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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  
 
Título:  
 
XV EREL - Encontro Regional dos Estudantes de Letras.  
 
Local de Realização:  
 
Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro  
Avenida Horácio Macedo, 2151 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro/RJ - CEP 21941-
590  
 
Data de Realização:  
 
De 29 de Maio a 2 de Junho de 2013.  
 
Proponentes:  
 
Comissão Organizadora (Estudantes de Letras do estado do Rio de Janeiro) e a 
Executiva Nacional dos Estudantes de Letras – EXNEL 
 
 

2. APRESENTAÇÃO:  
 
 

Vivenciando os tempos da discutida pós-modernidade, o XV Encontro Regional dos 

Estudantes de Letras Sudeste propõe um olhar acerca da transitividade e liquidez das 

relações estabelecidas com a linguagem, seja para criação artística ou estudo, 

entendendo que as antigas tradições nos estudos da linguagem se apresentavam de 

modo a definir limites entre as áreas de atuação desses pesquisadores criando ambientes 

científicos sem comunicação com os outros saberes.  

As velocidades das transformações advindas do avanço tecnológico dos últimos séculos e 

as modificações sociais por ele acarretadas abrem a urgente necessidade de rever o 

desenvolvimento da linguagem em suas variadas dimensões, sejam elas literárias, 

comerciais, performáticas, musicais, entre outras. Portanto, é preciso entender e estimular 

o debate transdisciplinar acerca dela - a Linguagem - percebendo que as fronteiras 

estabelecidas entra essa e outras modalidades de conhecimento cercam as 

possibilidades de análise.  



Pretende-se estimular discussões que unam de maneira integrada os espaços de  

debates políticos, acadêmicos e culturais; como comunicações, palestras, oficinas, 

minicursos, plenárias, bem como atividades de expressão artística como saraus, rodas de 

dança popular e apresentações teatrais e musicais em um espaço de trans-formação, 

evitando a hierarquização e a criação de fronteiras entre esses espaços.  

É ideal que os estudantes de Letras da Região Sudeste estejam reunidos, trans-passando 

as fronteiras geográfico-culturais entre os estados e cidades, convivendo e construindo 

uma unidade trans-parente e complexa, respeitando as diversidades e quebrando limites 

e fronteiras.  

 

3. JUSTIFICATIVA:  

 

A sociedade contemporânea enfrenta um momento de quebra de paradigmas, em que 

discursos hegemônicos estão sendo postos em questionamento. As antigas divisões entre 

as disciplinas acadêmicas dificultam a interpretação da complexidade inerente às relações 

construídas entre mundo e homem, já que as necessidades do mundo científico, 

principalmente na área tecnológica, exigem uma hiperespecialização profissional, 

limitando o diálogo entre os níveis do conhecimento, principalmente no que concerne aos 

estudos da linguagem.  

Fora do ambiente acadêmico, percebendo a liquidez das relações sociais e políticas, 

vemos a necessidade de compreender que a linguagem é um instrumento que as 

atravessa e ultrapassa, não podendo ser dissociada do ambiente social, antropológico, 

cultural e político. Todas essas relações estão imbricadas na linguagem, justificando a 

necessidade de uma análise menos maniqueísta.  

Nesse contexto, a participação no XV EREL auxiliaria no entendimento desses processos, 

já que o evento abraçará as discussões acadêmicas, políticas e culturais dos estudantes 



de Letras de forma rizomática que se adequa aos atuais questionamentos de 

universidade transposta à comunidade, em seus diversos níveis, seja discutindo as 

necessidades, carências e rumos do Movimento Estudantil de Letras; adequando-se às 

discussões para melhoria do currículo do profissional de Letras; divulgando suas 

atividades de pesquisa acadêmica e participando de um espaço (trans)multicultural em 

uma experiência de coletividade entre os estudantes e egressos de todas as áreas.  

