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1. HISTÓRICO 

 A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, denominada ExNEL, é uma entidade representativa dos 
estudantes de Letras das instituições de ensino superior brasileiras. 

 O Encontro Nacional dos Estudantes de Letras (ENEL) é o órgão máximo de deliberação do movimento 
estudantil de Letras da ExNEL. Há trinta e dois anos o encontro acontece anualmente e objetiva congregar os 
estudantes de Letras do Brasil que se propõe a construir o eixo político-acadêmico-cultural do movimento 
estudantil de Letras do Brasil. 

 O fórum deverá ser dirigido por uma Comissão Organizadora composta por membros da ExNEL e da 
entidade estudantil da instituição de ensino onde se realizará o fórum (CALL/UFSC). 
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2. HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

A Universidade Federal de Santa Catarina foi fundada no dia 18 de dezembro de 1960, sendo originada da 

união das Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia, Ciências Econômicas, Serviço Social e da Escola de Engenharia 

Industrial. O Campus Reitor João David Ferreira Lima - Trindade está instalado na antiga fazenda modelo “Assis 

Brasil”, doada à União pelo Governo do Estado em 1961. 

A UFSC conta com uma Biblioteca Central no Campus Trindade de 9.134m², com um acervo de 651 mil 

livros, 21.662 teses e 341 mil periódicos. O Restaurante Universitário do Campus Trindade atende a uma demanda 

de sete mil almoços diários. O serviço noturno e nos finais de semana são atendidos por uma empresa terceirizada, 

no mesmo local onde são servidos os almoços.  

A atual administração da Universidade tem como reitor o Professor Álvaro Toubes Prata e vice-reitor o 

Professor Carlos Alberto Justo da Silva, respectivamente Professores dos Departamentos de Engenharia Mecânica e 

de Medicina. A Reitoria é composta por seis Pró-Reitorias, sendo elas a de Assuntos Estudantis, de Ensino e 

Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e Extensão, de Desenvolvimento Humano e Social, de Infra-Estrutura e 

pelas Secretarias de Cultura e Arte, Secretaria de Planejamento e Finanças e Secretaria de Relações Institucionais e 

Internacionais. Para o quadriênio de 2012-2016, no entanto, foram eleitas para assumir a reitoria da UFSC as 

professoras Roselane Neckel e Lúcia Helena Pacheco, respectivamente professoras do departamento de História e 

do departamento de Estatística. Assim, o ENEL será realizado num período de transição de gestão, o que a nosso 

ver não comprometerá o andamento dos trabalhos.  

3. APRESENTAÇÃO 

 O Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, doravante ENEL, é um encontro que permite que os 

estudantes de letras de todo o país tenham a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos acadêmicos bem 

como produzir ou dar continuidade à suas produções acadêmicas em diversas linhas de pesquisa nos campos da 

literatura, linguística, tradução e interpretação, Libras e em línguas estrangeiras. O encontro fomenta também a 

discussão política que cerceia o universo do acadêmico de letras, bem como o seu futuro profissional, além de 

atentar para a complexidade as estruturas de poder existente em nossa sociedade, praparando o acadêmico para 

enfrentá-las e, na melhor das hipóteses, combatê-las quando preciso for. Fomenta-se, outrossim, atividades 

culturais que visem a integrar os acadêmicos de Letras do Brasil que se propõe a vir ao encontro, apresentando-se 

mostras de culturas regionais, exposição fotográfica, sessões de filmes, apresentações teatrais e etc. 

 Florianópolis será a sede do XXXIII ENEL, mais especificamente a Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC, que possui mais de 1500 alunos de Letras, sendo o maior curso de graduação da UFSC. Na universidade 

dispomos de toda a estrutura necessária para a realização do evento, qual seja: restaurante universitário para as 
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refeições, bloco de salas de aulas, ginásios e centros de ensino para alojamento, centros de ensino para as 

atividades político-acadêmico-culturais, auditórios para as plenárias, banheiros para banho, etc. 

