
 
Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

Secretaria Nacional de Comunicação 
 

Relatoria da Plenária Final do XXXIII Conselho Nacional de Entidades de Base 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – IC-II 

 

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2013 

 

Presentes: Hendrick (Comunicação Nacional – UFSC), Lucy (Conselho Fiscal – IFES), Thiago 

(UFES), Christian (UFMG), Nabylla (Estadual Paraná – UTFPR), Isa (Estadual Espírito Santo – 

UFES), Samine (Estadual Espírito Santo – UFES), Fran (Estadual Espírito Santo – UFES), 

Alessandra (UFAM), Jéssica (IFES), Yuri (IFES), Humberto (Comunicação Norte – UFAM), Lucas 

(Estadual Goiás – UFG), Túlio (Estadual Goiás – UFG), Érica (Estadual Pará – UFPA), Gabriel 

(Comunicação Sudeste – UFRJ), Taíza (Coordenadora Sudeste – UERJ), Domingos (UERJ), Fred 

(Comunicação Sul – UFSC). 

 

Pauta: 

1. Avaliação do CoNEL; 

2. Encaminhamentos do GD: Organização da ExNEL; 

3. Encaminhamentos do GD: Opressões; 

4. Encaminhamentos do GD: Finanças; 

5. Encaminhamentos da Mesa: ENEL Manaus; 

6. Executivos (Desligamentos, Cargos em Vacância e Advertências); 

7. Representantes da ExNEL no FENEX em Porto Alegre/RS nos dias 01, 02 e 03 de março. 

 

Avaliação do CoNEL 

A Comissão Organizadora do CoNEL destaca a dificuldade em se conseguir os espaços físicos 

para alojamento dos executivos e representantes dos Centros/Diretórios Acadêmicos, e a 

oportunidade da vinculação ao CONEUFES – Congresso dos Estudantes da UFES para que o 

alojamento durante o CoNEL fosse possível. A vinculação ao CONEUFES também permitiu o 

acesso ao Restaurante Universitário no final de semana. 

Alguns executivos e representantes que não conheciam a universidade reclamaram de alguns 

problemas de sinalização, pois ficaram perdidos. 



Discutiu-se que o CoNEL poderia ter sido melhor divulgado, porém a CO Local ressaltou o 

pouco tempo de se montar o Conselho (pouco mais de um mês, em período de férias da 

universidade), visto que este CoNEL deveria ter sido realizado em dezembro, em Criciúma/SC, 

mas que por questões estruturais a escola-sede teve que ser alterada. Além disso, a aprovação 

do cronograma do Conselho se deu apenas na reunião presencial em meados de janeiro em 

Recife/PE.  

O ônibus que seria disponibilizado pela Universidade Federal Fluminense – UFF para que 

representantes de CAs e Executivos do Rio de Janeiro pudessem participar foi cancelado em 

cima da hora. Já havia a confirmação de 11 CAs. 

Elogiou-se a ideia de trazer professores que já foram de CA e que construíram também o ENEL 

para a participação na mesa de valorização do profissional de Letras. 

 

GD: Organização da ExNEL 

Encaminhamentos: 

1. Levantamento dos Centros Acadêmicos de Letras pelo Brasil: 

Com a necessidade visível de se estreitar o diálogo os Centros/Diretórios Acadêmicos 

de Letras por todo o Brasil, em razão de todas as atividades planejadas pela ExNEL, e 

também em razão de se buscar a legitimidade da Entidade Nacional junto aos 

estudantes, aliado ainda ao agravante de que a ExNEL não tem nenhum registro sobre 

a filiação dos Centros/Diretórios Acadêmicos, a Secretaria Nacional de Comunicação 

iniciou, ainda em janeiro, o levantamento de todos os cursos de Letras existentes no 

país, divididos por estado, tanto presenciais, quanto na modalidade à distância. A 

partir deste levantamento dos cursos, a ExNEL irá buscar quais das universidades 

descritas possuem entidades de representação dos estudantes de Letras afim de 

reunir as informações e buscar a filiação. Nas universidades que não possuem CA, 

deverá ser estimulada a criação da entidade representativa. Para tanto, definiu-se que 

os Executivos estaduais, regionais, e nacional, com especial atenção dos primeiros, 

estarão responsáveis por esta busca. A divisão deste processo se deu em três partes, 

descritas a seguir:  