Ademais, frisa-se que o EREL é um evento iniciado e mantido pelos próprios estudantes, 

e que fortalece nossas atuações políticas e acadêmicas trans-passando por dentro e fora 

da Faculdade de Letras. Foi concebido como um espaço de construção dos estudantes e 

de todos aqueles que se encontram ligados aos assuntos e desafios presentes na 

educação. Neste sentido, sua elaboração e construção estão permanentemente abertas 

(seguindo o tema do evento) a todos que se interessam pelo espaço, tendo em vista que 

o objetivo principal do encontro é a participação não só de estudantes de graduação, mas 

também de pós-graduação das Universidades da Região Sudeste, de professores e 

bacharéis que já estão no mercado de trabalho, dentre outros.  

 

4. OBJETIVOS:  

Geral:  

Refletir sobre a transitoriedade e a liquidez das relações estabelecidas com a linguagem. 

 

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 transdisciplinaridade entre as áreas de Línguas, Literaturas, 

Tradução, Artes, 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 bandeiras de luta da ExNEL;  

 Incentivar o intercâmbio sociocultural e a confraternização entre os 

congressistas.  

 

5. PÚBLICO:  

 

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

áreas afins.  

 

Público estimado: 500 estudantes.  

 

6. ATIVIDADES:  

 

Acadêmicas: Serão fomentados minicursos, mesas-redondas, comunicação, Grupos de 

Discussões (GDs) e Grupos de Trabalhos (GTs), com o objetivo de perpassar pelo eixo 

principal, que é busca pela identidade do estudante de Letras e suas perspectivas e 

atuação na pesquisa científica e não excluindo a possibilidade de outras temáticas serem 

abordadas.  



 

Culturais: Serão realizadas atividades que mostrem as manifestações culturais do Brasil, 

apresentando a nossa diversidade, assim como refletindo sobre o tema do evento e a 

época em que ele acontece. A Comissão de Cultura irá abrir um edital para 

apresentações culturais tais como intervenções teatrais, exposição de artes visuais e a 

realização de um sarau com o título ‘Sarau trans-artístico’ que estimule a comunhão entre 

música, poesia, dança e artes visuais.  

 

Política: Discussão sobre as lutas do movimento estudantil de letras por uma melhoria no 

ensino público do Brasil, lançando, por conseguinte, não respostas, entretanto, questões 

capazes de conscientizar que a educação é capaz de transformar o contexto político, 

histórico e social do país. 

 

7. INFRAESTRUTURA DO EVENTO:  

 

Segurança: O evento será monitorado por 25 seguranças ; 

 

Credenciamento: As delegações farão seu credenciamento em local ainda indefinido 

próximo ao prédio da Faculdade de Letras. Para facilitar os trabalhos, as inscrições serão 

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

 

Palestras: Para a parte acadêmica do encontro, utilizaremos os espaços da Escola de 

Belas Artes ou do Centro de Tecnologia.  

 

Alojamentos: Objetiva-se que as delegações fiquem alojadas na Faculdade de Letras da 

UFRJ, no bloco H. Alunos que levarem barracas deverão concentrar-se no corredor dos 



auditórios.  

 

Banheiros: Os encontristas usarão os banheiros da Faculdade de Letras, e serão 

alugados 2(dois) contêineres para banho.  

 

Restaurante: Contaremos com o Restaurante Universitário da Faculdade de Letras.  

 

Eventos culturais: A realização dos eventos culturais dar-se-á no estacionamento 

interno da Faculdade de Letras, bem como outros espaços para intervenções e 

exposições.  

 

8. COMISSÃO ORGANIZADORA:  

 

Subcomissão Acadêmica:  

Terá a função de: 

 

 Lançar edital de inscrições de trabalho, em conjunto com a coordenação cultural e 

analisar os mesmos; 

 Comunicar a coordenação de comunicação, os que tiveram trabalho aceito para 

que a listagem seja divulgada; 

 Organizar as apresentações dos trabalhos garantindo condições necessárias para 

sua realização;  

 Organizar os temas das mesas-redondas, bem como das conferências, respeitando 

o tema e a proposta do encontro; 

 Entrar em contato com professores e profissionais que serão convidados; 

 Se responsabilizar pelas listas de presença durante as atividades; 



 Providenciar a entrega dos certificados. 