O encontro ocorrerá de 22 a 28 de Julho de 2012, período de recesso semestral na Universidade. O tema será 

voltado para aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, e, também, acadêmicos. 

Além disso, por ser um evento itinerante que busca levar o acadêmico de Letras aos mais recônditos 
rincões do país, o ENEL proporcionará dia livre de visita aos pontos históricos e socialmente referenciados da Ilha 
de Santa Catarina. 

 

4. REALIZAÇÃO 

 A Comissão Organizadora do XXXIII Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, integrada pela Executiva 
Nacional dos Estudantes de Letras (ExNEL), Executiva Regional dos Estudantes de Letras (ExNEL Sul), Executiva 
Estadual dos Estudantes de Letras (ExNEL Santa Catarina), Centro Acadêmico Livre de Letras (CALL), representantes 
democraticamente escolhidos na forma prevista pelo Estatuto da ExNEL, tem abrangência nacional e, 
consequentemente, suas análises, formulações e proposições devem ter essa dimensão. 

  Assim, o XXXIII Encontro Nacional de Estudantes de Letras tratará de temas de âmbito nacional. Este 
evento se apresenta como oportunidade para a reflexão acerca de um conjunto de temas que inquietam a 
sociedade brasileira, dentro dos âmbitos da Literatura, Linguística, Linguística Aplicada, Análise do Discurso, 
Educação em Língua Materna, Aquisição e Ensino da Língua Portuguesa para Surdos Indígenas e Estrangeiros, o 
papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, as estratégias de combate ao preconceito 
linguístico, as políticas da língua, bem como Reforma Universitária, Reforma Curricular, situação política nacional e 
internacional, novas diretrizes curriculares nacionais para as Letras, novo Plano Nacional de Educação, concepção e 
organização do Movimento Estudantil de Letras – MEL, entre outros. 

 A nosso ver, o estudo científico e o debate político dessas questões contribuem de forma relevante para a 
formulação de políticas públicas e a realização de ações voltadas para a valorização da cidadania, da formação 
acadêmica e política e, ainda, para a promoção do desenvolvimento humano. 

 

5. TEMA DO ENEL 

A sociedade em transição: Conhecimento como prática de liberdade 

        6. EIXOS TEMÁTICOS  

a. Literatura 

b. Linguística 

c. Linguística Aplicada 

d. Estudos da Tradução 

e. Estudos da  Interpretação 

f. O papel da linguagem no desenvolvimento do indivíduo e da sociedade 

g. Permanência do estudante na universidade 

h. Formação e trabalho do profissional de Letras 
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i. Universidade e sociedade 

 

 

 

7. PARTICIPANTES 

São participantes do XXXIII ENEL os estudantes de Letras do Brasil regularmente matriculados em suas 
respectivas universidades. São visitantes/observadores do XXXIII ENEL os demais estudantes do ensino superior 
brasileiro. 

 

8. COMPETE À COMISSÃO ORGANIZADORA 

1. Coordenar, supervisionar e organizar as atividades do encontro; definir nomes, pautas; elaborar projetos; 
designar facilitadores e promover a realização do XXXIII Encontro Nacional de Estudantes de Letras, atendendo 
aos aspectos acadêmicos, técnicos, políticos e administrativos. 

2. Propor os critérios e modalidades de participação dos interessados, bem como garantir o local de realização 
do encontro, hospedagem e alimentação aos participantes, além dos materiais necessários ao encontro. 

3. Atuar junto a outras entidades de Letras, formulando, discutindo e propondo as iniciativas referentes à 
organização do XXXIII Encontro Nacional dos Estudantes de Letras. 

