
Pauta: 

1. Informes; 

2. Prestação de Contas da Gestão 2011/2012; 

3. Planos de Gestão; 

4. FENEX; 

5. ENEL 2013. 

 

 [16:03:29] Hendrick: concordam que a gente espere até às 16h15 para começarmos? 

[16:03:38] Frederico Di Lullo: não 

[16:03:46] Layane Carvalho: Oiii, gente 

[16:03:50] Garrido: ola 

[16:03:54] Layane Carvalho: pode ser 

[16:04:10] pedro fabres borges: sim 

[16:04:21] Taíza Gama: Eu sim. 

[16:04:21] Adri: eu acharia mais válido começar agora 

[16:04:29] Adri: o povo sabe que é às 16h 

[16:04:37] Adri: mas tudo bem haa =) 

[16:04:50] Lucy: tanto faz. 

[16:05:19] fabiane.ufam: olá 

[16:05:38] *** Hendrick adicionou Matheus de Moraes ao chat *** 

[16:06:10] *** Hendrick adicionou Alessandrine Ponto ao chat *** 

[16:06:48] *** Hendrick adicionou Danielle Alexa ao chat *** 

[16:07:07] Adri: vamos esperar o hendrick adicionar todo mundo então, parece que o povo 

resolveu baixar o skype às 15h45m hauahuahua 

[16:07:15] Taíza Gama: kkkk 

[16:07:21] Hendrick: hahahha 

[16:07:22] Danielle Alexa: eu tinha o skype ja, so que não sei como usar 

[16:07:25] Danielle Alexa: kkkkk 



[16:07:28] Frederico Di Lullo: ok, por mim todo bem. 

[16:07:29] Danielle Alexa: quer dizer, nao sabia 

[16:07:35] Layane Carvalho: kkkkkkk 

[16:07:39] Adri: aprende na prática hahahaha 

[16:07:44] Hendrick: opaaa 

[16:08:00] Danielle Alexa: éé rsrs 

[16:08:01] Alessandrine Ponto: Cá estamos ;) 

[16:08:14] Frederico Di Lullo: alguém sabe como mudar meu nome aqui no chat? 

[16:09:00] Adri: vai em Skype -> Perfil 

[16:09:06] Adri: -> Mudar perfil 

[16:09:26] *** Hendrick adicionou Amanda Galdino, Francielli Noya Toso ao chat *** 

[16:09:28] Adri: aí vai aparecer uma janelinha e api tu clica no tue nome 

[16:09:30] Frederico Di Lullo: gracias 

[16:09:36] Adri: you're welcome jajaja :0 

[16:10:08] Frederico Di Lullo: pronto 

[16:10:37] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: galera 

[16:10:42] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: já que ainda a reunião não começou 

[16:10:43] *** Hendrick adicionou Clay Silva, lopes_nikit ao chat *** 

[16:10:44] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: falarei agora 

[16:10:54] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: estou podre e inútil por conta da ressaca de ontem 

[16:11:02] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: então não me comprometo a fazer relatoria. 

[16:11:13] Layane Carvalho: eu tb não me comprometo 

[16:11:21] Hendrick: eu faço a relatoria também, relaxem 

[16:11:21] Layane Carvalho: estou fazendo milhões de coisas aqui 

[16:11:25] Adri: Cris Estevao says: 

gente 

Cris Estevao says: 



só vim pra dizer q n posso ficar 

Cris Estevao says: 

sou militante LGBTT 

Cris Estevao says: 

tá tendo Parada aqui 

Cris Estevao says: 

preciso estar lá 

Cris Estevao says: 

na verdades 

Cris Estevao says: 

só tou aqui pq tou terminando de preparar aula 

[16:11:36] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: comunicação regional é nós 

[16:11:45] Clay Silva: Aaaah, oiii 

[16:11:57] Taíza Gama: ok 

[16:12:01] Taíza Gama: ok, Hendrick 

[16:12:04] Francielli Noya Toso: gente, mas a nacional de finanças não é requisitada? 

[16:12:12] Francielli Noya Toso: ex nacional de finanças* 

[16:12:15] Adri: ela tá lá falando pelo msn, gente hahaha 

[16:12:24] Adri: Exnel diz 

Cris Estevao says: 

sobre a prestação de contas financeira 

Cris Estevao says: 

amanhã ela estará no site 

Cris Estevao says: 

melhor 

[16:12:36] Adri: Cris Estevao says: 

sobre a prestação de contas financeira 



Cris Estevao says: 

amanhã ela estará no site 

Cris Estevao says: 

melhor 

Cris Estevao says: 

a partir de terça-feira ela estará no site 

[16:12:55] Garrido: devemos rever bem a pauta então 

[16:12:59] Adri: Cris Estevao says: 

como sabem estou usando o computador do meu irmão, e tudo tava no meu 

Cris Estevao says: 

mas já estou refazando e porei lá 

[16:13:08] Garrido: plano de gestão se relatoria é complicado tb 

[16:13:15] Garrido: tem representante de manaus ? 

[16:13:33] fabiane.ufam: tem sim 

[16:13:39] Garrido: show 

[16:13:39] Hendrick: ótimo 

[16:13:43] Amanda Galdino: sim 

[16:13:46] fabiane.ufam: Eu sou a Fabiane 

[16:13:46] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: podemos ver o plano de gestão sim 

[16:13:50] fabiane.ufam: prazer galera 

[16:13:56] Amanda Galdino: :) 

[16:13:59] Adri: Cris Estevao says: 

acho necessário q se faça na verdadeuma prestação de contas 

Cris Estevao says: 

politica 

Cris Estevao says: 

falando o q a gestão fez e deixou de fazer 



Cris Estevao says: 

revendo os planos de gestão da gestão anterior e o q avançamos ou n 

Cris Estevao says: 

pontuo a nossa participação na FENEX 

[16:14:06] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: adicionem a rayza 

[16:14:17] Hendrick: gente, a rhayza já tá aqui 

[16:14:31] Adri: Cris Estevao says: 

pra mim foi a única coisa q de fato conseguimos concluir bem como a nossa tentativa de 

cumprimento das plenárias anteriores pra construção do ENEL 

[16:14:48] Adri: Cris Estevao says: 

fato que terá de ser cumprido (gostando ou n) pela próxima CO 

[16:14:59] Adri: gente, tô só copiando o que a Cris tá passando, o note que ela tá tá sem skype 

[16:15:16] Layane Carvalho: kkkkkkkkk 

[16:15:20] Alessandrine Ponto: Oi gente  , Alessandrine , representane da CO ENEL 2013 

,presente .-. 

[16:15:23] Hendrick: tá gente, vamos começar a reunião 

[16:15:24] Layane Carvalho: fala para ela baixar 

[16:15:28] Amanda Galdino: hahahah 

[16:15:32] Amanda Galdino: aeeee \o 

[16:15:34] Layane Carvalho: hahe 

[16:15:36] Clay Silva: Sim :D 

[16:15:45] Layane Carvalho: enel manaus 

[16:15:46] Amanda Galdino: vamos! 

[16:15:50] Taíza Gama: Vamos começar a reunião ou esperar a Cris terminar aí? 

[16:15:52] Hendrick: só vou pedir pra que a gente faça as falas bem encaminhativas, porque 

como alguns devem saber eu não tô bem de saúde, enfim 

[16:15:59] Hendrick: a cris não vai vir pra reunião 

[16:16:15] Adri: Cris Estevao says: 



tendo em vista q as mudanças no quisito (politização) das culturais foi ponto tirado em 

plenária e reforçado nessas 

Cris Estevao says: 

e essa n tirou brigadas 

Cris Estevao says: 

logo tbm será feito de alguma forma 

Cris Estevao says: 

vide relatórias pra confirmar ou fazer cair o q eu digo 

[16:16:19] *** Hendrick adicionou samine benfica ao chat *** 

[16:16:22] Taíza Gama: sim, mas já que ela está falando pelo MSN aí...melhor esperar... 

[16:16:54] Hendrick: ah, já deixo aqui que caso eu precise sair, a adri vai continuar 

coordenando a reunião 

[16:17:04] Adri: Cris Estevao says: 

peço q convoquem os executivos nacionais da última gestão 

Cris Estevao says: 

porém o façam formalmente, para que façamos a prestação politica 

[16:17:04] Taíza Gama: ok 

[16:17:05] Adri: Cris Estevao says: 

lembrando q os coordenadores gerais tbm são executivos nacionais 

[16:17:10] Adri: Cris Estevao says: 

pra q cada um faça a sua prestação 

Cris Estevao says: 

beijos 

Cris Estevao says: 

boa sorte 

[16:17:23] Adri: ok, acabou ahahahaha 

[16:18:08] Taíza Gama: ok 

[16:18:12] *** Hendrick adicionou Alan Ricardo Costa ao chat *** 



[16:19:34] Hendrick: Contato enviado ao grupo 

[16:19:49] Taíza Gama: Vamos convocar formalmente a Cris para a próxima reunião...assim 

poderemos debater sobre a prestação de contas...ok? Sugiro que seja ponto de pauta. Posso 

falar isso quando começar a reunião tb...para que fique registrado na relatoria. 

[16:20:08] Layane Carvalho: ta ok 

[16:20:17] Layane Carvalho: mas podemos começar agora, ou não? 

[16:20:20] Hendrick: vamos começar 

[16:20:25] Taíza Gama: por mim, sim 

[16:20:35] Clay Silva: ;) 

[16:20:38] Hendrick: vou pedir agora pra que mantenhamos a ordem e que as falas sejam 

respeitadas 

[16:20:42] Alessandrine Ponto: Por mim também. 

[16:20:47] Clay Silva: Certo. 

[16:20:57] Hendrick: pauta: 

[16:20:58] Hendrick: > Informes; 

> Prestação de Contas da Gestão 2011/2012; 

> Planos de Gestão; 

> FENEX; 

> ENEL 2013. 

[16:21:08] Hendrick: Inscrições abertas pra pauta informes 

[16:21:12] Matheus de Moraes: Eu 

[16:21:14] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu 

[16:21:18] Hendrick: Matheus 

[16:21:24] Matheus de Moraes: Encontro Baiano dos Estudantes de Letras acontecerá entre os 

dias 15 e 18 de Novembro no campus de Jacobina da Universidade do Estado da Bahia. 

[16:21:37] Matheus de Moraes: FIM 

[16:21:42] Hendrick: Fred 

[16:21:49] *** Hendrick adicionou Ana Cristina Moreira Pessoa ao chat *** 

[16:22:01] Taíza Gama: me inscrevo 



[16:22:02] Adri: eu 

[16:22:06] Adri: me insrecvo 

[16:22:08] Garrido: conel é no informe ou será incluido na pauta ? 

[16:22:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Amanhã, as 22:30 haverá reunião da ExNEL Sul pelo 

Skype. Ponto de pauta: COREL 2012. Fim. 

[16:22:31] Rhayza de Mattos: ei gente! (: 

[16:23:10] Alessandrine Ponto: Me inscrevo. 

[16:23:16] Hendrick: Taíza 

[16:23:19] Matheus de Moraes: me inscrevo de novo 

[16:23:36] Adri: Entreguei o óficio do CONEL pra reitoria da UNESC na terça-feira, porém como 

sabem essas coisas não são feitas de um dia pro outro, sendo assim só teremos a resposta 

provavelmente na semana que vem. fim 

[16:24:08] Garrido: o ofício foi com q data ? 

[16:24:25] Garrido: me inscrevo 

[16:24:33] Hendrick: vamos respeitar a ordem e as falas pessoal 

[16:24:36] Adri: [nossa, desculpa, nao era minha vez!] 

[16:25:49] Taíza Gama: Como foi sugerido por alguém na ultima reunião, que o CONEL entraria 

nos informes...caso já tivesse data certa...e não foi o caso...Sugiro que o CONEL retome a 

pauta. 

[16:26:03] Taíza Gama: fim. 

[16:26:05] Adri: me inscrevo 

[16:26:23] Hendrick: Matheus 

[16:26:32] Matheus de Moraes: Em reunião da ExNEL NE ficou decido que o COREL não mais 

aconteceria entre os dias 07 e 09 de setembro como decidido na plenário NE no ENEL por 

conta da impossibilidade de participação de grande parte dos Executivos por conta do preço 

das passagens. Ficou decido que o COREL NE aconteceria durante o EPEL em novembro, porém 

o EPEL foi transferido para fevereiro e agora a Região NE depende da data do CONEL para tirar 

uma melhor data para o COREL. FIM 

[16:26:43] Alessandrine Ponto: Me inscrevo /2. 

[16:26:53] Hendrick: Garrido 

[16:27:09] Layane Carvalho: me inscrevo 



[16:27:36] Garrido: acho que o conel tem q ser incluido na pauta tb ....... fim 

[16:27:52] Hendrick: Adri 

[16:28:36] *** Hendrick adicionou Esdras Soares da Silva ao chat *** 

[16:28:37] Adri: Obviamente não temos data certa para o CONEL, pois a reitoria não 

respondeu ao ofício ainda. Lembrando que na última reunião comentamos que a data também 

seria levada em questão pela UNESC, não apenas por nós. Fim. 

[16:28:55] Hendrick: Alessandrine 

[16:29:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[16:29:27] Taíza Gama: me inscrevo. 

[16:29:31] Alessandrine Ponto: Só informando que amanhã as 16 horas haverá reunião da CO 

ENL 2013. ;) 

[16:30:05] Matheus de Moraes: Gente estamos nos informes, se for pra discutir o CONEL q seja 

colocado em ponto de pauta 

[16:30:05] Hendrick: Layane 

[16:31:00] Layane Carvalho: Ficou decidido na plenária da regional do ENEL que o COREL CO irá 

acontecer junto com o EREL em Anápolis, nós da UnB queríamos que fosse junto com o 

Encontro brasiliense, que vai acontecer em novembro. Mas não foi possivel. Então o COREL vai 

ser apenas em junho de 2013. FIM 

[16:31:17] Hendrick: Fred 

[16:31:54] Layane Carvalho: me inscrevo novamente 

[16:32:42] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Mandei um e-mail para nossa lista perguntando sobre 

a situação da greve nas Universidades de vocês. Sugeri também de escrevermos alguma carta 

da Executiva a favor dos servidores em greve. Acho que estamos pensando muito em 

encontros e estamos esquecendo de trabalhar na formação política de nossa base e no 

trabalho como executivo. FIM 

[16:33:09] Hendrick: Taíza 

[16:33:16] *** Clay Silva adicionou lr_carmo ao chat *** 

[16:33:54] Taíza Gama: Gostaria de saber se a UNESC tem alguma resposta...mas isso deveria 

ser pauta e não informe. Sugiro que a questão da greve tb entre na pauta. fim. 

[16:33:58] Garrido: me inscrevo 

[16:34:13] Hendrick: Layane 

[16:34:20] Clay Silva: me inscrevo 



[16:34:28] Layane Carvalho: Estou na CO do encontro goiano que acontecerá no feriado de 7 

de setembro e estamos esperando cerca de 300 pessoas, lá debateremos o estatuto a fim de 

acumular debates para o ENEL manaus. FIM 

[16:34:31] lr_carmo: me inscrevo 

[16:34:54] Hendrick: Garrido 

[16:35:12] Hendrick: só peço que se for sobre o conel, depois abriremos pra votação pra entrar 

na pauta 

[16:35:53] Clay Silva: Retiro minha inscrição, pois o hendrick roubou minha fala rsrsrsrsrs 

[16:36:03] Garrido: estou mais do que todos incomodado com a inêrcia política e com o não 

andamento decente d apasta ainda ..... mas é impossível traçar e executar qq plano política 

sem ter em mão a relatória e encaminhamentos da pasta ... sugiro q 

[16:36:39] Garrido: seja entregue a relatoria da plenária final e daí com segurança , base e 

responsabilidade traçarmos um plano de gestão política 

[16:36:49] Garrido: acho que chega de fazer nas coxas né !!!? 