 

 

Subcomissão Política:  

Terá a função de: 

 Coordenar as plenárias e os Grupos de Discussão junto com os demais integrantes 

da ExNEL; 

 Representar o Movimento Estudantil de Letras – MEL, propondo debates em 

defesa das principais bandeiras da ExNEL; 

 Articular, junto a ExNEL e aos estudantes de letras, grupos de discussões sobre o 

estatuto da ExNEL, formulando suas possíveis modificações. 

 

 

Subcomissão Cultural:  

Terá a função de: 

 Garantir que as atividades culturais aconteçam dentro dos horários previstos na 

programação do XV EREL-SE; 

 Organizar e operacionalizar as atividades culturais (oficinas, minicursos, saraus, 

exposições, intervenções e festas), garantindo os materiais necessários para sua 

realização; 

 Garantir que as atividades culturais possuam um conteúdo adequado ao teor do XV 

EREL-SE, reproduzindo os traços da cultura brasileira. 

 

 

Subcomissão de Estruturas:  



Terá a função de: 

 

 Disponibilizar local seguro onde ocorrerá o XV EREL-SE, atentando para a 

manutenção deste espaço e de qualquer outro que esteja sobre responsabilidade da 

organização do evento; 

 Garantir, junto à administração da Universidade, o espaço físico para a realização 

das atividades do evento; 

 Articular local seguro para alimentação e alojamento dos participantes do evento e 

providenciar os mesmos; 

 Caso o restaurante universitário não seja utilizado, elaborar cardápio de café, 

almoço e jantar e contratar profissionais capacitados para fazer a alimentação; 

 Controlar, através de carimbos, a distribuição da alimentação do XV EREL-SE; 

 Garantir que a programação seja cumprida no horário proposto; 

 Viabilizar uma equipe que esteja de prontidão para atender (se possível no próprio 

local, ou levando a algum hospital ou posto de saúde) a alguma eventualidade 

médica; 

 Ao assumir a responsabilidade pelo local, confeccionar um relatório indicando o 

estado no qual se encontra os espaços físicos e patrimônios. O mesmo deverá ser 

assinado pela administração responsável pelos locais, e por algum membro da 

comissão de estrutura da organização do encontro; 

 Ficar responsável pelo treinamento dos monitores. 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os integrantes da C.O. e monitores farão parte da Coordenação 

de Estrutura durante os dias do encontro. 

Subcomissão de Comunicação e Divulgação:  

Terá a função de: 



 

 Organizar as inscrições dos participantes junto com a coordenação de finanças 

e se responsabilizar pela entrega do material durante o credenciamento no XV EREL-

SE; 

 Garantir a divulgação do evento nos meios digitais (blog, facebook, e-mail, etc.), 

por cartazes, panfletos, entre outros; 

 Viabilizar a comunicação entre os estudantes e a comissão organizadora. 

 

Subcomissão de Finanças:  

Com a função de: 

 Gerenciar as questões financeiras relevantes, no preparatório e durante o XV 

EREL-SE; 

 Levantar custos de materiais a serem utilizados na divulgação, preparação e 

durante o XV EREL-SE; 

 Disponibilizar e controlar o processo de pagamento de inscrição; 

 Prestar contas do XV EREL-SE à ExNEL. 

 

Obs.: A Comissão de Finanças será coordenada por pelo menos 1 (um) integrante da 

Executiva Regional - Sudeste, com o auxílio da Secretaria Nacional de Finanças da 

ExNEL. 

 

9. REGIMENTO INTERNO:  

 

O XV Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL-SE Rio 2013 é um fórum é 

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



termos do estatuto da ExNEL (arts. 17 ao 22). Comporão a comissão organizadora os 

membros da ExNEL e alunos estudantes da Faculdade de Letras da UFRJ.  

 

Esta comissão terá como atribuições:  

 

 Organizar e garantir o funcionamento estrutural do XV EREL-SE;  

 Coordenar, implementar e deliberar sobre questões referentes ao fórum, 

inclusive financeira.  

 

Poderão participar do encontro qualquer estudante e profissionais de áreas afins.  