4. Mobilizar estudantes e entidades para a preparação e participação no Encontro Nacional. 

 

9. COMISSÃO ORGANIZADORA 

Dividida da seguinte forma: 

1. COORDENAÇÃO DE FINANÇAS 

Maria Cristiane Alves Estevão (UFPB) 

Alghieri Hendrick (UFSC) 

Meirielle Tainara de Souza (UFSC) 

2. COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Hendrick (UFSC), Frederico (UFSC), Adriana (UNESC) 

3. COORDENAÇÃO DE ESTRUTURA 

Luis Henrique Flores (UFSC),  

Luísa Menegin (UFSC),  

Daniel (UFSC) 
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4. COORDENAÇÃO DE INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

5. COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 

Milene Peixer Loio (UFSC),  

Karina (UFSC),  

Ruan Mariano (UFSC) 

 

 

10. OBJETIVO GERAL 

Com base na esfera Político-acadêmico-cultural, almejamos ampliar a discussão entre os estudantes de letras para 
assim revitalizar e fortalecer o Movimento Estudantil de Letras do Brasil e conscientizar o graduando em letras das 
suas importantes atuações na sociedade. 

 

11. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Proporcionar discussões e propor encaminhamentos através das diversas atividades oferecidas pelo 

Encontro; 

● Reestruturar os espaços “culturais” do Encontro agregando uma nova dinâmica ao evento; 

● Proporcionar à comunidade acadêmica a integração com professores, servidores, pesquisadores e diversos 

nomes da área; 

● Criticizar as metodologias de pesquisa, ensino e extensão.  

● Questionar o destino das pesquisas; 

● Abrir espaço para os alunos divulgarem seus trabalhos e aplica-los em círculos de discussão. 

● Impulsionar o Movimento Estudantil de Letras do Brasil (MEL), aprofundando e definindo as novas 

bandeiras de Luta da ExNEL; 

● Congregar os estudantes de Letras do Brasil; 

● Discutir a questão da acessibilidade no ensino superior; 

● Fortalecer o Movimento Estudantil de Letras do Brasil, e do Sul, mais especificamente. 

● A partir do evento, mobilizar os alunos de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina; 

● Fomentar a discussão estatutária; 

● Eleger novas Executivas Estaduais, Regionais e Nacional; 

● Eleger nova escola para sediar o ENEL 2013. 

 

12. METODOLOGIA 

A sociedade em transição: Conhecimento como prática de liberdade 
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As discussões realizadas nas reuniões para a possibilidade de um XXXIII ENEL ser na região sul do Brasil, 
proporcionaram-nos a visão de um mundo em transição, como bem pontua Paulo Freire (1967, p. 29). É claro, 
que o educador falava de outra transição em que advogava por um ensino para todos e não a mera reprodução 
dos conteúdos definidos como importantes para a elite escolarizada. Dessa forma, ele contribuiu para a 
redefinição do sentido da educação, lutando por um ensino menos meritocrático, que visse as pessoas como 
diferentes e ampliasse as suas possibilidades de acesso à cultura produzida pelo homem. A partir dessas 
questões, começamos a pensar no mundo contemporâneo, fragmentado, de grande deposito de informações, 
em que as pessoas se vêem perdidas e não conseguem realizar seus projetos de vida1.  

Por acreditarmos na possibilidade do amadurecimento das discussões pelo âmbito coletivo e ligarmos as 
discussões às reivindicações da plenária final do último ENEL/Goiás, vimos a necessidade de uma proposta 
diferente que ressignifique as práticas acadêmicas, políticas e culturais dos encontros de letras, no intuito de 
ressignificar, assim, as práticas do movimento estudantil de letras como um todo.  

Para pensarmos nessa nova proposta realizamos um trabalho de auto-crítica e revisão das práticas  
estabelecidas em âmbito acadêmico, político, cultural dos encontros de letras impulsionados também pela 
urgência da união desse tripé do movimento estudantil.  