 1º Momento: Hendrick fará a divulgação de uma lista compacta de cursos de 

Letras por universidade aos Executivos Estaduais, com as informações necessárias 

neste momento. Estes farão a divulgação da lista dos cursos nas redes sociais, 

solicitando que caso alguém do grupo seja responsável por determinado CA, ou 

conheça quem seja, que reporte ao Executivo Estadual. Este período passivo, de 

esperar que os CAs entrem em contato, sugere-se que dure uma semana, devido à 

sistemática de funcionamento das redes sociais. 

 2º Momento: os Executivos Estaduais entrarão em contato com as universidades 

para saber se há Centro Acadêmico ou não. Buscarão ajuda dos CAs que já 

entraram em contato no primeiro momento para saber se eles conhecem 

universidades que possuem CA, ou conheçam representantes de outros. 

 3º Momento: os Executivos Estaduais buscarão auxilio dos Executivos Regionais e 

Nacionais para fechar o levantamento.  



Deverão ser encaminhados aos CAs a cópia do Estatuto da ExNEL, da cartilha, dos 

guias que estiverem prontos, e das campanhas da ExNEL. Vídeos com 

interpretação em Libras também. A Secretaria Nacional de Comunicação ficará 

responsável pela elaboração da ficha de filiação, com as informações que forem 

necessárias. 

Prazo final dos trabalhos de levantamento: 15 de junho. 

 

2. Situação atual dos cargos: 

O primeiro momento desse GD procurou discutir e reorganizar os cargos que 

compõe a ExNEL, lembrando que o CoNEL discutiu e irá encaminhar a proposta de 

mudança, mas é uma possibilidade que será debatida na plenária estatuinte e 

levada para aprovação na plenária final. Assim, as modificações só iniciarão na 

gestão de 2014/2015. 

Encaminhamentos: 

 A Criação de um grupo de discussão e trabalho das pastas (cargos nacionais, 

menos comunicação, finanças e conselho fiscal), para estruturar a nova proposta 

de disposição dos cargos. 

 Proposta de criação de comissões no lugar dos cargos, com as discussões nos 

grupos no Facebook. Estas comissões seriam abertas e poderiam tirar 

representantes para a pasta. 

 A formação de comissões no lugar dos cargos, cujo formato atual centra-se em 

apenas um executivo. Essa formação será gerada a partir de discussões nos grupos 

do Facebook e nos debates levados à base. 

 Levantou-se a problemática de se trabalhar em comissões nas pastas de 

comunicação e finanças, visto que o trabalho de uma comissão nestes dois casos 

poderia ser prejudicial às atividades. 

 Deve ser mantida a forma de organização do Conselho Fiscal e de 

representatividade: uma pessoa por região. 

 Levantou-se a alternativa de se extinguir os cargos regionais, mantendo apenas 

nacionais e estaduais. Após a discussão, acreditou-se que para a Entidade e para a 

evolução das atividades e das lutas, deve-se ter a manutenção dos cargos 

regionais. 

 Visto a dificuldade que os executivos têm em iniciar os trabalhos nos seus 

estados/regiões por serem novos na entidade e não possuir conhecimento do 

funcionamento, encaminhou-se um trabalho de formação no final do ENEL, antes 

da plenária final, com os executivos estaduais eleitos, para que as informações 

sejam repassadas e todos saiam em consonância iniciando de imediato os 

trabalhos em suas universidades. 

 Os executivos deverão trabalhar a apresentação da Executiva aos calouros nas 

recepções, deve-se sair da atuação apenas pelo Facebook. 