Os participantes terão como direito:  

 

 Receber 1(um) kit contendo: pasta do encontro; bloco de anotações, 

caderno de textos com programação, crachá, caneta e preservativos;  

 Receber todos os tickets ou outro comprovante de alimentação no ato do 

credenciamento (para aqueles que fizeram inscrição com alimentação);  

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

 Participar dos minicursos, palestras, oficinas, sessões de comunicações e 

outras atividades, sem nenhum ônus adicional;  

 Ter direito à infraestrutura adequada no encontro, contando com limpeza e 

segurança;  

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

voto, mediante apresentação de crachá, seguindo a ordem estabelecida;  

 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:  

 

 Zelar pelas estruturas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelos 

espaços utilizados pela Comissão Organizadora – C.O. como integrante do XV 

EREL;  

 Credenciar-se mediante apresentação do comprovante de depósito original;  

 Utilizar obrigatoriamente a credencial para entrada e trânsito no Campus e 

nas dependências utilizadas pelo XV EREL, sendo passível de não poder 

permanecer nas dependências dos espaços citados sem a mesma; 

 Todo participante terá que assinar, durante o credenciamento, um termo de 

compromisso para preservação do espaço físico da Universidade e pela sua inteira 

responsabilidade pelo uso de bebidas alcoólicas e afins, bem como pela saída do 

Campus durante o encontro, exceto quando for previsto na programação (noite 

cultural fora do campus ou passeio programado pela Comissão Organizadora); 

 

 

Os casos omissos neste regimento serão definidos pela Comissão Organizadora  na 

plenária inicial do XV EREL-SE. 

 

10. RECURSOS:  

 

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

baseada nas últimas edições dos Encontros de Letras e orçamentos cotados com 

previsão para 500 (quinhentas) pessoas.  

 
1. BANHO: 



Aluguel de 
containers 

Un.  2  R$ 1.444,00  R$ 2.888,00  

  
 

TOTAL R$ 2.888,00 
 
2. ALIMENTAÇÃO 
 
Almoço/Janta      

Un.  3000 R$ 6,00  R$ 
18.000,00  

  

 
Café da 

manhã  

     

Un.  1500 R$ 3,00  R$ 4.500,00    

 
TOTAL R$ 22.500,00 

 
3. SEGURANÇA 
 
Seguranças 

para o Evento  

     

Un.  25    R$ 80,00  R$ 2.000,00    

 
TOTAL R$ 2.000,00 

 
4. MATERIAL GRÁFICO 
 
 
Bloco para 

anotações  

     

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

 
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    

 
Canetas 

Piloto  

     

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

 
Folha 

Chamex  

     

Pacote 500 
un.  

1  R$ 15,00  R$ 15,00    

 
Bolsas       

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

 
Cordão 

Poliéster  

     

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

 
Canecas       

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

 
 

TOTAL R$ 7.605,00 



 
 
5. PALESTRANTES 
 
 
Passagem e 

hospedagem 

- Palestrantes 

de outras 

localidades  

     

R$ 7.000,00    

 
TOTAL R$ 7.000,00 

 
6. DIVULGAÇÃO 
 
 
Envelopes    

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

 
Correios       

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

 
Total R$ 135,00 

 
8. ATIVIDADES CULTURAIS 
 
 
Aluguel do 

Som  

     

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

 
Bandas       

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

 
Total R$ 1.800,00 

 
9. MATERIAL DE LIMPEZA 
 
Detergente       

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

 
Água 

sanitária  

     

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



 
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    

 
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    

 
Sacos de lixo       

Pacote de 
100 un.  

4  R$ 25,00  R$ 100,00    

 
TOTAL R$ 703,00 

TOTAL DO EVENTO: R$ 44.631,00 
 
 
 

 

11. CONTATOS: 
 

Gabriel Guimarães Barbosa 
(briel.nl@gmail.com – (21) 6962-8336)  

 

Graziele Monteiro 
(graziele.abreumonteiro@gmail.com – (21) 80051593) 

mailto:briel.nl@gmail.com
mailto:graziele.abreumonteiro@gmail.com