As práticas acadêmicas sempre ocorreram de forma hierarquizada, por meio do sistema de mesas, em que 
convidados faziam as falas e estudantes tinham pequenos espaços para questionamentos. É nessa lógica, que o 
conhecimento era posto e não composto pelos participantes dos espaços. Assim também ocorria com os 
trabalhos apresentados pelos estudantes como, por exemplo, as comunicações. Tais trabalhos eram 
apresentados num curto tempo e sem debate, quase de forma monológica. As perguntas que nos fizemos 
foram as seguintes: Como amadurecer as pesquisas e os conhecimentos dos propositores e dos ouvintes dos 
trabalhos sem a discussão e o debate acerca do tema? E ainda, como trabalhar de forma com que esses 
espaços voltem a ter sentido de trocas, de amadurecimento, de discussão para os estudantes de letras? Nos 
ancoramos numa proposta construtivista para tentar responder essas questões de modo a reacender a 
vontade de composição de um coletivo, de resgate do sentido do profissional de letras com todas as 
responsabilidades políticas e sociais que estão imbricadas nesta função. 

Assim, como forma de romper com o status quo, romper com a acomodação dos encontros anteriores onde os 

acadêmicos não se viam enquanto construtores do evento, mas sim como consumidores, propomos uma nova 

metodologia a ser experimentada no XXXIII ENEL, que será realizado em 2012.  Ressaltamos que o evento 

funcionará em forma de brigadas, isso é, os acadêmicos credenciados no evento se reunirão sob um número e 

apresentado o cronograma do evento, disporão de seu tempo para contribuir efetivamente na construção do 

evento, seja na limpeza, seja na alvorada, seja na segurança, seja na alimentação, etc. As brigadas cogitadas 

para o evento são: 

Brigada da Alvorada: ficará responsável pelos horários do evento. Assim, ao primeiro horário da manhã 

despertará os congressistas com o intuito de fazer com que não hajam atrasos no cronograma. Da mesma 

forma, os que ficarem nessa brigada, ficarão responsáveis por fiscalizar a pontualidade das atividades, 

convidando os participantes a não se atrasarem. 

                                                           
1
 Concordamos com a visão do educador Tião da Rocha que defende um ensino não condicionado a valores outros que não o 

da valorização da vida humana e nesse sentido, possa transcender da formação lógica para o mercado e que a ciência em lugar 
de ser determinante da vida humana precisa estar a favor dela. Defendemos, assim, a socialização dos conhecimentos e a 
transformação da sociedade a partir de um projeto reflexivo da condição do homem.     
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Brigada da papinha (alimentação): ficará responsável pela alimentação do evento, isso é, irá preparar o café da 

manhã, irá recolher os tickets das refeições e numa possível falta de Restaurante Universitário, serão a 

responsável por preparar a alimentação do evento, além da limpeza dos espaços da alimentação. 

Brigada da Segurança: ficarão responsáveis por zelar pela segurança física e patrimonial do evento, isso é, além 

de atentar os participantes sobre o regulamento do evento, fiscalizará possíveis atos que atentem contra o 

patrimônio público da Universidade Federal de Santa Catarina, tais como pixação de paredes, uso indevido de 

materiais e móveis, etc. Essa brigada também se encarregará de fiscalizar a permanência de pessoal não 

autorizado nos espaços de alojamento; 

Brigada de Limpeza: ficará responsável pela limpeza dos espaços do evento, tais como alojamento, banheiros, 

toaletes e praça da cidadania após a festa, etc. Essa brigada é, talvez, uma das mais importantes e 

conscientizantes do encontro. Ao perceber que todo o lixo produzido será recolhido e que toda a sujeira feita 

será limpa pelo próprio participante, espera-se desenvolver no encontrista um espírito de coletividade, de 

consciência ética, de cuidar ao mesmo tempo de si e dos outros que o cercam; 

Brigada de sistematização: ficará responsável por colher em todos os espaços do evento os encaminhamentos 

dos grupos de discussão e, ao final, fará a sistematização de todos os encaminhamentos e os entregará à 

plenária final do evento para ratificação. 