[16:37:13] Garrido: e desde já encaminho meu pedido para que conel seja incluido na pauta . 

[16:37:15] Garrido: fim 

[16:37:26] Hendrick: ok 

[16:37:31] Hendrick: Clay Silva 

[16:37:42] Taíza Gama: ele retirou a inscrição, Hendrick 

[16:37:45] Clay Silva: retirei minha inscrição, Hendrick 

[16:37:58] Hendrick: ok, lr carmo (?) 

[16:38:05] lr_carmo: Não esqueçam de falar sobre o ELAEL...To sentindo que vai dar babado! 

fim 

[16:38:10] Clay Silva: Galindo rsrs 

[16:38:12] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: risos 

[16:38:17] Hendrick: haha 

[16:38:57] Hendrick: então, a proposta que foi apresentada é de que conel entre em pauta 

[16:39:02] Hendrick: concordam? 

[16:39:06] Matheus de Moraes: sim 

[16:39:06] Clay Silva: Sim 



[16:39:08] Taíza Gama: sim 

[16:39:08] samine benfica: sim 

[16:39:11] Layane Carvalho: por mimm ok 

[16:39:11] Rhayza de Mattos: sim 

[16:39:11] Garrido: sim 

[16:39:13] Alan Ricardo Costa: Sim 

[16:39:15] lr_carmo: sim 

[16:39:15] Dejair Martins: sim 

[16:39:16] Alessandrine Ponto: sim. 

[16:39:20] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: não! haha brinks, sim :) 

[16:39:24] Danielle Alexa: sim 

[16:39:24] Taíza Gama: kkkkkk 

[16:39:26] Francielli Noya Toso: sim 

[16:39:29] Clay Silva: ¬¬ kkkk 

[16:39:32] Adri: sim 

[16:39:33] fabiane.ufam: sim 

[16:40:00] Esdras Soares da Silva: sim 

[16:40:01] Layane Carvalho: então aprovado 

[16:40:13] Hendrick: encaminhado então, entra depois do ponto do enel 2013 

[16:40:17] Hendrick: Próximo ponto 

[16:40:25] Adri: ah, o elael vai entrar como ponto? alguém havia sugerido 

[16:40:30] Hendrick: verdade 

[16:40:33] Hendrick: ELAEL também? 

[16:40:37] Taíza Gama: sim 

[16:40:42] Adri: eu acho válido a gente dra uma breve discutida 

[16:40:43] Layane Carvalho: acho q sim 

[16:40:44] Clay Silva: Sim 



[16:40:50] Alan Ricardo Costa: Sim 

[16:40:59] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: não! haha brinks, sim :) 

[16:41:03] Dejair Martins: sim 

[16:41:08] fabiane.ufam: sim 

[16:41:10] Danielle Alexa: sim 

[16:41:15] Layane Carvalho: vamos todxs para cordobá 

[16:41:17] Layane Carvalho: :D 

[16:41:28] Hendrick: ok então 

[16:41:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: córdoba* 

[16:41:41] Hendrick: 2. Prestação de Contas da Gestão 2011/2012 

[16:41:45] Hendrick: Inscrições abertas 

[16:41:56] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[16:41:56] Taíza Gama: me inscrevo 

[16:42:08] Hendrick: Fred 

[16:42:18] Taíza Gama: eu não sou a primeira? 

[16:42:39] Garrido: me inscrevo 

[16:42:49] Hendrick: [16:41:56] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[16:41:56] Taíza Gama: me inscrevo 

[16:43:07] Taíza Gama: ok. 

[16:43:51] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Peço desculpas, mas não realizei a prestação de 

contas da ExNEL SC 2011/2012. Eu sou o único executivo que ainda permanece ligado à ExNEL, 

e em até 15 dias repassarei o dinheiro para a nova gestão e publicarei o balanço no blog da 

ExNEL Sul. Fim 

[16:44:13] Hendrick: taíza 

[16:44:30] Alessandrine Ponto: sim. 

[16:44:33] Alessandrine Ponto: sim 

[16:44:59] Adri: gente, dá licença: natanmarreiro says: 

gente, não tem como eu usar skype! minha internet é de modem e até ontem eu sequer 

conseguia acessar o "google". estou aqui pra justificar minha ausência na reunião... =/ 



[16:45:49] Taíza Gama: Sugiro que a Cris e os demais ex-executivos da ultima gestão sejam 

convocados formalmente para a próxima reunião, para que possamos discutir este ponto de 

pauta. Ao meu ver, não tem como debater nada sem eles. fim. 

[16:46:11] Alessandrine Ponto: Concordo com a Taiza. 

[16:46:16] Layane Carvalho: tb acho que não tem como 

[16:46:37] Hendrick: Garrido 

[16:46:57] fabiane.ufam: sem duvidas nao da pra discutir 

[16:47:29] Garrido: concordo com a taíza.... adiamos o ponto , convocamos os responsáveis e 

daí discutimos..... hj é impossível ! 

[16:47:30] Garrido: fim 

[16:47:55] *** Hendrick adicionou João Alberto Gusmão ao chat *** 

[16:48:03] Hendrick: ok então, encaminhado? 

[16:48:07] Hendrick: lançar convocatória nominal 

[16:48:07] Matheus de Moraes: sim 

[16:48:12] Layane Carvalho: sim 

[16:48:13] Francielli Noya Toso: sim 

[16:48:18] fabiane.ufam: sim 

[16:48:20] Garrido: sim nominal 

[16:48:22] Esdras Soares da Silva: sim 

[16:48:24] Alessandrine Ponto: sim. 

[16:48:25] samine benfica: sim 

[16:48:25] Dejair Martins: sim 

[16:48:27] Danielle Alexa: sim 

[16:48:29] Clay Silva: Sim. 

[16:48:31] Hendrick: Ok então, 3. Planos de Gestão 

[16:48:33] Hendrick: me inscrevo 

[16:48:39] Garrido: me ionscrevo 

[16:48:40] Layane Carvalho: nãao 

[16:48:42] Layane Carvalho: alguém pode dizer pelo menos qt tem em caixa 



[16:48:44] Layane Carvalho: ? 

[16:48:44] Rhayza de Mattos: me inscrevo 

[16:48:56] Hendrick: é a cris que sabe layane ): 

[16:48:57] João Alberto Gusmão: Oi, consegui entrar! João Gusmão, EXNEL PE! 

[16:49:04] Layane Carvalho: e o pedro? 

[16:49:11] Taíza Gama: me inscrevo 

[16:49:16] Hendrick: O pedro tá no aniversário dele agora 

[16:49:23] Layane Carvalho: ah taa 

[16:49:25] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: risos 

[16:49:27] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: hahah 

[16:49:28] Layane Carvalho: XD 

[16:49:34] Francielli Noya Toso: na floresta da tijuca 

[16:49:36] Francielli Noya Toso: henfu 

[16:49:44] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: te mete com o titio sasse 

[16:49:46] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: hahhaa 

[16:49:56] Taíza Gama: vamos voltar ao ponto de pauta? 

[16:50:01] Layane Carvalho: haushuas 

[16:50:05] Layane Carvalho: melhor 

[16:50:14] Rhayza de Mattos: isso Taíza, objetividade. 

[16:50:24] Layane Carvalho: foco, gente! 

[16:50:32] Hendrick: Pessoal, só quero iniciar o ponto com um esclarecimento, pra que a gente 

não fuja do foco que é a apresentação dos nossos planos e o planejamento da nossa gestão. 

Algumas pessoas ainda não fizeram o plano de gestão pois estão esperando para se basear na 

relatoria da plenária final onde temos os encaminhamentos que foram tirados no último ENEL. 

Já estamos fechando um 

mês desde o final do ENEL e é complicado termos algumas pastas ainda sem plano. 

Consultando o estatuto, não é definido um prazo para o envio da relatoria da plenária final, e 

além disso, consta que a candidatura, e assim também o plano de gestão devem ser entregues 

já antes da plenária final. Então dessa forma, acredito que quem ainda não fez, pode fazer de 

um modo mais geral, 



colocar talvez "respeitar e fazer cumprir as deliberações da plenária final do ENEL", mas que o 

plano esteja pronto logo, mas principalmente, que as ações sejam tomadas logo afim de se 

tocar a base. Peço desculpas por não ter informado algumas dessas pessoas que já tinham 

conversado comigo, mas tive tempo para me aprofundar no estatuto só essa semana e por 

conta de problemas de saúde só estou na internet pra participar dessa reunião. FIM. 

[16:50:46] Alan Ricardo Costa: Me inscrevo 

[16:50:53] Hendrick: Garrido 

[16:51:03] pedro fabres borges: sim 

[16:51:42] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: concordo com o Hendrick 

[16:52:00] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[16:52:05] Adri: concordo com o Hendrick [2] 

[16:53:04] Alessandrine Ponto: Concordo . Mas tenho duvidas, alguem pode me esclarecer? 

[16:53:10] João Alberto Gusmão: Então, o plano de gestão da EXNEL PE ainda não foi feito pq 

estamos priorizando na feitura do projeto do EPEEL. Mas teremos uma reunião terça e 

faremos o nosso plano 

[16:54:02] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: questão de ordem: vamos respeitar as falas por favor, 

isso tá parecendo uma feira de hortaliças. 

[16:54:08] Layane Carvalho: Alexandre só dps q vc falar quais são as duvidas é que poderenos 

respondê-las ou não 

[16:54:09] Rhayza de Mattos:  Incentivar não só a produção literária, como quaisquer outras 

formas de expressão artística no curso de Letras;  Estar em contato com os executivos 

regionais para que haja a atuação desta pasta em cada região; Auxiliar na organização e 

participar do XV EREL SUDESTE que será realizado no feriado de Corpus Christi 2013 e auxiliar 

na organização cultural dos demais encontros regionais e estaduais; Auxiliar na organização 

cultural e participar do 34º ENEL. 

[16:54:15] Rhayza de Mattos: opa, desculpa gente 

[16:54:21] Rhayza de Mattos: acabei eniando :x 

[16:54:25] Rhayza de Mattos: enviando* 

[16:54:42] Garrido: discordo do hendrick ... o plano deve ser uma coisa séria e baseada nas 

demandas que a base do curso estipulou para cada pasta, tratando-se de uma pasta política o 

caráter geral de qulaquer medida pode vir de encontro a muitos encaminhamentos e uma 

visão plítica pessoal não pode ser posta em prática em numa de uma excutiva de curso .... com 

toda responsabilidade e certeza afirmo que desde o termino do enel eu venho pedindo os 

encaminhamentos da pasta ..... acreidto que enganar a nós mesmos fazendo um palno fictício 

apensa para honrar a data não é a forma certa e me recuso a fazer dessa forma ...... 



[16:55:24] Clay Silva: me inscrevo 

[16:55:28] Alessandrine Ponto: Alessandrine rs .     Então , o plano de gestão deve ser feito 

coletivamente certo ? Mas depois de exposto aqui ele deve ser enviado pra onde? 

[16:55:30] Matheus de Moraes: me inscrevvo 

[16:55:47] Danielle Alexa: me inscrevo. 

[16:55:54] Garrido: estou disposto a desde já conversar e discutir os rumos políticos da exnel 

... e sempre estarei ,,, acreidto numa construção conjunta ditada pela base e não de uma 

imposição vertical vinda de um executivo ainda sem nenhuim encaminhamento da base . 

[16:55:59] Layane Carvalho: ops... foi mal 

[16:56:04] Garrido: a relatória é fundamental 

[16:56:04] Taíza Gama: Por favor, gente....vamos respeitar as falas. 

[16:56:05] Garrido: fim 

[16:56:14] Hendrick: ok, próximo 

[16:56:15] Hendrick: Rhayza 

[16:56:27] Rhayza de Mattos: acabei enviando, sem querer 

[16:56:28] Alessandrine Ponto: Eu me inscrevo. 

[16:56:28] Layane Carvalho: para o hendrick, que vai colocá-lo no site 

[16:56:37] Hendrick: gente, vamos respeitar as falas 

[16:56:41] Rhayza de Mattos: alguém quer comentar pu dar sugestões? 

[16:56:42] Layane Carvalho: ok 

[16:56:49] Hendrick: Taíza 

[16:56:51] Rhayza de Mattos: ou* 

[17:01:02] Layane Carvalho: ja volto 

[17:01:07] Taíza Gama: Então, já que não existe prazo para a entrega da relatoria final, ela 

deverá ser entregue quando? Ano que vem, na plenária final do ENEL 2013? Acho que hoje, 

aqui, devemos fazer uma votação e tirarmos uma data para a entrega disto. Sugiro que seja 

até o domingo que vem...(o correto seria até ONTEM, mas...) Isto, de fato, prejudica muito. 

Não acho legal pressionar os executivos para que entreguem antes. Eles vão acabar fazendo 

apenas para cumprir a data...e o plano vai ficar ruim....e acho que esse não é o nosso objetivo. 

fim. 

[17:01:25] Hendrick: Ala 



[17:01:28] Hendrick: *Alan 

[17:02:02] Alan Ricardo Costa: 1) Por motivos de erros (meus, assumo totalmente a culpa) 

acabei não enviando o e-mail em que falava ao Pedro que estava de pleno acordo com o Plano 

de gestão que ele apresentou. Acontece que o plano dele bate com o meu, nós já havíamos 

trocado figuras sobre os planos, eu já tinha enviado o meu pra ele, o plano ficou muito bom, 

bem detalhado, bem específico e condizente com o que a gente quer. Então, de comum 

acordo, aceito o plano dele como o plano oficial da gestão do RS. Se for necessário algumas 

pequenas alterações (como tirar a observação que fala que o plano dele foi feito junto com o 

meu) ele ou eu podemos providenciar. Já avisei sobre o Plano a Adri. 

2) “Consultando o estatuto, não é definido um prazo para o envio da relatoria da plenária final, 

e, além disso, consta que a candidatura, e assim também o plano de gestão deve ser entregue 

já antes da plenária final”. – Isso deve ser discutido, repensado e arrumado então. Acho 

importante a gente seguir o estatuto e/ou, no futuro, estipular um prazo para o envio do plano 

de gestão. Enfim, aprimorar mais esse ponto no estatuto. 

[17:02:15] Matheus de Moraes: Gente, eu acabei de receber uma ligação de minha irmã e vou 

ter q sair pois preciso ir na casa do meu pai. Aconteceu alguma coisa lá e eu preciso ir. 

Desculpa.  Deixo abaixo a minha opinião sobre o ponto 

[17:02:22] Matheus de Moraes: Entendo o posicionamento de Garrido mas em especial sobre 

a pasta dele. Concordo que a pasta dele necessita de um posicionamento da base para que o 

plano possa ser feito, porém existem outras pastas como as de Coordenador de região que 

estavam presentes na plenária da sua e que pode muito bem fazer o seu plano com base no 

que foi discutido. Os Estaduais a mesma coisa. FIM 

[17:02:46] Alan Ricardo Costa: Fim. 

[17:03:09] Hendrick: Clay 

[17:03:46] Taíza Gama: me inscrevo. 

[17:04:39] Hendrick: era o Fred agora 

[17:04:49] Clay Silva: ok 

[17:05:01] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu acredito que os planos possam ser feitos sim. 

Afinal é um planejamento da gestão com a qual a base está comprometida no processo de 

eleição do executivo. Lembrando que os planos devem ser deixados em aberto sim para 

possíveis mudanças e inlusão de pontos, afinal não é uma "bíblia" não pode ser alterada. Ao 

sermos eleitos executivos, temos que ter uma base de ideias e ações que iremos fazer ao 

longo de nossa gestão. FIM 

[17:05:17] Hendrick: Clay 

[17:05:46] Garrido: me inscrevo 



[17:06:22] Clay Silva: Então, eu acho interessante analisar a importância do Plano de Gestão. 

Após isso, vamos saber se faremos um de faixada ou um bem planejado. Obs: haverá alguuma 

mudança do estatuto? 

