. Essa 

organização faz parte de um princípio do movimento estudantil de Letras de 

não meramente consumir os espaços da Universidade, como também de zelar 

por ele e preservar sua integridade física, independentemente de serviços 

terceirizados. É também um exercício de humanização e integração. 

 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Hora Sexta 

(22/02) 

Sábado 

(23/02) 

Domingo 

(24/02) 

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

9h - 11h Credenciamento GD GD 

11h - 12h Credenciamento - - 

12h - 13h Almoço Almoço Almoço 

13h - 14h Mesa de Abertura* - - 

14h - 16h Plenária Inicial* GD Plenária Final 

16h - 18h Análise de Conjuntura Mesa: ENEL 2013 Saída dos executivos 

18h - 19h Jantar Jantar  

20h - 22h GD Momento Cultural  

 



7. PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 22 de Fevereiro: Sexta-feira 

08h às 12h - Credenciamento 

12h às 13h - Almoço 

13h às 14h30min - Mesa de Abertura: A valorização do profissional de 

Letras. 

14h30min às 16h - Plenária inicial - (apresentar o encontro e organizar as 

brigadas) 

16h às 18h – Análise de Conjuntura 

18h às 19h – Jantar 

20h às 22h – Grupo de Discussão: Opressões – responsáveis (Nabila e 

Honório). 

 

Dia 23 de Fevereiro: Sábado 

08h às 9h - Café da manhã 

9h às 11h – Grupo de Discussão: Organização ExNEL – responsável (Fred) 

12h às 13h - Almoço 

14h às 16h – Grupo de Discussão: Organização ExNEL – responsável 

(Fred) 

16h às 18h – Mesa: ENEL 2013 – responsáveis (CO ENEL 2013) 

18h às 19h – Jantar 

20h às 22h – Momento cultural 

 

Dia 24 de Fevereiro: Domingo 

8h às 9h - Café da manhã 

9h às 11h – Grupo de Discussão: Finanças – responsável (Lucy e Pedro 

Sasse) 

12h às 13h - Almoço 

14h às 16h - Plenária Final 

17h - Saída dos executivos 

 



 

8. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Formada por cinco estudantes (executivas locais da ExNEL), as quais se 

responsabilizam por administrar e coordenar o encontro. Devido à dimensão do 

CONEL, a comissão não irá se dividir em subcomissões nem montar uma 

equipe de monitores, já que o apoio dos membros do Diretório Acadêmico de 

Letras “Clarice Lispector” será o suficiente para criarmos uma base forte para 

trabalharmos. 

 

Executivas Estaduais da ExNEL: 

 

Francielli Noya Toso – 2010100792 

Isabela A. Dias de Souza Kill - 2010203560 

Samine de Almeida Benfica - 2010100800 

 

Executivas Nacionais da ExNEL: 

 

Luana Cyntia dos Santos Souza - 20111LLP0466 (Estudante do IFES) 

Rhayza de Mattos - 2010100831 

 

 

9. RECURSOS 

 

Material Quant. Valor 

Caneta 50 16,00 

Bloco de Anotação   50 - 

Caneca 50 30,00 



Pasta 50 - 

Água mineral 10 4,00 

Pulseira 50 36,00 

Envelope 5 2,50 

Programação e normativai impressa 50 50,00 

Pacote de folha A4 1 4,00 

Certificados 50 25,00 

Segurança 2 300,00 

Cartaz 4 6,40 

Fita adesiva 2 6,00 

Vassoura 1 5,00 

Rodo 1 5,00 

Água Sanitária 2 10,00 

 

 

 

TOTAL R$ 453,09 

 

 

 

 

 

 



 

10. CONTATOS 

 

 

Francielli Noya Toso 

Executiva Estadual 

franciellitoso@hotmail.com 

 

  

Samine de Almeida Benfica 

Executiva Estadual 

saminebenfica_@hotmail.com 

 

 

Luana Cyntia S. Souza 

Conselho Fiscal 

lucy.sfs@gmail.com 

 

 

Comissão Organizadora 

conelufes@gmail.com 

 