Vale ressaltar que o sistema de brigadas funciona de forma alternada, isto é, enquanto num dia uma brigada 

fica responsável pela segurança, no outro esta mesma brigada ficará responsável pela limpeza, e num outro 

pela alimentação e assim sucessivamente.  Cada brigada será coordenada por um membro da Comissão 

Organizadora. 

Quanto aos espaços de divulgação e discussão de conhecimento, seja ele político, acadêmico ou cultural, ao 
invés de constituirmos mesas, palestras, seminários, onde o conhecimento e veiculado de forma hierarquizada, 
iremos propor apenas círculos de discussão, assim, nossa proposta é desierarquizar o conhecimento e 
fomentar no encontrista o espírito de construção coletiva. 

Os acadêmicos interessados em apresentar suas pesquisas submeterão à comissão científica do evento, além 
do resumo/proposta do trabalho, também uma bibliografia mínima para que os demais encontristas possam se 
preparar e discutir seu trabalho nos círculos de discussão. Não nos interessa a pesquisa acabada:  o processo 
que levou o acadêmico a chegar a tais conclusões e é justamente esse processo coletivo de onstrução do 
conhecimento que queremos fomentar. 

Por ser um evento estatutário, ocorrerá todos os dias num ambiente específico e num horário determinado 
uma assembleia para a elaboração do novo estatuto da ExNEL. Assim, solicita-se que os acadêmicos discutam 
previamente em suas universidades o modelo de entidade que queremos, para assim, pautá-la na assembleia 
estatutária. 

Em se tratando de ENEL, deliberações deverão ser tomadas no tocante às bandeiras de lutas e modelo de 

atuação da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras. Nesse sentido, manteremos as plenárias deliberativas 

de catáter inicial do evento, plenárias estaduais, plenárias regionais e plenária final (nacional). 

Modificamos qualitativamente a proposta cultural do XXXIII ENEL. Nossa proposta é declinar da quantidade  

excessiva de festas que ao nosso ver não fomentavam as discussões culturais pertinentes aos estudantes de 
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letras, mas serviam de espaço altamente corrompido de integração. Assim, nosso projeto comtempla apenas 

três confraternizações de proporção universitária, isso é, entre 500 e 5 mil pessoas, quais sejam: a cultural de 

recepção, o tradicional Transenel, espaço de cunho político-cultural que fomenta a discussão de gênero e 

opressões e a festa de encerramento do encontro. Durante os demais dias, a CO faculta-se a realizar pequenos 

happy hours de cunho integrativo entre os participantes, durando até no máximo, 2h da madrugada. 

Para as amostras de culturas regionais, como é tradição nos eventos de Letras, reservamos o espaço do 

“projeto 12:30” da UFSC, que é realizado toda a quarta-feira ao meio-dia e meia. No caso do ENEL, 

expandiremos o projeto a todos os dias do evento, abrindo-se, assim, espaço para a veiculação das culturas de 

todas as regiões do país. 

13. ESTRUTURAL 

Estima-se receber cerca de 1200 estudantes de todas as regiões do país. Para tanto, pretendemos nos utilizar 
das seguintes estruturas existentes na Universidade Federal de Santa Catarina: 

Alojamentos: nossa intenção e alocar até 40 pessoas (basicamente uma delegação) num mesmo espaço. 
Assim, pensamos em nos utilizar do novo bloco i de salas de aula, espaço que, a nosso ver, contemplaria todos 
os encontristas. Uma alternativa para o bloco i de salas de aula, seriam os centros de ensino (CFH e CED) e os 
ginásios do Centro de Despostos da UFSC. 

Círculos de discussão: a pretensão é alocar no máximo 30 pessoas num mesmo ambiente a fim de fomentar a 
discussão. Assim, para os nossos propósitos, o Centro de Comunicação e Expressão (CCE) contemplaria a nossa 
demanda. 