[17:06:41] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[17:06:50] Hendrick: terminou a fala Clay? 

[17:06:58] Hendrick: lembrando que quando terminarem coloquem um FIM na fala 

[17:06:58] Clay Silva: Desculpe. Sim, terminei. 

[17:07:00] Alessandrine Ponto: Me inscrevo. 

[17:07:03] Hendrick: Danielle 

[17:08:18] Danielle Alexa: O plano de gestão da EXNEL PB ainda não foi entregue porque até 

agora não consegui marcar a reunião com os outros executivos.. 

[17:08:30] Danielle Alexa: queria saber se eu poderia dar andamento ao plano 

[17:08:34] Danielle Alexa: e depois mostrar a eles 

[17:08:49] Danielle Alexa: pq acho que se eu for esperar por eles não entregaremos nunca 

[17:09:17] Hendrick: é importante que a construção do plano seja conjunta, mas podes ir 

encaminhando sim Danielle (: 

[17:09:24] Hendrick: Alessandrine 

[17:09:40] Danielle Alexa: pois é, mas tá difícil, mal me respondem. enfim.. fim. 

[17:09:45] Alessandrine Ponto: Então gente pedindo desculpas pela falta de experiencia ,mas 

em geral estou entendendo que : 1 - Nossos diretores precisam elaborar o plano de gestão e 

enviar para alguém . 2- Ainda não definimos a data de entrega do mesmo .  É isso? 

[17:10:13] Danielle Alexa: teria que ser até o fim do mês Alessandrine. 

[17:10:48] Danielle Alexa: ops, acho que isso nao foi deliberado na reunião geral, e sim da do 

NE 

[17:10:58] Danielle Alexa: kkkkkk, desculpa gente. :x 

[17:11:02] Hendrick: Garrido 

[17:11:49] Taíza Gama: [17:03] Taíza Gama:  

 

<<< me inscrevo.antes do Garrido 



[17:12:11] Garrido: galera....não me isnto nem um pouco a vontade em fazer algo fictício e 

ainda ssinar como meu ... espero que entendam ..... quero poder fazer o melhor e quebrar 

com essa cultura de levar nas coxas ....... 

[17:12:59] Garrido: proponho então que seja estipulado um prazo mínimo pois entrega da 

relatoria para que os planos não entregues sejam entregues 

[17:13:30] Garrido: repito que julgo irreponsável fomentar um plano de gestão política sem os 

encaminhamentos da base 

[17:13:34] Garrido: e não farei ! 

[17:13:40] Garrido: fim 

[17:13:49] Hendrick: Taíza 

[17:14:11] Garrido: *pós 

[17:15:04] Taíza Gama: O plano da regional sudeste está pronto, mas queria ler a relatoria final 

primeiro, já que o Rio de Janeiro foi citado inúmeras vezes. É importante saber os 

encaminhamentos políticos também, pq meu plano anda em conjunto com esta pasta 

nacional. Sei muito bem que eu poderia entregá-lo antes disso, mas gostaria de fazer isto 

neste primeiro momento, e não através de modificações.  Coloco novamente a sugestão de 

estipularmos uma data para a entrega. Ao meu ver, não pode ser em “qualquer data”. 

[17:15:06] Taíza Gama: fim 

[17:15:28] Hendrick: Fred 

[17:15:37] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: O Plano de gestão é uma área que, muitas vezes, não 

temos nenhum conhecimento. Fiz um pequeno documento de como elaborar um plano de 

gestão baseado num livro de Administração para auxiliar os executivos do Sul. Caso algum 

executivo nacional tenha dificuldade em realizar o plano por falta de experiência, posso estar 

encaminhando para a lista nacional o arquivo, afinal estamos aqui para nos ajudar ;) 

[17:15:39] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: FIM 

[17:16:11] João Alberto Gusmão: Boa, Fred 

[17:16:22] Garrido: me inscrevo 

[17:16:28] Taíza Gama: Acho importante encaminhar pra todos, Fred...não só pros nacionais ;) 

[17:16:30] Hendrick: Alessandrine 

[17:16:36] Alessandrine Ponto: alessandrinesantos@hotmail.com            Frederico manda pra 

mim por favor? Me auxilia ? 

[17:16:49] *** Hendrick adicionou matheusamaralalves ao chat *** 

[17:16:50] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: mando sim 



[17:17:31] Hendrick: ótimo fred 

[17:17:58] Alessandrine Ponto: Agradeço :) 

[17:18:06] Layane Carvalho: Gente, eu não poderei ficar na reunião, mas eu acho q volto antes 

de acabar 

[17:18:22] Hendrick: tudo bem layane (: 

[17:18:48] matheusamaralalves: to perdido, malz pelo atraso. aonde estamos? 

[17:18:56] Hendrick: Planos de Gestão Matheus 

[17:19:01] João Alberto Gusmão: me inscrevo 

[17:19:11] Hendrick: Garrid 

[17:19:12] Taíza Gama: quem é o próximo? 

[17:19:18] Hendrick: relaxa Taíza ^^ 

[17:19:22] Taíza Gama: ;) 

[17:19:32] Garrido: retiro 

[17:19:38] Hendrick: ok 

[17:19:40] Hendrick: João 

[17:20:25] João Alberto Gusmão: Acho que agora depois que já falamos bastante do plano de 

gestão, vamos agora dizer uma data pra que seja entregue e partir pra uma próximo ponto 

[17:20:47] Alessandrine Ponto: Concordo com o João. 

[17:20:53] Taíza Gama: concordo. 

[17:20:56] Hendrick: Encaminhando então 

[17:21:06] João Alberto Gusmão: Sim! 

[17:21:16] Hendrick: como solicitado pelos executivos do Rio, precisamos de uma data então 

pra entrega da relatoria da plenária final 

[17:21:26] Hendrick: e então uma data pra entrega dos planos de gestão 

[17:21:35] Hendrick: sugestões 

[17:21:37] Hendrick: ? 

[17:21:39] Taíza Gama: sim. 

[17:21:43] Garrido: sim 



[17:22:55] Taíza Gama: Para os planos de gestão, 15 dias após a entrega da relatoria...15 dias é 

o prazo do estatuto...só que após ao ENEL...mudaríamos para após a entrega da relatoria. fim 

[17:23:21] Adri: nao concordo em ter que esperar mais 15 após a relatoria 

[17:23:23] Alessandrine Ponto: E a relatoria seria entregue qUANDO? 

[17:23:42] Hendrick: 15 dias é da entrega dos documentos de inscrição dos executivos taíza, 

mas ok 

[17:23:49] Taíza Gama: é a minha sugestão. Mais alguma? 

[17:23:51] Adri: se querem tanto a relatoria para terem certeza que estão de acordo com a 

base, imagino que os planos já estejam prontos, vocês só querem a relatoria para garantir a 

autenticidade, é isso?] 

[17:24:16] Garrido: me inscrevo 

[17:24:35] Adri: até porque, como o hendrick já comentou, de acordo com o estatuto os planos 

das pastas nacionais deveriam estar prontos na hora da 'eleição' 

[17:24:42] Taíza Gama: Posso dar a sugestão que seja no dia seguinte a entrega da relatoria, se 

vcs preferirem. Por mim....fim. 

[17:24:48] João Alberto Gusmão: Acho q o plano deve ser entregue antes do relatório final, 

uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eles não estão diretamente ligados 

[17:25:05] Garrido: seguiremos as inscrições ? 

[17:25:16] Hendrick: hm, se pode ser entregue um dia depois da relatoria, então está pronto já 

[17:25:18] Hendrick: beleza 

[17:25:35] Hendrick: vamos definir uma data pra relatoria então 

[17:25:40] Taíza Gama: o meu está, como eu já disse...só quero ver se preciso colocar mais 

alguma coisa. 

[17:26:15] *** Hendrick adicionou Keiti Maciel ao chat *** 

[17:26:16] Adri: sugiro que os exeutivos mandem pra lista os seus planos e assim que a 

relatória sair (dentro de um prazo estimulado aqui) eles, se assim quiserem, tenham um tempo 

X para modificá-los 

[17:26:55] Adri: eu já fiz meu plano e já mandei pra lista (já está até no site) 

[17:27:00] Hendrick: e pros que não se sentirem preparados, caso alguém não tenha base nem 

conhecimento nenhum de MEL, tenha um tempo pra fazer o seu também 

[17:27:06] Adri: exato! 

[17:27:21] Adri: o fred pode mandar pra lista da nacional o documento que ele criou 



[17:27:22] Alessandrine Ponto: Concordo com o Hendrick então . 

[17:27:28] Taíza Gama: vamos sugerir e votar? 

[17:27:30] Garrido: questão de ordem 

[17:27:34] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: (já mandei) 

[17:27:37] Garrido: estou inscrito 

[17:27:43] Garrido: tentando explicar e tá uma bagunça 

[17:27:51] Hendrick: gente, deixem o garrido falar 

[17:27:53] Adri: esses são os encaminhamentos, não, garrido? 

[17:28:04] Hendrick: concordo com a adri também 

[17:28:05] Garrido: não adri 

[17:28:11] Adri: para quando voces podem enviar os planos 

[17:28:28] Garrido: na minha fala eu explico 

[17:28:34] Adri: beleza =) 

[17:28:53] Hendrick: então, agora são os encaminhamentos 

[17:28:56] Hendrick: mas o garrido quer falar 

[17:28:59] Hendrick: diga garrido 

[17:29:08] Garrido: quero esclarecer a adri 

[17:29:21] Garrido: e dizer que na pasta de politica a relatoria é fundamental 

[17:29:26] fabiane.ufam: me inscrevo 

[17:29:34] Hendrick: então garrido 

[17:29:38] Hendrick: nós já sabemos 

[17:29:40] Garrido: não posso simplesmente generalizar 

[17:29:43] Hendrick: por isso estamos encaminhando 

[17:29:48] Garrido: ou afazer como quero 

[17:29:49] Taíza Gama: deixa ele terminar, gente 

[17:29:59] Hendrick: vamos lá, datas pra entrega da relatoria da plenária final 

[17:30:01] Garrido: não é por falte de experiência conhecimento ou qualquer coisa do tipo] 



[17:30:11] Taíza Gama: O GARRIDO ESTÁ FALANDO 

[17:30:12] Garrido: mas para a segurança de todos e da exnel tb 

[17:30:15] Adri: garrido, eu entendi você anteriormente já, não precisa esclarecer 'a mim' 

[17:30:29] Garrido: não é apenas para confirmar os encaminhamentos da base 

[17:31:08] Garrido: por exemplo se eu compor em nome da exnel uma assembleia da anel eu 

estarei contra os encaminhamentos 

[17:31:20] Garrido: e sinceramente 

[17:31:31] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: HEIN? 

[17:31:34] Garrido: um dia pós relatoria não se entrega plano nenhum 

[17:31:43] Hendrick: uai, foi o que a taíza propôs 

[17:31:44] Hendrick: mas enfim 

[17:31:46] Garrido: estipulemos um prazo habíl e dgino 

[17:31:48] samine benfica: no mínimo 3 dias 

[17:31:48] Hendrick: já entendemos gente 

[17:31:50] Hendrick: vamos encaminhar 

[17:31:55] Taíza Gama: eu fui irônica, Hendrick... 

[17:31:58] Garrido: chateado com as interrupções 

[17:31:59] Garrido: fim 

[17:32:02] Alessandrine Ponto: Encaminhamento JÁ .-. 

[17:32:16] Adri: então eu sugiro o seguinte, você manda seu plano em aberto, como muitos 

executivos já fazem, estabelecemos um prazo aqui para a entrega da relatoria e depois voc~e 

altera o que for necessário 

[17:32:32] fabiane.ufam: A executiva do Amazonas precisa de pelo menos duas semanas para 

elaboração do plano 

[17:32:58] Adri: e nao entendi a referencia com anel e assembleia, mas ok 

[17:33:02] Adri: vamos pors encaminhamentos? 

[17:33:05] Garrido: adri ... não entrgarei nenhum plano assinado por mim sem ter em mão os 

encaminhamentos da minha pasta 

[17:33:16] Hendrick: tudo bem gente 



[17:33:19] Hendrick: já entendemos 

[17:33:31] Hendrick: o garrido considera importante ter os encaminhamentos da plenária final 

[17:33:37] Adri: ok 

[17:33:37] Hendrick: vamos estipular um prazo pra isso 

[17:33:43] Hendrick: e depois pra entrega dos planos 

[17:33:44] Hendrick: é isso 

[17:33:45] Hendrick: é simples 

[17:33:48] Hendrick: sem discussão mais 

[17:33:50] Hendrick: vamos encaminhar 

[17:33:53] Hendrick: propostas de datas 

[17:34:04] Taíza Gama: me inscrevo 

[17:34:24] Hendrick: taíza, se for dizer o mesmo que já foi dito, peço pra que encaminhemos as 

datas 

[17:34:44] Taíza Gama: eu fiz inscrição justamente para propor datas, Hendrick. 

[17:34:49] Alessandrine Ponto: Minha sugestão  = 15.09   ! 

[17:35:05] Hendrick: está autogestionado, diga as datas taíza (: 

[17:35:06] João Alberto Gusmão: Proponho q seja no dia 9 de setembro 

[17:35:08] Adri: eu proponho a relatória até sábado que vem 01.09 e os planos até segunda 

03.09 

[17:35:14] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: questão de ordem: A FEIRA DE HORTALIÇAS TÁ FODA. 

RESPEITEM AS FALAS! 

[17:35:46] matheusamaralalves: 10.09 - quase 15 dias 

[17:35:59] Hendrick: temos 4 indicativos de datas pra relatoria da plenária final 

[17:36:03] Hendrick: e um pra planos 

[17:36:08] Hendrick: taíza, qual a tua proposta? 

[17:36:37] Taíza Gama: retiro a proposta que a relatoria seja entregue só domingo que vem e 

sugiro que o dia 28, um mês depois do ENEL...e que os planos de gestão sejam entregues 15 

dias depois, pq não estou pensando só em mim. fim. 

[17:36:54] Taíza Gama: sugiro o dia 28* 



[17:36:57] Hendrick: então vamos lá 

[17:36:59] Hendrick: propostas 

[17:37:06] Hendrick: 1. 28/08 

[17:37:12] Hendrick: 2. 01/09 

[17:37:14] Hendrick: 3. 09/09 

[17:37:16] Hendrick: 4. 10/09 

[17:37:23] Hendrick: 5. 15/09 

[17:38:02] Hendrick: regime de votação 

[17:38:04] Hendrick: executivos votam 

[17:38:07] João Alberto Gusmão: Acho q plano de gestão deve ser entregue antes da 

relalatoria e sujeito a alterçãoes após a entrega da relatoria 

[17:38:33] Taíza Gama: vamos votar os planos depois 

[17:38:41] fabiane.ufam: essas datas são referentes aos planos de gstão ou ralatoria? 

[17:38:50] Taíza Gama: relatoria 

[17:38:54] Hendrick: relatoria 

[17:38:58] fabiane.ufam: obrigada 

[17:39:01] Hendrick: eu voto na opção 2, 01/09 

[17:39:12] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: opção 2 

[17:39:26] Taíza Gama: 1 

[17:39:27] João Alberto Gusmão: Opção 2 

[17:39:31] Adri: opção 2 

[17:39:35] Danielle Alexa: 2 

[17:39:38] Garrido: 1 

[17:39:40] Lucy: 2 

[17:39:43] Alan Ricardo Costa: Opção 1 

[17:39:45] Dejair Martins: 1 

[17:39:46] Esdras Soares da Silva: 1 

[17:39:47] Clay Silva: 1 



[17:39:49] samine benfica: 3 

[17:39:50] Rhayza de Mattos: 2 

[17:39:51] matheusamaralalves: 2 

[17:40:01] fabiane.ufam: opçao 5 

[17:40:06] Amanda Galdino: 5 

[17:40:07] pedro fabres borges: 2 

[17:40:13] Keiti Maciel: opção 5 

[17:40:29] Hendrick: todos os executivos votaram? 

[17:41:17] Hendrick: 9 votos opção 2, 6 votos opção 1, 1 voto opção 3, 2 votos opção 5 

[17:41:27] Hendrick: então, tem que ser entregue até o dia 01/09 

[17:41:28] Hendrick: a relatoria 

[17:41:32] Taíza Gama: ok 

[17:41:48] Adri: sugestão de entregas dos planos então 

[17:41:58] Clay Silva: ok 

[17:42:08] Hendrick: acho que dois dias depois é suficiente 

[17:42:09] Hendrick: 03/09 

[17:42:10] Adri: eu sugiro 2 dias depois, dia 3/09 

[17:42:25] Garrido: acho quen3 dias é o mínimo 

[17:42:32] Garrido: 04 / 09 

[17:42:32] fabiane.ufam: A Executiva do Amazonas precisa de mais tempo 

[17:42:43] João Alberto Gusmão: acho q 3 a 5 dias tá bom! 

[17:42:47] Adri: a executiva é você, fabiane?! 

[17:42:58] Garrido: damos mais tempo pro AM 

[17:43:04] fabiane.ufam: Sim Eu e Amanda Galdino 

[17:43:06] Adri: por que mais tempo? nao entendi, é executivo estadual? 

[17:43:08] Amanda Galdino: eu também faço parte da executiva do AM 

[17:43:14] Hendrick: então, deixemos mais tempo pro Amazonas 



[17:43:17] Amanda Galdino: isso 

[17:43:18] fabiane.ufam: sim Estadual 

[17:43:19] Hendrick: por conta do enel também 

[17:43:20] Keiti Maciel: por favor! 

[17:43:20] Adri: porque se for estadual o auxílio do fred ajuda 

[17:43:28] Adri: mas tudo bem, que o amazonas tenha mais tempo 

[17:43:34] Danielle Alexa: os estaduais nao precisam de relatoria 

[17:43:36] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: esclarecimento 

[17:43:37] Danielle Alexa: eu acho. 

[17:43:38] Adri: o resto manda no outro dia estiupulado 

[17:43:39] Garrido: acxreidito que devemos fazer direito ..... 

[17:43:58] Hendrick: estamos fazendo direito, estamos abrindo uma exceção pra executiva 

estadual que levará o enel (: 

[17:44:08] Garrido: é isso 

[17:44:11] Garrido: concordo 

[17:44:19] Amanda Galdino: entendi. 

[17:44:31] fabiane.ufam: Sim gente, obrigado! Vale lemvrar que a muito tempo O Amazonas 

não conta com uma Executiva estaduyal 

[17:44:40] fabiane.ufam: *estadual 

[17:44:42] Taíza Gama: neste caso, retiro a minha proposta dos 15 dias... 

[17:44:49] Hendrick: então, vamos encaminhar pra votação 

[17:44:51] Hendrick: propostas? 

[17:44:55] Hendrick: 1. 2 dias 

[17:44:58] Hendrick: 2. 3 dias 

[17:45:02] Hendrick: mais alguma? 

[17:46:40] Hendrick: regime de votação então 

[17:46:50] Adri: voto na 1 

[17:46:55] Taíza Gama: 2 



[17:46:55] Francielli Noya Toso: 1 

[17:46:56] Hendrick: 1 

[17:47:00] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: 1 

[17:47:03] Garrido: 2 

[17:47:04] pedro fabres borges: 1 

[17:47:05] Clay Silva: 2 

[17:47:07] Alan Ricardo Costa: 2 

[17:47:07] samine benfica: 2 

[17:47:08] Dejair Martins: 2 

[17:47:11] João Alberto Gusmão: 1 

[17:47:18] Rhayza de Mattos: 2 

[17:47:34] Lucy: 2 

[17:47:37] Esdras Soares da Silva: 2 

[17:47:48] Danielle Alexa: 1 

[17:48:11] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: 3 haha brinks 

[17:48:17] Hendrick: 7 votos opção 1, 9 votos opção 3 

[17:48:18] Adri: ai fred ahuahua 

[17:48:21] Hendrick: 3 dias depois então 

[17:48:23] Hendrick: ou seja 

[17:48:25] Hendrick: dia 04/09 

[17:48:25] Adri: opção 2 

[17:48:27] Adri: hahahahaha 

[17:48:36] Adri: que é 3 dias 

[17:48:38] Hendrick: então 

[17:48:39] Adri: hauahuaha 

[17:48:52] Adri: só pra ficar em cima, risos 

[17:48:53] Hendrick: entrega da relatoria do enel no dia 01/09 e entrega dos planos de gestão 

no dia 04/09 



[17:48:57] Hendrick: com exceção do amazonas 

[17:49:16] fabiane.ufam: ok! Teremos quanto tempo? 

[17:49:17] Hendrick: os executivos que não entregarem levaram advertência 

[17:49:22] João Alberto Gusmão: Será estipulada uma data pra entrega do Amazonas? 

[17:49:30] Hendrick: em quanto tempo vocês conseguem? 

[17:49:36] Hendrick: mais 15 dias? 

[17:49:42] Hendrick: *levarão 

[17:49:43] Taíza Gama: levaram advertência? 

[17:49:43] Amanda Galdino: 15 dias 

[17:50:01] fabiane.ufam: 15 dias 

[17:50:12] Taíza Gama: levarão*? 

[17:50:31] Alessandrine Ponto: Queridos , sou membro da Comissão Organizadora do Enel 

2013 , infelizmente não posso mais ficar na reunião ,mas passei para as minhas diretoras 

executivas que também nos auxiliam na organização, os passos iniciais da mesma. Quaisquer 

duvidas estamos prontos para esclarecer ,mais uma vez desculpas.  Boa Noite :* 

[17:50:37] Hendrick: sim, estão indo contra a exnel por não elaborarem plano de gestão uai 

[17:51:03] Lucy: o conselho fiscal não tem plano de gestão, pelo menos o que temos que fazer 

já está muito bem delimitado pelo estatuto. Ou não? 

[17:51:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: questão de esclarecimento: a ExNEL Amanzonas está 

inserido no processo de construção do ENEL 2013 e consequemente, no projeto do mesmo. O 

projeto do ENEL não deve ser confundido com o plano de gestão da Executiva. O Projeto do 

ENEL ainda não tem data para ser entregue à ExNEL. Será discuto no Ponto ENEL 2013. 

correto? 

[17:51:28] Taíza Gama: Levarão advertência se isso for decidido por todos, não? enfim... 

[17:51:31] Hendrick: não tem plano não Lucy, ao menos nunca vi plano pro conselho fiscal 

[17:51:52] Lucy: foi o que imaginei huahuhua. 

[17:51:54] Hendrick: então, se foi tirado aqui que se tem que encaminhar o plano de gestão 

até dia 04/09 está decidido não? 

[17:52:11] Hendrick: comprometimento com os prazos é o mínimo 

[17:52:21] matheusamaralalves: 2 

[17:52:23] Taíza Gama: acho que não foi decidido sobre advertências, Hendrick... 



[17:52:33] Taíza Gama: eu, pelo menos, não votei isso 

[17:52:34] Hendrick: da mesma forma que levará advertência o pessoal da co daqui que não 

entregar a relatoria da plenária final 

[17:52:43] Hendrick: não é votação pra advertência 

[17:52:45] Hendrick: é estatutário 

[17:52:48] Hendrick: tá no estatuto 

[17:52:56] Adri: mas qualquer coisa que for deliberada em reuniao e nao for seguida é cabível 

de advertência, gente 

[17:53:04] matheusamaralalves: ta, mas pera ai 

[17:53:11] Taíza Gama: pelo estatuto então, todo mundo que não cumpriu o prazo deveria 

levar advertência já... 

[17:53:29] Hendrick: por isso que puxamos essa reunião 

[17:53:32] Hendrick: com esse ponto 

[17:53:33] Hendrick: (: 

[17:53:40] Taíza Gama: É cabível, mas não está decidido 

[17:53:41] Francielli Noya Toso: o esquema de inscrição de falas foi abolido? 

[17:53:51] Dejair Martins: um de cada vez, por favor 

[17:53:59] Garrido: nos preocu´pamos mais com prazos e advertências do que com a qualidade 

dos planos 

[17:54:12] Taíza Gama: exatamente, Garrido. 

[17:54:18] Hendrick: infelizmente sim 

[17:54:18] Taíza Gama: isso nem era pra ser dito aqui... 

[17:54:26] Hendrick: claro que sim 

[17:54:31] Adri: entendo e concordo, garrido, mas então vamos deixar sem prezo com a 

sgeuinte desculpa de "estamos preocupados com qualidade" 

[17:54:33] Hendrick: todos têm que estar cientes disso 

[17:54:37] Adri: prazo* ehhe 

[17:54:52] Taíza Gama: tantas coisas que alguns já fizeram que era motivo de 

advertência...enfim... 

[17:55:00] Danielle Alexa: aff gente, qro saber porque querem complicar tanto as coisas. 



[17:55:06] Danielle Alexa: tudo vira um problema. 

[17:55:08] Danielle Alexa: nam 

[17:55:17] Taíza Gama: vamos a pauta 

[17:55:21] Hendrick: acontece que temos que respeitar os prazos 

[17:55:30] Hendrick: pq senão não temos motivos de tirar datas aqui 

[17:55:31] Adri: galera, definimos duas datas pra semana que vem: entrega da relatória do 33 

ENEL e os planos. quem nao cumprir levará advertência conforme sempre constou no 

estatuto, beleza? 

[17:55:33] Taíza Gama: o prazo não foi respeitado, Hendrick 

[17:55:35] Taíza Gama: vamos a pauta 

[17:55:38] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Meu Deus, é uma sansão. Pra quê diabos votamos 

nas datas então? Quem não cumprir deve ser advertido. 

[17:55:40] Francielli Noya Toso: eu concordo com prazos, não podemos ficar sem essa 

limitação 

[17:55:59] João Alberto Gusmão: Gente, temos um compromisso com ExNEL 

[17:56:04] Francielli Noya Toso: PAUTA, INSCRIÇÃO DE FALAS JÁ! 

[17:56:15] Hendrick: só não entendo o medo dessa advertência, se vocês propuseram 3 dias, é 

hábil, foi votado agora 

[17:56:25] Danielle Alexa: Minha gente, o prazo não está dado? Então pronto... 

[17:56:31] Taíza Gama: se o executivo de Minas morrer...e não entregar o plano de gestão..ele 

receberá uma advertência mesmo morto...Acho que cada caso é um caso. 

[17:56:44] Hendrick: não apela né taíza, haha 

[17:56:45] Clay Silva: Todos cientes de que haverá advertÊncia se o prazo não for cumprido, 

voltemos a pauta. 

[17:56:46] Danielle Alexa: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

[17:56:52] Taíza Gama: enfim... 

[17:56:54] Danielle Alexa: essa foi boa. rs 

[17:56:57] Taíza Gama: voltemos a pauta 

[17:56:57] Hendrick: desnecessário, mas encaminhemos 

[17:57:08] Hendrick: quantos dias precisa a executiva do amazonas? 



[17:57:17] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Taíza, se ele morrer, automaticamente o cargo fica 

em vacância. 

[17:57:43] Hendrick: e só é eleito no erel/corel ou estadual 

[17:58:38] Taíza Gama: capaz de eu receber uma advertência por ele... 

[17:58:46] Amanda Galdino: 15 dias 

[17:58:52] Hendrick: né taíza, do jeito que cuida tanto dos executivos da tua regional, haha 

[17:58:55] Danielle Alexa: gente me poupe, voltemos a pauta. 

[17:58:59] Hendrick: tipo transferência de pontos da carteira 

[17:59:03] Hendrick: 15 dias 

[17:59:04] Hendrick: ok 

[17:59:08] Hendrick: então dia 19/09 

[17:59:12] Danielle Alexa: 15 dias pra um plano de gestão? tah.. 

[17:59:18] Hendrick: ok então 

[17:59:35] Hendrick: relatoria do enel dia 01/09, planos de gestão dia 04/09 e exceção pro 

amazonas, dia 19/09 

[17:59:37] Hendrick: ponto superado 

[17:59:43] Hendrick: FENEX 

[17:59:45] fabiane.ufam: ok 

[17:59:51] Hendrick: inscrições abertas 

[18:00:18] João Alberto Gusmão: A pauta agora é o FENEX? 

[18:00:25] Hendrick: sim 

[18:00:39] João Alberto Gusmão: Será em SP mesmo? 

[18:01:13] Hendrick: vamos retomar as inscrições 

[18:01:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[18:01:28] Hendrick: Fred 

[18:01:57] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: A FENEX será na UNIFESP em SP. O indicativo de data 

é para acontecer nos dias 22 e 23 de Setembro. 

[18:02:21] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Porém, estou na construção do fórum e há um 

impasse de ser realizado em apenas dois dias 



[18:02:46] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: pois haverá também um seminário de formação 

política puxado pela FENED (se eu não me engano). 

[18:02:59] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Então não há confirmação da data ainda. 

[18:03:12] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Quando houver encaminharei para a lista de e-mails 

na hora 

[18:03:37] João Alberto Gusmão: Me inscrevo 

[18:03:39] Adri: me inscrevo 

[18:03:45] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: FIM 

[18:03:59] Hendrick: João 

[18:04:02] João Alberto Gusmão: Só fred aqui é q está na organização do FENRX? 

[18:04:11] João Alberto Gusmão: *FENEX? 

[18:04:27] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: pedido de esclarecimento, posso hendrick? 

[18:04:37] Hendrick: pode fred 

[18:05:52] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Como o último FENEX aconteceu aqui na UFSC em 

Março, fiquei junto ao Henrique responsável por uma mesa pela ExNEL. Sendo assim, após o 

fim do fórum, fiquei em contato permanente pela lista de e-mails e sempre faço os repasses 

para a ExNEL. 

[18:06:48] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Para essa próxima FENEX a ExNEL não ficou 

responsável por nenhuma mesa, pois nós aqui da UFSC e, consequentemente, da ExNEL 

tivemos muito trabalho na construção da última, que foi em nossa Universidade. 

[18:07:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Eu fiquei responsável pela comunição da FENEX 

Floripa. 

[18:07:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: FIM 

[18:07:25] Hendrick: Adri 

[18:08:20] Adri: Eu também acompanho a lista da FENEX, mas é o Fred mesmo quem faz o 

repasse, acho muito importante a participação da ExNEL na FENEX , bem como a integração 

com as Executivas dos outros cursos. Uma coisa que eu acharia bem válido era puxarmos pra 

nossa base essa integração, por que nao procurarmos os outros cursos da nossa universidade 

junta com as suas respectivas executivas? Ficaria mais interessante na hora de gerarmos 

debates e atividades políticas. 

[18:08:22] Adri: FIM 

[18:09:15] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[18:09:23] Hendrick: Fred 



[18:10:36] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Só a motivo de informe, na UFSC temos esse espaço 

de integração. Chama-se FEXUFSC e é composto por alunos que integram Executivas e 

Federações de curso. Fazemos reuniões esporadicamente e realizamos a integração entre 

executivas e federações dentro da UFSC. 

[18:10:48] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: foi assim que construimos a FENEX aqui. 

[18:10:50] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: FIM 

[18:11:13] samine benfica: ai, que irado! vou anotar essa ideia 

[18:11:27] fabiane.ufam: me inscrevo 

[18:11:53] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Samine, depois posso te contar um pouco melhor 

sobre o FEXUFSC ;) 

[18:12:10] Adri: [conta pra mim tmb, fred haha] 

[18:12:23] Francielli Noya Toso: fexufsc eu ri 

[18:12:28] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: conto pra tod@s! hahaha 

[18:12:33] Alan Ricardo Costa: (Pra mim também, Fred. Por favor. apenas pra eu ter 

conhecimento sobre) 

[18:13:20] Danielle Alexa: pra mim tbm... tô sabendo agora o q é isso kkkkkk 

[18:13:49] Taíza Gama: quem é o próximo? 