Assembleia estatutária: a Assembleia estatutária carecerá de um espaço maior para alocar todos os 
encontristas interessados em construir o estatuto da ExNEL. Assim, acreditamos que o auditório da Reitoria 
seja um espaço que atenda à demanda. 

Plenária Inicial e Final: são as plenárias que constarão de uma maior participação de encontristas, assim, para 

atender à demanda, cogitamos a utilização do auditório Garapuvu, do Centro de Cultura e Eventos da UFSC. 

Plenárias Regionais: são atividades que também careceram de mais espaços, assim, pensamos nos seguintes 

auditórios:  Plenárias regional SUL: Auditório Henrique Fontes (CCE);  Plenária regional SUDESTE: Auditório do 

Centro Sócio-Econômico (CSE); Plenária regional CENTRO-OESTE: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (CFH); Plenária regional NORDESTE: Auditório da Reitoria; Plenária regional NORTE: Auditório 

Teixeirão (Centro Tecnológico - CTC); 

Plenárias Estadiais: pretendemos utilizar 27 salas de aula ou mini-auditórios da UFSC. 

Local de refeições: a ideia é utilizarmos da estrutura do Restaurante Universitário da UFSC para o café da 

manhã, almoço e jantar. 

Local para o banho: 

● Vestiários do Bloco dos ginásios e vestiários das piscinas; 
 

Espaços de integração (espaços de manifestações culturais e políticas): 
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● Concha acústica;  
● Praça da cidadania; 
● Centro de convivência; 
● Bosque do CFH; 

Espaços de manifestações culturais: ocorrerão todos os dias do 12h30m até às 14h.  

● Concha acústica; 
Saraus:  

● 1 sarau no varandão; 
● 2 saraus no no CFH; 

Festas universitárias: 

● 3 na conchas acústicas; 
Segurança: 

● 15 seguranças por festa universitária (2x15=30); 
● 7 seguranças por sarau (3x7=21); 
● Cada alojamento terá dois seguranças que revezarão 12h/24h; 

Limpeza: 

● 3 funcionários por dia no Centro de Comunicação e Expressão; 
● 2 funcionários por alojamento; 
● 2 funcionários por turno nos banheiros; 
 

14. CREDENCIAMENTO 

Cada delegação (comitiva) designará um representante, o qual ficará responsável por recolher todas as 
inscrições e encaminhá-las à comissão de credenciamento, que por sua vez, fará a entrega dos devidos 
materiais 

 

15. PLENÁRIA INICIAL 

Traçará as propostas de atividades para a programação do Encontro, com duração de 3 horas. 

 

16. PLENÁRIA FINAL 

De caráter deliberativo e/ou propositivo, tem como objetivos elaborar textos traçando princípios básicos 

do próximo ano de luta, discutir e pôr em votação os encaminhamentos dos círculos de discussão, avaliar o 

encontro em questão e homologar as decisões das plenárias estaduais e regionais, além de eleger a nova 

Executiva Nacional de Letras – ExNEL. 

 

17. ALIMENTAÇÃO 
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A alimentação dos encontristas acontecerá no Restaurante Universitário da UFSC. 

18. TRANSPORTE – Linhas que dão acesso à Universidade Federal de Santa Catarina 

Valor do transporte coletivo municipal: R$ 2,95 

154 – UFSC Semidireto – Saída Sul 

185 – UFSC Semidireto – Saída Norte 

135 – Volta ao Morro Carvoeira – Saída Norte 

136 – Volta ao Morro Carvoeira – Saída Sul 

137 – Volta ao Morro Pantanal – Saída Norte 

138 – Volta ao Morro Pantanal – Saída Sul 

 

 

18 RECURSOS FINANCEIROS 

 Serão fonte de financiamento do XXXIII ENEL: a quantia de R$ , referentes aos 33% dos lucros do evento 

anterior, conforme previsto no estatuto; as inscrições dos encontristas; rubricas institucionais da Escola Sede e 

parcerias com a iniciativa privada. 

 