[18:13:58] Hendrick: fabiane 

[18:14:20] fabiane.ufam: Alguém poderia me esclarecer brevemente o que seria a FENEX? 

[18:14:59] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: http://fenex.wordpress.com/ 

[18:15:35] fabiane.ufam: fim 

[18:15:56] Hendrick: então, sugiro que quando tivermos uma data, que retomemos o ponto 

[18:16:03] Adri: concordo 

[18:16:20] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: concordo, e precisamos tirar um delegado e um 

suplente. 

[18:17:02] João Alberto Gusmão: Blz! 

[18:17:08] Hendrick: sugiro que tiremos também quando tivermos uma data 

[18:17:27] Adri: sim, sim 

[18:18:16] João Alberto Gusmão: Então podemos ir pra o próximo ponto? Há mais alguma 

coisa? 



[18:18:26] Adri: acho que nao, próximo ponto =) 

[18:18:32] Hendrick: próximo ponto 

[18:18:35] Hendrick: ENEL 2013 

[18:18:39] Hendrick: inscrições abertas 

[18:18:57] Adri: inscrições pro evento? 

[18:19:00] Adri: kekeke nao resisti 

[18:19:06] Hendrick: sim 

[18:19:10] Hendrick: pros certificados primeiro 

[18:19:24] Alan Ricardo Costa: (HAUHAUAHUAHAU. Tive que rir. Estou rindo só porque quase 

não estão postando) 

[18:19:40] Hendrick: ou pra participar das mesas políticas primeiro, pra depois saber o que se 

está votando na plenária final 

[18:19:48] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[18:19:50] Hendrick: Fred 

[18:19:51] Taíza Gama: foco, gente... 

[18:19:56] Garrido: , 

[18:19:59] Hendrick: risos 

[18:20:12] Alan Ricardo Costa: Me inscrevo 

[18:20:12] Adri: risos, hendrick 

[18:20:26] Francielli Noya Toso: tb me inscrevo 

[18:21:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Na verdade e só um pequeno lembrete. A CO do ENEL 

2013 deve apresentar o projeto e a carta aceite do reitor da UFAM. Normalmente o prazo é 

sempre na plenária final do enel anterior, como isso não aconteceu, a homolagação por conta 

da ExNEL se dará no CONEL. Correto? 

[18:21:43] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Então antes do CONEL, o projeto de construção deve 

estar pronto e a carta aceite assinada. 

[18:21:44] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: FIM 

[18:21:53] witallo  fontineles: sim 

[18:21:57] Hendrick: Fran 

[18:21:58] fabiane.ufam: me inscrevo 



[18:22:08] Amanda Galdino: Vamos elaborar essa carta aceite amanha 

[18:23:09] Adri: me inscrevo 

[18:24:50] Francielli Noya Toso: ah, queria que pensássemos até o ENEL em como não deixá-lo 

vazio, com incentivos para que os estudantes superem a distância e a dificuldade de acesso. 

Pra isso, o pessoal da CO local tem que dar muuuuuuuitas informações sobre a universidade, a 

região, para que possamos passar por cima de muitos receios para chegar lá, preconceitos e 

etc. FIM 

[18:25:07] Hendrick: Fabiane 

[18:25:31] João Alberto Gusmão: Me inscrevo 

[18:26:08] fabiane.ufam: Dia 20.08 realizou-se a primeira reunião da comissão de organização 

do ENEL 2013 -AM . Essa reunião foi uma reunião com carater de  apresentação e ficou 

definido na mesma .: 

 

1 – A elaboração da carta aceite. 

2  - A criação de um grupo secreto na rede social Facebook . 

3- A leitura minuciosa do estatuto para a próxima reunião. 

4 - A logistica dos membros da comissão que será fechada na proxima reunião. 

5 - A data da próxima reunião , que será dia 27.08. 

[18:26:26] fabiane.ufam: fim 

[18:27:16] Hendrick: Adri 

[18:27:17] Garrido: me inscrevo 

[18:28:27] Adri:  

Queria me oferecerer pra ajudar a CO local do 34 ENEL no que for preciso, ainda que os 

Executivos são automaticamente CO do encontro infelizmente isso não garante nada, pois 

vimos poucos executivos trabalhando durante a construção do 33 ENEL, risos. 

[18:29:04] fabiane.ufam: Toda ajuda é bem vinda Adri :) 

[18:29:19] Adri: De longe ajudarei vocês com a divulgação e tal. Gostaria de participar das 

próximas reuniãos da CO, se bem que amanhã dou aula e não poderei estar presente haha, 

mas é isso. FIM 

[18:29:36] Hendrick: Garrido 

[18:29:51] Alan Ricardo Costa: Acho que pularam a minha inscrição, pessoal. 



[18:30:00] Alan Ricardo Costa: Mas vai Garrido. 

[18:30:11] Garrido: [18:29] Garrido:  

 

<<< " pensando exatamnete no não esvaziamentyo do encontro estou em contato com a FAB 

trentando viabiliozar voos regionais com destino a manaus na data do e3ncontro " 

fim 

[18:30:28] Hendrick: ótimo garrido (: 

[18:30:29] Hendrick: Alan 

[18:30:29] Adri: que? 

[18:30:32] Taíza Gama: ;) 

[18:30:38] Adri: ah, agora entendi hahaa 

[18:30:43] Taíza Gama: FAB 

[18:30:56] Garrido: força aérea brasileira 

[18:31:01] Danielle Alexa: ? 

[18:31:05] Adri: nao foi a FAB que nao entendi, foi a sua fala mesmo 

[18:31:12] Danielle Alexa: n entendi 

[18:31:18] Adri: deve ter escrito com pressa, muitos erros de digitação 

[18:31:27] Adri: acontece comigo tmb, ekek 

[18:31:34] Garrido: to no carro 

[18:31:36] Garrido: foi mal 

[18:31:43] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: menino, cuidado 

[18:31:43] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: hahaha 

[18:31:51] Taíza Gama: gente...desculpem o Garrido pela digitação...ele está 

dirigindo...parando...escrevendo...dirigindo...rsrs 

[18:32:06] Hendrick: gente, cada um se explica, hahaha 

[18:32:30] Taíza Gama: como vc quiser, Hendrick... ;) 

[18:32:48] João Alberto Gusmão: Eu me inscrevi e fui esquecido, só quero dizer q será difícil o 

acesso a Manaus e muitas universiadades não darão o ônibus. Mas assim como nos executivos 



fizemos aqui em PE explicamos a nova metodologia do ENEL 2012, vamos incentivar a ida ao 

ENEL 2013 

[18:32:50] Garrido: eu pedi a taíza devido a estar  no carro 

[18:32:59] Taíza Gama: obrigada, Garrido 

[18:33:53] Rhayza de Mattos: Amores, não poderei continuar na reunião, tenho compromisso. 

Aguardo relatoria. Beijinhos 

[18:34:02] Taíza Gama: bjs! 

[18:34:02] Hendrick: beijos yza 

[18:34:09] João Alberto Gusmão: Beijos, Rhayza! 

[18:34:10] Alan Ricardo Costa: É mais ou menos no mesmo vies da Adri, de oferecimento de 

ajuda a distância. O outro ponto é sobre a organização acadêmica-cientifica do evento. Eu e 

alguns colegas estavamos falando recentemente sobre a não publicação de resumos em 

encontros de Letras. No caso aqui a publicação do resumo é apenas um exemplo de atitude 

que pode fortalecer os encontros cientificamente (mais ou menos no mesmo caminho em que 

houve discussões da falta de palestrantes de nome numa das plenárias finais do ENEL). Então 

as dúvidas são: haverá publicação de resumos do ENEL desse ano? Haverá no ENEL 2013? se 

for o caso, já fica o oferecimento de ajuda nesse sentido. Acho que nós mesmos, executivos, 

podemos assumir a elaboração de cadernos de resumos ou algo assim, em PdF mesmo, e 

disponibilização em site 

[18:34:10] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: beijos amor <3 

[18:34:21] Alan Ricardo Costa: Questão de fortalecimento da imagem do evento. 

[18:34:51] Alan Ricardo Costa: Fim. 

[18:35:09] Hendrick: mais alguém? 

[18:35:28] witallo  fontineles: tenho algumas ideias da parte academica 

[18:36:14] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Vamos encaminhar para que a CO do ENEL 2013 

insira nossos contatos nas listas de discussão do Encontro? acho que ficaria mais fácil 

[18:36:35] witallo  fontineles: estou resolvendo o INSS do evento. so o que trava e o CNPJ 

[18:37:00] Lucy: me inscrevo 

[18:37:17] Taíza Gama: ótimo, Fred ;) 

[18:37:30] Garrido: isso fred 

[18:37:35] Hendrick: Lucy 

[18:38:13] Amanda Galdino: precisamos 



[18:38:22] Amanda Galdino: amandaxd_dina@hotmail.com 

[18:38:27] Amanda Galdino: meu email 

[18:39:19] Lucy: O Conselho Fiscal está resolvendo a questão do CNPJ, já sabemos do que 

precisamos, mas estamos travados por causa da ata do ENEL 2012, precisamos dela para 

viabilizar a carta para todos os executivos assinarem e assim viabilizar a abertura do CNPJ da 

ExNel. 

[18:39:47] fabiane.ufam: As reuniões da CO são de carater presencial, mas podemos 

adicionálos no grupo do face no qual sempre colocaremos um resumo da reunião. E 

poderemos também ver uma forma de vocês que desejam colaborar participar das reuniões 

[18:39:49] Lucy: Fim. 

[18:40:01] Taíza Gama: me inscrevo. 

[18:40:17] fabiane.ufam: *adiciona-los 

[18:40:25] witallo  fontineles: obrigado, Lucy 

[18:40:26] Hendrick: Taíza 

[18:40:31] Clay Silva: bjs 

[18:40:34] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: frederico.dilullo@gmail.com 

[18:40:42] Lucy: fabiane, gostaria que me incluísse no grupo também. 

[18:40:45] Hendrick: hendrick.de@gmail.com 

[18:40:52] Lucy: lucy.sfs@gmail.com 

[18:40:57] fabiane.ufam: ok 

[18:41:04] Lucy: witallo =* 

[18:41:16] Dejair Martins: dejairmartins@live.com 

[18:41:29] Taíza Gama: Lucy, caso seja necessário, me coloco a disposição da ExNEL como 

advogada, para resolvermos estas questões. 

[18:41:33] Taíza Gama: taiza_gama@hotmail.com 

[18:41:35] Taíza Gama: fim. 

[18:41:54] Francielli Noya Toso: QUESTÃO DE ORDEM: vc é advogada, Taíza? 

[18:41:59] Taíza Gama: sou 

[18:42:19] Hendrick: ótimo termos alguém no nosso meio que entenda de legislação (: 

[18:42:26] Alan Ricardo Costa: alan.dan.ricardo@gmail.com 



[18:42:38] Lucy: Taíza, obrigada. Vou conversar com o Lucas e a Cris e vemos isso depois. Entro 

em contato contigo! Será ótimo ter alguém da executiva para ajudar =) 

[18:42:40] João Alberto Gusmão: joaoagusmao@yahoo.com.br 

[18:42:53] Danielle Alexa: dani.alexa@hotmail.com 

[18:43:20] Taíza Gama: =) 

[18:43:21] witallo  fontineles: witallo@hotmail.com 

[18:43:53] Lucy: Mas antes precisamos das atas e do documento com as assinaturas. Mas creio 

que até o CONEL já teremos nosso CNPJ!!!!! \o 

[18:44:02] Taíza Gama: ;) 

[18:44:06] João Alberto Gusmão: \o/ 

[18:44:08] Francielli Noya Toso: eficácia. 

[18:44:19] fabiane.ufam: (y) 

[18:44:43] Amanda Galdino: :P 

[18:45:00] fabiane.ufam: mais alguém? 

[18:45:00] João Alberto Gusmão: Onde estamos? 

[18:45:07] Adri: na internete 

[18:45:10] Adri: KEKE nao resisti 

[18:45:15] Adri: ainda no 34 ENEL, joao 

[18:45:15] Hendrick: Superado o ponto então? 

[18:45:30] Adri: sim 

[18:45:51] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: vamos ficar pelados de alegria 

[18:46:06] Hendrick: Próximo ponto CONEL, inscrições abertas 

[18:46:09] Adri: me inscrevo 

[18:46:16] Taíza Gama: \o 

[18:46:24] Taíza Gama: me inscrevo 

[18:46:26] Clay Silva: clayson22@gmail.com 

[18:46:51] Alan Ricardo Costa: Me inscrevo 



[18:47:14] Adri: Gente, tanto como vocês, eu também quero uma data certa pro CONEL o 

quanto antes. Entendo o quanto precisamos nos organizar, principalmente devido aos 

encontros que dependem da data do CONEL pra se organizarem. 

Eu entreguei o ofício na última terça-feira (21-08) na reitoria da UNESC, porém não é do dia 

pro outro que o Reitor vai olhar e assinar, como bem acontece em outras universidades 

maiores que a minha. Sendo assim, essa semana irei até a reitoria novamente verificar a 

situação do nosso ofício, porém só irei na terça, pois amanhã dou aula e só chego pra minha 

aula às 19h30m (e amanhã tem semana integrada, mais atraso, enfim) 

[18:48:03] Hendrick: Taíza 

[18:48:09] Adri: FIM 

[18:49:30] Taíza Gama: Adri, neste oficio você colocou as datas,  é apenas um pedido de aceite 

da universidade, ou os dois? (posso continuar a fala depois da resposta?) 

[18:49:39] Taíza Gama: fim temporário. 

[18:49:43] Taíza Gama: rs 

[18:51:03] Adri: sim, de 7 a 9 ou 14 a 16 

[18:51:20] Taíza Gama: e quanto ao aceite da universidade, nós já temos? 

[18:51:38] Adri: é isso que tá no ofício 

[18:51:45] Taíza Gama: ok...então os dois. 

[18:51:51] Taíza Gama: continuando a fala... 

[18:54:51] Taíza Gama: Precisamos decidir uma data para resolver isso...já que não sabemos 

quando o reitor irá responder...Isso pode ser agora, ou depois da greve...ou só Deus sabe 

quando. Não sei a possibilidade de outras universidades de SC realizarem o evento. Como 

estamos neste sentido? A data e local do CONEL devem ser prioridade neste momento, pois, 

como a própria Adri citou, todos os outros encontros dependem dela. fim. 

[18:55:10] Hendrick: me inscrevo 

[18:55:22] Hendrick: Alan 

[18:55:23] Francielli Noya Toso: me inscrevo 

[18:55:42] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[18:56:23] Alan Ricardo Costa: Retiro minha inscrição. os pontos que eu ia discutir já estão na 

roda 

[18:56:25] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: retiro minha fala 

[18:57:54] fabiane.ufam: quem é o próximo? 



[18:58:00] Taíza Gama: Hendrick 

[18:58:17] Adri: taiza, ele tá escrevendo 

[18:58:23] Taíza Gama: é 

[18:58:24] João Alberto Gusmão: Contato recebido de João Alberto Gusmão 

[18:59:27] Hendrick: Sim Taíza, isso é de extrema urgência, estamos correndo ao máximo para 

agilizar isso. Nem que tenhamos (nós aqui da UFSC) que ir a Criciúma para pressionar, mas o 

CONEL vai ser Criciúma e em dezembro (mesmo que não seja na UNESC) por conta da 

rotatividade indicar que seja em SC. No menor prazo estaremos repassando a data aprovada. 

[19:00:16] Hendrick: Fran 

[19:01:28] Taíza Gama: fim, Hendrick? 

[19:01:48] Hendrick: sim, já chamei a Fran Taíza (: 

[19:01:56] Taíza Gama: ;) 

[19:01:59] Hendrick: relaxa que tem mesa ^^ 

[19:02:17] Taíza Gama: pensei que vc fosse falar algo sobre a Fran...desculpa aê 

[19:03:10] Amanda Galdino: Tenho que sair agora, qualquer coisa a fabi vai estar 

representando o AM. Até :** 

[19:03:14] Alan Ricardo Costa: (Pessoal. Vou ficar off por uns 20 minutinhos. Mas acho que 

volto antes da reunião acabar) 

[19:03:24] Francielli Noya Toso: bem, já falaram o q eu estava pensando. agora eu só queria 

reforçar pra ficarem atentos na data q o reitor aprovar, pq dependendo dela, pode prejudicar 

a ida dos executivos, como o preço da passagem na segunda quinzena de dezembro, e então 

se fosse o caso de uma data ruim, que se procurasse outra universidade. Mas vamos esperar a 

Adri. 

[19:03:43] Garrido: me inscrevo 

[19:03:51] Hendrick: Garrido 

[19:04:22] Garrido: entendo tudo isso ... e esperemos semana que vem a respota ... concordo 

com a fran quanto a dATA 

[19:04:34] Garrido: poassagem pro rio no fim do ano é um absurdo 

[19:04:36] Garrido: quem paga ? 

[19:04:43] Garrido: proponho tb que se até semana 

[19:04:56] Garrido: vem não tivermos uma data ao menos que seja 



[19:05:09] Garrido: que comecemos a estipular um plano B 

[19:05:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[19:05:16] Adri: questão de ordem: como apressar a liberação de um documento que nao cabe 

a nós? 

[19:05:21] Garrido: a exnel nãon pode ser refém de nenhuma univer54sidade 

[19:05:32] Adri: plano B já estamos pensando há tempos, mas também não é assim 

[19:05:36] Adri: desculpe a intromissão 

[19:05:39] Garrido: estamos quem ? 

[19:05:41] Adri: haha pode voltar 

[19:05:48] Hendrick: a CO local do CONEL 

[19:05:49] Hendrick: * 

[19:05:51] Garrido: não sein de4 nhum plano B 

[19:05:52] Adri: a exnel sul 

[19:05:56] Garrido: veja 

[19:06:01] Hendrick: me inscrevo 

[19:06:02] Garrido: proponho desde já 

[19:06:04] Adri: o meu CA 

[19:06:10] Garrido: e encaminho para votação 

[19:06:12] Adri: mas ok, vou respeitar a fala 

[19:06:21] Hendrick: a mesa que encaminha garrido 

[19:06:23] Hendrick: você propõe 

[19:06:25] Garrido: ficou dificvil reALMENTE 

[19:06:32] Garrido: vou repetir 

[19:06:38] Garrido: espero sem ser cortado 

[19:07:43] Garrido: proponha que caso não haja definições até semana que vem sobre o conel 

[19:07:56] Garrido: que a executiva .... fomente um palno B 

[19:08:10] Garrido: caso a C.O. tenha um tbv traga para discussão 

[19:08:17] Garrido: fim 



[19:08:28] Hendrick: Fred 

[19:08:47] Taíza Gama: me inscrevo. 

[19:09:54] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Enfim, é meio utópico pensar que somos reféns de 

uma Universidade. Em qualquer Universidade tem o prazo de resposta da Reitoria. Na UNESC 

o processo é igual a qualquer outra. Estamos aguardando a resposta e, com certeza, será 

deferida. 

[19:10:24] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: A UNESC sediou o II ECaEL ano passado e tudo 

ocorreu como deveria. 

[19:11:01] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: A ExNEL SUL aposta todas suas fichas na realização do 

CONEL em Criciúma, conforme deliberado na plenária final do ENEL. 

[19:11:15] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Estamos vendo um plano B e até mesmo um C. 

[19:11:28] João Alberto Gusmão: Contato recebido de João Alberto Gusmão 

[19:11:59] *** Hendrick adicionou Édouard d'Henri ao chat *** 

[19:12:02] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: então, temos que ter um tempo para que a UNESC 

nos responda. E esse tempo seria em qualquer Universidade. 

[19:12:26] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Acho que ninguém aqui tem o poder de fazer o reitor 

assinar isso no momento. 

[19:13:04] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Mas enfim. Estamos cientes dos problemas que causa 

a data, porém não tem muito o que fazer até a resposta sair, que será nessa semana, antes de 

nossa próxima reunião. 

[19:13:53] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Também estamos bem apertados no calendário por 

conta de nosso COREL, a greve em nossas Universidades e outros espaços como DCE e pautas 

importantes do ME, além da executiva. 

[19:14:10] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: por isso, assim que sair a resposta, será informado via 

e-mail. 

[19:14:40] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Mesmo não sendo estudante da UNESC, estamos em 

contato permanente com ela por conta da Executiva e da militância no MEL em SC. 

[19:14:41] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[19:15:07] Garrido: me inscrevo 

[19:15:09] Hendrick: Adri 

[19:15:15] Adri: oi? 

[19:15:40] Hendrick: ops 

[19:15:41] Hendrick: haha 



[19:15:42] Hendrick: sou eu 

[19:15:46] Taíza Gama: é vc 

[19:15:49] Adri: é chamada? haha 

[19:16:40] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[19:16:48] Hendrick: então, só a título de esclarecimento, a mudança de estado-sede só é feita 

quando são esgotadas todas as possibilidades de escolas ou espaços dentro do estado. Caso 

aconteça (que eu acredito que não vá acontecer) de não termos uma resposta dentro dessa 

semana, os planos que têm que ser estudados ainda são dentro de Santa Catarina. Não 

podemos passar por cima de estatuto (ainda que ele tenha muitas falhas temos que respeitar a 

ExNEL), apesar de que já podemos também estudar outras opções fora do estado, mas dentro 

da região Sul. 

[19:16:48] Hendrick: FIM 

[19:16:54] Hendrick: Taíza 

[19:17:35] Francielli Noya Toso: ok :) 

[19:19:26] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: não vejo nenhum lápis escrevendo ;x 

[19:19:33] fabiane.ufam: nem eu 

[19:19:35] Hendrick: nem eu 

[19:19:57] João Alberto Gusmão: Vamos votar numa data pro conel? 

[19:20:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Esclarecimento 

[19:20:25] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: João, as datas já foram votadas: segundou ou terceiro 

final de semana de dezembro. 

[19:21:24] Taíza Gama: Bem...vou contar para vocês a minha realidade. Conforme decidido no 

ENEL, a UERJ ficou como sede de dois eventos: CELERJ e CONEL. Tenho até o dia 10 de 

setembro para encaminhar as datas para minha reitoria, pois esta é a data do fechamento de 

reserva de espaços da universidade. Se não enviar as datas, não poderei realizar nenhum 

evento na UERJ/FFP este ano. Não quero que me titulem como “a chata” (por mais que eu já 

tenha levado este título aqui), mas preciso MUITO desta data. Não estou duvidando de vocês. 

Muito pelo contrário, acredito muito nos executivos de SC, porém, como semana passada 

vocês já disseram que talvez tivessem a data hoje...e agora, é só semana que vem...eu preciso 

mesmo que isto seja levado a votação...e que semana que vem seja o prazo máximo. Espero 

que me entendam. Só esclarecendo o João, a data que vamos votar é o prazo para que isso 

seja decidido. As propostas de datas já foram votadas, só não temos o aceite da universidade. 

Fim. 

[19:21:29] João Alberto Gusmão: Então, tô dizendo em esolher uma das duas. esse não era o 

impasse? 



[19:21:46] Taíza Gama: leia aí, João 

[19:21:59] Taíza Gama: COREL* 

[19:22:14] Taíza Gama: CELERJ e COREL (digitei errado) 

[19:23:00] Hendrick: Fred 

[19:24:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Retiro minha fala, já fui contemplado. 

[19:24:23] Garrido: tava inscrito antes do fred mesa 

[19:24:31] Hendrick: a mesa autoriza o garrido então 

[19:25:49] Garrido: fico feliz em saber do comprometimento da unesc com o movimento 

estudantil e um pouco mais treanquilo com todas as garantias que os colegas mais próximos 

relatam ..... 

[19:26:25] Garrido: todavia acredito que não há motivos para que a  exnel não se movimente 

com relação a um plano B ....... 

[19:26:38] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[19:26:53] Garrido: acredito que como tudo na vida e na executiva os prazos devem ser 

estipulados e cumpridos ....... 

[19:27:53] Garrido: então para que toda a estrutura regionla e estadual da exnel consiga 

funcionar e se progrmar , para que todos os executivos possam fazer o mesmo tb, é 

fundamental que o processo do conel tenha definições ... 

[19:28:14] Hendrick: me inscrevo 

[19:28:47] Garrido: por isso acho seguro , responsável e plausível a discussão de um Plano B 

caso não tenhamos respostas ...... 

[19:28:49] Garrido: fim 

[19:29:12] Hendrick: Fred 

[19:31:18] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Sobre outras escolas sedes como plano B tem a 

UNISUL - Campus Pedra Branca (fica em Palhoça, cidade vizinha de Florianópolis) onde o ME 

de Florianópolis teve uma forte inserção e temos diversos camaradas que poderiam auxiliar na 

parte estrutural, além de minha irmã fazer parte do DCE de lá que já se prontificou caso não 

haja possibilidade de viabilizar o CONEL em Criciúma. 

[19:31:19] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[19:32:29] Francielli Noya Toso: supimpa 

[19:32:39] Taíza Gama: ótimo! 



[19:32:46] Hendrick: Então, estou em Curitiba, voltaria apenas na terça-feira pra Florianópolis, 

mas diante de tudo voltarei amanhã pela manhã para fazer os ofícios e encaminhar à reitoria 

da UFSC para a realização do CoNEL aqui na UFSC mesmo, caso não consigamos em Criciúma e 

nem na UNISUL em Palhoça. FIM 

[19:33:20] Garrido: boa hendrick 

[19:33:24] Garrido: boa fred 

[19:33:37] Adri: apalusos pra mim nao tem? 

[19:33:42] Garrido: boa adri 

[19:33:44] Adri: keke 

[19:33:45] Garrido: kkkk 

[19:33:45] Francielli Noya Toso: AHAHHAHA 

[19:33:49] Adri: vlw, garrido, estou mais feliz 

[19:34:04] Francielli Noya Toso: gente, quanta pressão, rs 

[19:34:09] Garrido: poxa ,,,,, se é facíl assim te deixo muito mais feliz... 

[19:34:11] João Alberto Gusmão: Tudo esclarecido, vou pegar o fim do fantástico 

[19:34:15] Garrido: kkkkk 

[19:34:17] Taíza Gama: kkkkkkkkkkkkk 

[19:34:28] Garrido: pra descontrair 

[19:34:38] Adri: huahuahua 

[19:34:39] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: 

uhsdaUSUHDSUHSDAUSDUHDSASDUHDSSDSUHAHUHUSHUSDA 

[19:34:48] Francielli Noya Toso: senti um flerte aqui 

[19:34:54] Francielli Noya Toso: vai pra relatoria 

[19:34:55] Francielli Noya Toso: huauhsas 

[19:34:56] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: pessoal 

[19:35:00] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: questão de ordem 

[19:35:01] Garrido: kk 

[19:35:01] Taíza Gama: vão colocar isso na relatoria, Garrido...rsrs 

[19:35:11] Taíza Gama: diga, Fred 



[19:35:13] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: quem vai fazer o churrasco do conel? haha 

[19:35:14] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: brinks 

[19:35:20] Garrido: os gaúchos 

[19:35:24] Taíza Gama: o pessoal do Rio, né?! uhauahauhauha 

[19:35:28] Garrido: rio é festa 

[19:35:28] Alan Ricardo Costa: (Voltei. Estou acompanhando) 

[19:35:29] Hendrick: não, rio não, vai ser o RS 

[19:35:33] Garrido: churrasco é nosul 

[19:35:33] Francielli Noya Toso: churrasco de Hendrick 

[19:35:38] Adri: cadê os gaúchos na reunião, agora? pedro, alan? hahahaha 

[19:35:38] pedro fabres borges: opa, churras me ofereço para fazer 

[19:35:44] Adri: hahahahahahahaha 

[19:35:45] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: pronto 

[19:35:45] Taíza Gama: é...cadê? 

[19:35:49] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: agora estou tranquilo 

[19:35:52] Adri: ok, descontração 

[19:35:52] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: o pedro faz 

[19:35:54] Alan Ricardo Costa: (Opa. Voltei na hora certa. HAUAHUAH) 

[19:35:54] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: pronto 

[19:35:58] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: próximo ponto 

[19:35:58] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: hahaha 

[19:36:01] Hendrick: vamos encaminhar 

[19:36:02] Taíza Gama: kkkkkkkkkkkk 

[19:36:05] Adri: vamos continuar? tem mais ponto de pauta? hahahaa nao to nem em casa 

[19:36:09] Hendrick: foco gente 

[19:36:11] João Alberto Gusmão: Questão de ordem e prioridade, por favor! 

[19:36:26] Garrido: encaminhamento de discutirmos plano B caso não haja respostas até 

seman aque vem 



[19:36:41] Hendrick: proponho um encaminhamento 

[19:36:45] Francielli Noya Toso: contemplado 

[19:36:52] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: meu deus 

[19:36:54] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: quantas mesas 

[19:37:00] Hendrick: reunião da exnel no dia 09/09 

[19:37:09] Adri: [2]fred 

[19:37:15] Garrido: feriado não 

[19:37:16] Hendrick: já que dia 04/09 tem que ser entregue os planos 

[19:37:46] Hendrick: não temos condições de fazer reunião toda semana 

[19:37:50] Hendrick: e nem durante a semana 

[19:37:51] Garrido: ;( 

[19:38:03] Hendrick: já contemplamos conel e planos de gestão 

[19:38:12] Hendrick: e acredito que já tenhamos data do fenex 

[19:38:16] Adri: pois é 

[19:38:20] Adri: depois do feriado entao 

[19:38:23] Adri: ou antes, se for necessário 

[19:38:42] Adri: antes = no find do feriado haha 

[19:39:42] Lucy: dia 09/09 tem reunião da CO do CELERJ e COREL. 

[19:39:53] Taíza Gama: só informando: dia 16 de setembro, às 9h - próxima reunião da 

regional sudeste....não marquem nesta data e horário, por favor. 

[19:40:09] Hendrick: bom, então tem que ser dia 08/09 

[19:40:15] Hendrick: não temos conjuntura pra fazer semana que vem 

[19:40:17] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: NINGUÉM VAI MARCAR NADA ÀS 9 DA MANHÃ 

[19:40:18] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: MEU DEUS 

[19:40:19] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: HAHAHAHA 

[19:40:20] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: :P 

[19:40:25] Francielli Noya Toso: hahaha 

[19:40:25] Garrido: acho q tem q ser semana que vem devido a resposta do conel 



[19:40:31] Francielli Noya Toso: me inscrevo pra rir 

[19:40:52] Hendrick: daí teremos que puxar uma outra nesse mesmo fim de semana por conta 

dos planos de gestão 

[19:40:55] Hendrick: vamos ser mais encaminhativos 

[19:40:56] Lucy: quem marca reunião às 9h da manhã, tu conhece Fran? uhahuahua =x 

[19:41:04] Garrido: daí a outra depois do feriado 

[19:41:26] Garrido: uma semana que vem , discutimos conel 

[19:41:28] Hendrick: e temos nossos movimentos de área aqui na ufsc 

[19:41:33] Garrido: e outra na semana pós feriado 

[19:41:34] Taíza Gama: :) 

[19:41:35] Adri: gente, eu enviarei email pra lista com a resposta do ofício 

[19:41:35] Hendrick: temos que estar com a base também 

[19:41:42] Adri: aí marcamos reuniao apos isso, que tal? 

[19:41:46] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: galera, não vejo condições de estarmos tendo 

reunião todos os finais de semana 

[19:41:49] Taíza Gama: semana que vem tem que ter 

[19:41:50] Adri: pois é 

[19:41:51] Adri: nem eu 

[19:41:56] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: sejamos mais encaminhativos 

[19:42:02] Garrido: semana que vem tem q ter 

[19:42:07] Garrido: tem o conel pra ver 

[19:42:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ou final de semana que vem junto com todos os 

planos entregues 

[19:42:27] Garrido: os planos estão datados para o dia 04 

[19:42:30] Taíza Gama: é 

[19:42:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: o CONEL teremos a resposta ainda nesta semana e 

será informado por e-mail 

[19:42:34] Hendrick: então tem que ser depois disso 

[19:42:41] Adri: [19:42] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul:  



 

<<< o CONEL teremos a resposta ainda nesta semana e será informado por e-mail 

[19:42:46] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: e para viabilizar a opção B e C iremos precisar de 

tempo de qualquer maneira 

[19:42:51] Adri: sim! 

[19:42:55] Garrido: mas dia 9 no meio do feriado é sCANAGEM 

[19:43:01] Taíza Gama: plano é uma coisa, conel é outra...precisamos da reunião semana que 

vem para resolver o conel...proponho até que a pauta seja só isso, pq aí não leva 30 minutos... 

[19:43:03] Hendrick: dia dois de setembro é aniversário de blumenau, teremos trabalho de 

base na furb 

[19:43:08] Adri: a gente deixa pra outra semana então 

[19:43:10] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: e só realizar as discussões no E-mail 

[19:43:15] Adri: semana que vem irei viajar 

[19:43:19] Adri: nem estarei em casa pra reuniao 

[19:43:27] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: putz Hendrick, é verdade 

[19:43:33] Taíza Gama: e caso não tenha resposta da universidade? acho muito complicado 

resolver isso por e-mail, gente... 

[19:43:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: tinha esquecido disso. 

[19:43:34] Francielli Noya Toso: depois do feriado então, considerando que estaremos nos 

falando por e-mail. 

[19:43:35] Adri: dá pra muito bem discutir isso no face 

[19:43:57] Adri: ai, se tiver ou nao a resposta da universidade vai ser avisado por email 

[19:43:59] Garrido: e a prestação de contas ? 

[19:44:02] Adri: aí vemos o que encaminhamos 

[19:44:02] Taíza Gama: é 

[19:44:04] Garrido: fica pra quando ? 

[19:44:07] Taíza Gama: tem isso tb 

[19:44:14] Adri: entao que façamos dia 9 de setembro mesmo 

[19:44:17] Adri: lá pelas 20h 



[19:44:23] Adri: nao tao dizendo que será só 30min? 

[19:44:25] Taíza Gama: semana que vem...prestação de contas e CONEL... 

[19:44:25] Garrido: tem convocaçaõ de executivos 

[19:44:27] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: a próxima reunião será GIGANTE 

[19:44:27] Francielli Noya Toso: vamos fazer uma reunião só pra prestção de contas 

[19:44:31] Hendrick: verdade, já que a pauta é pequena 

[19:44:33] Garrido: semasna que vem gente 

[19:44:39] Hendrick: não temos como fazer semana que vem gente 

[19:44:45] Adri: porque semana que vem nao terei como participar 

[19:44:47] Adri: só dia 9 mesmo 

[19:44:56] Hendrick: teremos no mínimo 6 executivos em blumenau 

[19:45:13] Taíza Gama: a gente faz no sábado, Hendrick...dia 1 

[19:45:31] witallo  fontineles: semana que vem aqui no Ceara sera uma semana cheia de 

manifestações a respeito da greve 

[19:45:42] Hendrick: da mesma forma taíza, nós iremos na sexta já 

[19:46:14] Garrido: durante a semana é inviável ? 

[19:46:18] Garrido: mesmo em greve ? 

[19:46:32] Adri: eu nao tô em greve 

[19:46:40] Hendrick: bom,temos que ver que as pessoas não só estudam né 

[19:46:45] Adri: e estudo durante a noite e trabalho de manhã cedo, risos 

[19:46:51] Taíza Gama: eu preciso entregar as datas até dia 10 para a universidade...essa 

reunião compromete o planejamento de toda a minha gestão...caso seja depois disso... 

[19:47:01] Danielle Alexa: as estaduais nao estao em greve.. 

[19:47:02] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: a FURB é particular e irar ser federalizada, precisamos 

auxiliar os alunos de letras nesse momento. 

[19:47:05] Hendrick: por isso que eu digo, reunião dia 9 

[19:47:17] Adri: ou entao a reuniao no meio da semana que vem, nao dessa 



[19:47:30] Édouard d'Henri: A tirar pela sucessão de empecilhos, penso que o CONEL será 

discutido via e-mail, qundo da resposta, correto? A Reunião do dia 9 é para a prestação de 

contas, apenas? 

[19:47:32] Hendrick: poisé, dia 05, uma quarta-feira 

[19:47:34] Danielle Alexa: nao da pra informar o resultado da data do CONEL por e-mail nao? 

[19:47:48] Adri: sim, dá sim! 

[19:47:48] Garrido: dia 05 eu gostei 

[19:48:00] Taíza Gama: Danielle...o problema é se a universidade não aprovar... 

[19:48:06] João Alberto Gusmão: qual seria o horário? 

[19:48:13] Hendrick: se a universidade não aprovar já teremos outras opções 

[19:48:14] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: dia 5 vou sair com uma gatinha, hahah brinks minha 

gatinha mora em ES :( 

[19:48:19] Hendrick: eu e o fred vamos correr atrás disso 

[19:48:21] Danielle Alexa: e então, antes do dia 10 os meninos ja terão a resposta e nos 

comunicam atraves de e-mail 

[19:48:21] Taíza Gama: então...podemos combinar que seja feita uma reunião emergencial, 

caso a universidade não aprove? 

[19:48:35] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: sim, podemos 

[19:48:35] Dejair Martins: os lapisinhos tão frenéticos! 

[19:48:51] Garrido: acho que é isso taíza 

[19:49:08] Taíza Gama: lembrando que a resposta precisa ser dada até semana que vem...e 

não no dia 10...pq vamos precisar pensar num plano B... 

[19:49:09] Adri: sim 

[19:49:16] Garrido: e a prestacãpo de contas no dia 05 

[19:49:33] Garrido: ? 

[19:49:49] Danielle Alexa: dia 5 é quarta... 

[19:49:57] Garrido: isso 

[19:50:02] Taíza Gama: tadinho do Fred :( 

[19:50:06] Hendrick: então, prestação de contas na quarta, dia 05 

[19:50:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: galera 



[19:50:18] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: seguinte 

[19:50:19] Taíza Gama: temos que ver com a Cris...mas acho que ela pode 

[19:50:21] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: dá um temp 

[19:50:24] Garrido: tem a cris 

[19:50:27] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: vou esquematizar 

[19:50:28] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: aqui 

[19:50:35] Taíza Gama: ok 

[19:50:44] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Dia 5 reunião com ponto de pauta de prestação de 

contas, é isso? 

[19:50:54] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Dia 9 reunião geral extensa 

[19:51:02] João Alberto Gusmão: Isso 

[19:51:03] fabiane.ufam: então qual será a data das próximas reuniões? 

[19:51:05] Garrido: não 

[19:51:12] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: caso haja necessidade pelo CONEL, será marcada uma 

reunião emergencial 

[19:51:14] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: é isso? 

[19:51:16] Garrido: dia 05 suprime dia 9 

[19:51:51] Taíza Gama: qual seria o ponto de pauta do dia 9? 

[19:51:55] Taíza Gama: ou os pontos 

[19:52:04] João Alberto Gusmão: Tô confuso 

[19:52:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: dia 9: 

[19:52:19] Garrido: dia 9 : nada 

[19:52:52] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Planos de gestão, repasses do ENEL 2013, cartilha da 

ExNEL, Greve nas IFES (essas duas eu quero que sejam ponto). 

[19:53:13] Taíza Gama: ok...os planos... 

[19:53:18] Hendrick: é gente, por isso que eu acho que tem que ser tudo no dia 09 

[19:53:18] Taíza Gama: etc 

[19:53:29] Garrido: tudo di 05 

[19:53:36] witallo  fontineles: eu queria o mapeamento dos cursos de letras pelo Brasil 



[19:53:43] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: as reuniões apenas estão sendo para discutir 

encontros! 

[19:53:46] João Alberto Gusmão: Não tem pq fazer 2 numa mesma semana 

[19:53:50] João Alberto Gusmão: escolhe uma] 

[19:54:07] Hendrick: acho que tem que ser dia 09, a pauta é um pouco extensa 

[19:54:11] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: dia 5 é uma quarta-feira, não tenho condições de 

estar 4 horas na frente de um pc 

[19:54:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu trabalho de manhã dando aula 

[19:54:19] Adri: witallo: isso compete aos exec estuais/regionais 

[19:54:20] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me desculpem 

[19:54:27] Adri: olha no site que o de SC já tá lá 

[19:54:28] Danielle Alexa: pois é, tbm n posso. 

[19:54:33] Danielle Alexa: acho que seria melhor dia 9 

[19:54:36] Danielle Alexa: tudo 

[19:55:03] Taíza Gama: gente...sendo bem franca com vocês...estou muito descontente com o 

número de participantes em nossas reuniões. Precisamos bolar algum plano para aumentar os 

números. 

[19:55:12] Garrido: dia 9 é ferriadão nacional .... acredito ser a pior data 

[19:55:14] Dejair Martins: Hendrick, põe ordem nisso 

[19:55:18] Hendrick: não é bolar plano taíza, haha 

[19:55:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: o feriado é na sexta! 

[19:55:35] Adri: dia 9? 

[19:55:42] Adri: o feriado é dia 7...di 9 

[19:55:44] Adri: do* 

[19:55:45] Adri: keke 

[19:55:54] Hendrick: dia 09 é aniversário da minha vó e estarei com a exnel reunido 

[19:55:58] Garrido: calro que é 

[19:55:59] Taíza Gama: que seja, Hendrick...precisamos da presença de mais executivos para 

discutir aqui com a gente. 



[19:56:01] Hendrick: façamos sacrifícios gente 

[19:56:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: cristo! estou confuso 

[19:56:13] Garrido: hj foi o da minha e eu estive o tempo todo 

[19:56:18] Garrido: até dirigindo 

[19:56:21] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: hahaha 

[19:56:26] Hendrick: taíza, temos 65 executivos, todos viram a convocatória 

[19:56:44] Taíza Gama: não adianta lançar uma convocatória hoje, e esperar que o pessoal 

venha no dia 9...sério mesmo. Infelizmente a nossa realidade é essa. Precisamos ficar 

lembrando. 

[19:56:53] Hendrick: vamos fazer o que? dar dinheiro pra estarem aqui? contratar piscina de 

bolinhas? 

[19:57:00] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu sempre lembro os executivos do SUL 

[19:57:02] Hendrick: do mesmo jeito que você chamou e vieram os de sempre 

[19:57:15] Taíza Gama: eu sempre lembro os do sudeste tb....mas e os outros, Fred? 

[19:57:22] João Alberto Gusmão: Eu quero piscinas de bolinhas 

[19:57:23] Hendrick: ai gente, desculpa, mas não temos como forçar presença 

[19:57:30] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: isso é trabalho da ExNEL Regional tbm 

[19:57:33] Taíza Gama: a reunião tem sempre maioria Sul e Sudeste. 

[19:57:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ficar na cola e talz 

[19:57:47] Francielli Noya Toso: geeeeeeeeenteeeeeee, pelamoooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

VAMOS ESCOLHER A DATA E OS PONTOS DE PAUTA SENÃO EU VOU SAIR DAQUI CORRENDO 

[19:57:47] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: marquem uma reunião os coordenadores para 

discutir isso 

[19:57:55] Taíza Gama: vamos, vamos... 

[19:57:59] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: SE NÃO fran* 

[19:57:59] Adri: taíza, então bola um jeito bem legal e trativo pra eles virem, ok? 

[19:58:01] *** Hendrick adicionou Emmanuelle Mourão ao chat *** 

[19:58:06] Danielle Alexa: pois é, aqui da PB nunca tem ngm, só eu 

[19:58:09] Adri: porque sempre lembramos eles 



[19:58:13] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ai cristo 

[19:58:17] Taíza Gama: ok, Adri...vou bolar :) 

[19:58:17] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: vou sair 

[19:58:18] Hendrick: FOCO GENTE 

[19:58:20] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: flwwwwwwwwwwwwwwwww 

[19:58:21] Adri: mas fazer o quê? eu tô sempre lembrando da minha região 

[19:58:27] Danielle Alexa: ta bom, vamos  decidir logo essas datas 

[19:58:27] Hendrick: AGORA SÓ FALA COM INSCRIÇÃO 

[19:58:27] Francielli Noya Toso: OBRIGADA, fred 

[19:58:38] fabiane.ufam: Qual a data???????????????/ 

[19:58:38] Garrido: me inscrevo 

[19:58:44] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: meninos tem pipi e popo 

[19:58:53] Hendrick: Garrido 

[19:59:29] Alan Ricardo Costa: Questão de ordem. Não estão usando sistema de inscrição, 

estão uns misturando assuntos, Caps look, etc. Fica dificil acompanhar. Recém chegados 

acham dificil se adaptar com esse tipo de sistema. Bobear é até um dos mtivos de não terem 

tanta participação. 

[20:00:00] Hendrick: me inscrevo 

[20:01:50] Garrido: concordo que botemos tentar ter um pouco mais de atenção com as 

convocatórias e que nossas reuniões estão esvaziadas e repetitivas , acho tb que é um pouco 

mais sério que piscina de bolinhas ...... e como dia 07 e feriado nacional e dia 08 e dia 09 fazem 

parte desse feriadão onde muitas pessoas viajam , julgo ser a pior data para uma reunião , 

inclusive pensando em atrair novos executivos ! por isso proponho como teste que façamos no 

dia 05 ..... não vejo problemas em tentar e acho que é uma hora oportuna para tal ! 

[20:01:52] Garrido: fim 

[20:02:39] Taíza Gama: me inscrevo. 

[20:03:50] Hendrick: gente, vamos ser bem realistas, semana que vem é inviável fazermos uma 

reunião pela quantidade de executivos que não podem e também pelos movimentos de área. 

Temos uma pauta bem grande a ser discutida e o prazo dos planos de gestão é dia 04/09. 

Estamos a quatro horas na frente de um computador pra discutir alguns pontos que já temos 

algumas discussões avançadas. Se fizermos uma reunião no dia 05, vamos ter que começar 

pelas onze, meia noite, se estamos há quatro horas aqui, vamos terminar essa reunião às 5, 6. 

Não é querer discordar, mas acredito ser muito mais produtiva uma reunião no domingo, dia 



09, onde será final de feriado, do que fazermos no meio de semana, onde executivos 

trabalham, e os que não estão em greve estudam. Acho que não precisamos fazer discussões 

imensas para definir a data da próxima reunião, o repasse da data do conel vai ser feita por e-

mail e é isso, temos duas datas, dia 05 e dia 09, vamos abrir pra votação logo 

[20:03:57] Hendrick: fim 

[20:04:00] Emmanuelle Mourão: Olá a todos e boa noite. Cheguei agora e gostaria de saber 

quem está secretariando a reunião? 

[20:04:17] Hendrick: Taíza 

[20:04:47] Hendrick: eu Emmanuelle 

[20:04:48] Hendrick: (: 

[20:05:44] Emmanuelle Mourão: ;) 

[20:06:37] Emmanuelle Mourão: Pelo visto estão decidindo a data da próxima reunião. Vamos 

votar agora, sim? 

[20:06:48] Hendrick: isso mesmo 

[20:07:04] Taíza Gama: Dia 09 tem reunião da CO do COREL-SE, às 14h. Acredito que, se 

verificarmos um horário legal para todos, podemos fazer no dia 05 sim. Não às 23h... 

Durante a semana eu tenho visto muitos executivos online, então, acredito que o horário não 

seja problema. fim. 

[20:07:05] João Alberto Gusmão: Eu voto dia 9 

[20:07:20] Taíza Gama: calma, João...ainda não começou a votação 

[20:07:27] Hendrick: regime de votação 

[20:07:32] Hendrick: opção 1, dia 05/09 

[20:07:35] Hendrick: opção 2, dia 09/09 

[20:07:39] Adri: opção 2 

[20:07:43] Hendrick: opção 2 

[20:07:45] pedro fabres borges: 2 

[20:07:46] Taíza Gama: 1 

[20:07:47] Garrido: 1 

[20:07:51] fabiane.ufam: opção 2 

[20:07:52] João Alberto Gusmão: 2 



[20:07:52] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: dois 

[20:07:53] Alan Ricardo Costa: Opção 2 

[20:07:53] Danielle Alexa: 2 

[20:07:56] witallo  fontineles: opção 2 

[20:08:02] Emmanuelle Mourão: Opção 1 

[20:08:14] Édouard d'Henri: Opção 2 

[20:08:24] Clay Silva: 1 

[20:08:33] Hendrick: todos votaram? 

[20:08:47] Hendrick: por contraste visual, opção 2 

[20:08:57] Hendrick: 10 votos opção 2 

[20:09:00] Hendrick: 4 votos opção 1 

[20:09:04] Lucy: 1 

[20:09:08] Hendrick: 5 votos 

[20:09:28] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: acho que, da próxima vez, tem que ter um tempo tipo 

de 30 segundos para votar 

[20:09:38] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: para que não ocorra que gente vote depois 

[20:09:41] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: o que acham? 

[20:09:42] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: tipo 

[20:09:44] Hendrick: concordo 

[20:09:51] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: para não criar polêmica e tal. 

[20:09:52] Taíza Gama: já estamos terminando, Fred 

[20:09:53] Taíza Gama: rs 

[20:09:59] Garrido: kkkkkkkkkkkk 

[20:10:06] Hendrick: não, não é por nada, é só pra estabelecermos um padrão 

[20:10:12] Taíza Gama: ok 

[20:10:13] João Alberto Gusmão: no sinal do apito, todos votam 

[20:10:13] Hendrick: que depois não venha a ser questionado 

[20:10:15] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: exato 



[20:10:19] Taíza Gama: kkkk 

[20:10:24] Taíza Gama: ok 

[20:10:28] Hendrick: então ok 

[20:10:31] Taíza Gama: vamos ver o horário, né?! 

[20:10:31] Hendrick: reunião dia 09 

[20:10:33] Danielle Alexa: vamos ao horario? 

[20:10:38] Hendrick: às 17? 

[20:10:42] Édouard d'Henri: Horário? 

[20:10:58] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Acho que às 19, para dar tempo de quem voltar de 

viajar já esteja em casa 

[20:11:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ou até mesmo às 20:00 

[20:11:07] Hendrick: verdade 

[20:11:12] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: com teto de reunião. 

[20:11:26] Adri: isso 

[20:11:27] witallo  fontineles: (heart) fred 

[20:11:30] Taíza Gama: a reunião da CO do EREL-SE vai ser às 14h. Penso que poderíamos 

escolher um horário a noite, pra que a reunião tenha acabado e pro pessoal que viajou, já 

tenha voltado. O que vcs acham? 

[20:11:31] Lucy: Taíza, a reunião da CO do COREL e CELERJ será adiada né? sem condições 

termos duas no mesmo dia, again. 

[20:11:32] Adri: um horário pra comeãr e um teto 

[20:11:49] Taíza Gama: o Fred lê meus pensamentos, cara 

[20:12:14] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: (heart) 

[20:12:16] Hendrick: ai que bom, adoro propostas que consensuam, porque olha, achei que ia 

ter discordância até nos minutos agora 

[20:12:19] Taíza Gama: Lucy, vamos discutir isso no grupo...mas, por enquanto, não vai ser 

adiada não. 

[20:12:43] Hendrick: então, às 19h com teto às 23? 

[20:13:09] Lucy: só lembrando então, que nossa reunião está marcada para acontecer às 19h. 

[20:13:10] Hendrick: de brasília* 



[20:13:12] fabiane.ufam: concordo com hendrick 

[20:13:13] Taíza Gama: Hendrick...temos algo em comum...descobri hoje, sabe?! Você é chato 

pra caramba! 

[20:13:20] Hendrick: obrigado 

[20:13:26] Hendrick: tento fazer meu melhor taíza (: 

[20:13:32] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: nossa 

[20:13:33] Taíza Gama: ok 

[20:13:36] Lucy: Hendrick, por mim ok. Já estou zonza e daqui a pouco não sei nem mais quem 

eu sou huahua 

[20:13:42] Hendrick: vou deixar na ata também, risos 

[20:13:45] Garrido: kk quanto amor 

[20:13:49] Adri: ai, belez,a posso ir pra casa 

[20:13:52] Adri: hauahuaha 

[20:13:53] Adri: na chuva, ainda por cima 

[20:13:58] Garrido: sei onde isso acaba 

[20:13:59] Taíza Gama: deixa, deixa...quero que registrem isso...kkkkk. Brincadeira! 

[20:14:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: alguém quer vir comer macarrão aqui? 

[20:14:14] Taíza Gama: eu quero! \o 

[20:14:15] Hendrick: foco gente 

[20:14:15] Danielle Alexa: hahahah 

[20:14:18] fabiane.ufam: decido então? 

[20:14:19] Taíza Gama: kkkkkkkkkkkkk 

[20:14:20] Garrido: kkkkkkk 

[20:14:23] Garrido: foco 

[20:14:28] Garrido: kkkkkkkkkk 

[20:14:46] João Alberto Gusmão: Então tá decidio q começa às 19h e vai até às 23h? Mais 

alguma proposta? 

[20:14:50] Adri: não 

[20:14:53] Adri: é isso?1 



[20:14:54] Adri: acabou? 

[20:15:01] João Alberto Gusmão: Game over! 

[20:15:02] Hendrick: pauta então 

[20:15:05] Hendrick: [19:52] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul:  

 

<<< Planos de gestão, repasses do ENEL 2013, cartilha da ExNEL, Greve nas IFES ( 

[20:15:12] Hendrick: tem elael de ponto ainda 

[20:15:17] Adri: beleza! 

[20:15:20] Adri: AI 

[20:15:21] Taíza Gama: aaaaaaaaaaah é 

[20:15:22] Adri: sério 

[20:15:22] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: acho que podemos fazer a pauta coletivamente 

[20:15:24] Adri: verdade 

[20:15:25] Adri: hauahuahauhauhauahuaa 

[20:15:25] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: via e-mail 

[20:15:27] Alan Ricardo Costa: Me inscrevo 

[20:15:29] Hendrick: ok 

[20:15:36] Hendrick: só temos que cuidar pra não ser muito extensa 

[20:15:43] Adri: beleza 

[20:16:31] Taíza Gama: Hendrick...coloca PRESTAÇÃO DE CONTAS na pauta, por favor. 

[20:16:47] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Gente, vamos construir a pauta coletivamente via e-

mail! 

[20:17:36] Hendrick: sim gente 

[20:17:37] Taíza Gama: ok, mas esse ponto já tinha sido falado aqui...é pq precisamos convocar 

o pessoal e tudo mais... 

[20:17:41] Hendrick: vamos colocar esse ponto 

[20:17:42] Hendrick: relaxem 

[20:17:43] Hendrick: haha 



[20:17:43] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: sim sim 

[20:17:59] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Prestação de contas e Planos de gestão já devem sair 

como indicativos daqui 

[20:18:06] Taíza Gama: ok 

[20:18:08] Hendrick: sim, e os outros propostos 

[20:18:11] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: assim como repasse de infromação do ENEL 2013 

[20:18:19] Taíza Gama: ok 

[20:18:28] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: o alan queria falar 

[20:18:29] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ;x 

[20:18:32] Taíza Gama: o Alan não ía falar alguma coisa? 

[20:18:45] Alan Ricardo Costa: Eu estava pela pauta ELAEL, que iria começar 

[20:18:51] Alan Ricardo Costa: Quando começar eu falo 

[20:19:13] Alan Ricardo Costa: Podem seguir 

[20:19:42] Taíza Gama: vc pode começar, Alan... 

[20:20:17] Hendrick: taíza, respeita a mesa 

[20:20:21] Hendrick: ponto de pauta finalizado 

[20:20:26] Hendrick: Próximo ponto: ELAEL 

[20:20:31] Hendrick: inscrições abertas 

[20:20:33] Hendrick: pode falar aalna 

[20:20:34] Hendrick: *alan 

[20:20:35] Taíza Gama: hum?! 

[20:20:57] fabiane.ufam: Peço desculpas, mas preciso sair agora. Qualquer coisa podem entar 

em contato. e-mail: biane_melo@hotmail.com Uma boa noite a todos (wave) 

[20:21:27] Alan Ricardo Costa: O.k. As informações andam meio perdidas e desinformadas. 

Todos já estão no grupo do ELAEL do Face? Acho que é bom todos começarem a participar. No 

mais, nós executivos já vamos começar a se candidatar a organizadorers? Acho importante as 

informações começarem a ser compartilhadas entre nós executivos, para que não fique muita 

coisa telefone sem fio, como comentaram no Face. 

[20:21:38] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 



[20:21:50] Alan Ricardo Costa: E, claro, temos que ver com a menina que meio que está 

puxando o evento nas costas as questões oficiais. 

[20:22:26] Alan Ricardo Costa: Se a universidade (qual universidade?) aceita e tal. Para que 

estudantes de letras como um todo não fiquem se perdendo pelo diz que me diz no facebook e 

tal. 

[20:23:06] Alan Ricardo Costa: Era isso. Tinha mais, mas esqueci depois que o assunto seguiu 

pra outro lado. hehe. Fim. 

[20:23:25] Hendrick: Fred 

[20:25:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: O ELAEL não é um fórum oficial da Exnel. A primeira 

edição foi realizada em Brasília (nossa rolou muita putaria! haha) e foi organizado pelo CALET 

da UnB. Temos que realizar discussões quanto ao encontro e ajudar na organização, caso ela 

aconteça, mas não podemos deliberar sobra a construção do mesmo como executiva, pois não 

partiu da mesma. 

[20:26:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Quanto à organização atual, as vezes me parece um 

tanto quanto romântica de mais, pois na plenária final do ELAEL tinha sido escolhido que o 

Peru sediaria o próximo em Fevereiro de 2013. Agora apareceu na Argentina, mas parece que 

a Executiva de lá está em conversas com estudantes de Córdoba. 

[20:26:54] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Proponho que seja tirado um nome para entrar em 

contato com a executiva da Argentina termos informações oficiais e podermos dar um repasse 

[20:26:59] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim. 

[20:27:29] Hendrick: mais alguém inscrito? 

[20:27:34] Taíza Gama: me inscrevo. 

[20:27:34] Adri: me inscrevo 

[20:27:46] Hendrick: eu voto no fred, que é argentino 

[20:27:49] Hendrick: taíza 

[20:27:55] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: haha 

[20:28:10] Taíza Gama: proponho que seja o Fred...rsrs (Hendrick roubando a minha fala) fim. 

[20:28:11] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: é nós! :P 

[20:28:14] Hendrick: adri 

[20:28:37] Adri: sim, era a mesma coisa que eu iria dizer. proponho o fred pra afzer essa ponte, 

pois é argentino nato hahaha 

[20:28:40] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: tá tá, eu entro em contato e até dia 09 tenho 

novidades, se conseguir antes eu mando pelo e-mail. 



[20:28:46] Hendrick: ok 

[20:28:50] Hendrick: terminada a reunião gente? 

[20:28:50] Hendrick: fiz 

[20:28:54] Hendrick: fim*? 

[20:29:01] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: agora vamo fumar um beck pq tá foda 

[20:29:02] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ops 

[20:29:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: falei demais 

[20:29:26] Taíza Gama: kkkkkkkkkkkk 

[20:29:34] Danielle Alexa: kkkkkkkkkk.. 

[20:29:37] Alan Ricardo Costa: Me inscrevo mais uma vez. :) 

[20:29:41] Taíza Gama: vão colocar isso na relatoria, Fred... 

[20:29:51] Hendrick: não, a mesa é tendenciosa 

[20:29:52] Hendrick: riso 

[20:29:54] Hendrick: alan 

[20:29:56] Taíza Gama: kkkkkkkkkkkk 

[20:30:14] Hendrick: to brincando hein gente, hahahaa 

[20:30:14] João Alberto Gusmão: Vou ali tomar um suco 

[20:30:27] Alan Ricardo Costa: Não só vou responder ao Fred como vou atrabalhar o tapinha 

dele. *Executivos do sul são crueis. 

[20:30:29] Alan Ricardo Costa: HAUAHUAHAHUA 

[20:31:02] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ai gente, é uma perninha de grilo. 

[20:31:03] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: quem nunca 

[20:31:15] Alan Ricardo Costa: Não, é o seguinte. Ainda que não seja fórum da executiva, acho 

que talvez a gente tenha que puxar um pouco pro nosso lado. Porque, sejamos franco, se não 

nos metermos, possivelmente não vai sair. 

[20:31:16] Garrido: back ? 

[20:31:32] Taíza Gama: Fred...o macarrão está pronto? 

[20:31:49] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: nada, só depois do tinhoso, para abrir o apetite 



[20:31:54] Alan Ricardo Costa: O EAEL UnB foi puxado pelo CALEL e pelos alunos, e isso vai 

acontecer no ELAEL 2013 também. Ou é capaz do evento não sair. 

[20:31:56] Taíza Gama: kkkkkkkkkkkkkkk 

[20:32:27] Alan Ricardo Costa: Claro, não precisamos fazer disso nossa meta. Mas acho que 

temos que fazer um empenho para que o evento saia. Se a gente ver que a coisa tá dificil de 

sair, temos que abraçar a causa, em minha opinião. 

[20:32:44] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Alan, concordo muito contigo! mas acho que antes 

precisamos realmente ver se não é uma ideia mirabolante ou está, de fato, sendo construido e 

tal 

[20:32:59] Alan Ricardo Costa: No mais, já indicaram que eu ia indicar. O Fred. HAUAHUAHAU 

[20:33:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu posso criar um grupo dizendo que o ELAEL vai ser 

Floripa e todos iam acreditar 

[20:33:07] Alan Ricardo Costa: Amo vocês. Fim. HAUAHUAH 

[20:33:20] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: também te amamos Alan 

[20:33:27] Alan Ricardo Costa: *quem eu ia indicar.Errei. 

[20:33:28] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: (heart) 

[20:33:39] Danielle Alexa: fim, gente? 

[20:33:43] Hendrick: NÃÃ~~AÃAO, FLORIPA NÃO 

[20:33:50] Adri: vai ser em criciúma 

[20:33:52] Adri: huahuauhauhahuauh 

[20:33:53] Hendrick: crissiumal 

[20:33:55] João Alberto Gusmão: HAHAHAHAAHAHA 

[20:33:56] Adri: enfim, fim de reuniao? 

[20:33:58] Adri: ahuahuuah 

[20:34:00] Hendrick: FIM 

[20:34:01] Hendrick: FIM 

[20:34:01] Hendrick: FIM 

[20:34:02] Hendrick: FIM 

[20:34:12] Danielle Alexa: (whew) 

[20:34:21] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: beijos 



[20:34:26] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: não me procurem durante a semana 

[20:34:29] Alan Ricardo Costa: Enfim, tapa na pantera do Fred? 

[20:34:37] João Alberto Gusmão: Beijos! 

[20:34:37] Adri: fiiiiiiiiiim 

[20:34:40] Taíza Gama: fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmm (heart) 

[20:34:41] Alan Ricardo Costa: *Lê-se fim da reunião? 

[20:34:41] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: agora vou dar uma relaxada 

[20:34:43] Adri: solta fogooooooos 