3. Jéssica (IFES), Fran (UFES) e Christian (UFMG) ficarão responsáveis pelas artes da 

Campanha de Valorização do Profissional de Letras. 

4. Importância da inserção dos executivos nas Semanas Acadêmicas de Letras das 

universidades para apresentação da ExNEL e de suas pautas. 

5. Reivindicar murais nas universidades para que sejam utilizados para a divulgação de 

atividades e informações da ExNEL. 



6. Utilização de ferramentas audiovisuais para a divulgação da ExNEL e de suas 

atividades, com interpretação, e também utilizá-las para levar as informações dos 

Encontros, como inscrições e outras.  

7. Construção de seminários locais de formação para inserir e trabalhar as pautas da 

Entidade com os alunos. 

8. Criação de um grupo aberto para a discussão, planejamento e elaboração das pautas 

da ExNEL. O grupo será montado nas redes sociais e será responsável por gerir as 

várias propostas de pautas, para que a executiva tenha um norte comum ao coloca-las 

em prática. 

9. Formação política com os executivos e as Entidades durante o CONEL. 

 

GD: Opressões 

Encaminhamentos: 

1. Construção dos coletivos: Nabylla, Isadora e Welton irão organizar o início dos 

coletivos com a base dos programas. 

2. Divisão do cargo de Acessibilidade e Libras.  

3. Estudo sobre opressão às religiões. 

4. Mudança de nomenclatura da Pasta de Combate à Homofobia, para pasta de 

Diversidade Sexual.  

 

GD: Finanças 

Encaminhamentos: 

1. Prestação de contas da Gestão 2011/2012 da Secretaria de Finanças da ExNEL: Pedro 

Sasse fará o contato com a Cris Estevão e ela terá prazo de quarenta e cinco dias a 

contar do primeiro contato para fazer o repasse do dinheiro e disponibilizar a 

prestação de contas. Caso não seja cumprido dentro do prazo, deverá se proceder com 

a exoneração. Taíza informa que fará Boletim de Ocorrência como aluna de Letras por 

roubo da Executiva, caso o repasse e a prestação não sejam feitos. 

2. Deverá ser incluído o e-mail da secretaria de finanças no site da ExNEL, juntamente 

com o documento de solicitação de auxílio ao executivo. 

3. Os Encontros estaduais deverão repassar o dinheiro que cabe à Executiva para a 

executiva estadual. Encontros regionais para a executiva regional, e encontro nacional 

para a executiva nacional. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Fiscal. 

4. A aceitação do parecer de aprovação do Conselho Fiscal quanto à Prestação de Contas 

do ENEL Sul fica condicionada à apresentação da nota dos serviços de segurança ao 

Conselho Fiscal. Assim que apresentada a nota, a prestação de contas é 

automaticamente aprovada. A nota do serviços de segurança deverá ser repassada aos 

executivos para ciência. 

 

Mesa: ENEL Manaus 



Lembrada a questão da proibição de festas e da proibição de venda de bebidas dentro da 

universidade. 

Na reunião presencial que aconteceu em janeiro, em Recife, tirou-se o encaminhamento de 

que apenas as partes relativas às finanças e aos cargos da ExNEL serão alterados no próximo 

ENEL, levando em conta a necessidade de se discutir outras pautas, dos executivos terem que 

atuar em outras frentes em suas universidades  e o tempo que se levaria para a discussão do 

estatuto por completo. Taíza pede para que seja relatado que ela não concorda.  

A abertura das inscrições para o ENEL Manaus será feita após a resolução de problemas 

relacionados ao alojamento. 

Encaminhamentos: 

1. Discussão e alteração apenas dos pontos relativos ao provimento dos cargos da 

Entidade e de Finanças no XXXIV ENEL – ENEL Manaus. Consta que na plenária final do 

CoREL Sudeste foram tiradas as alterações de outros pontos do Estatuto e que 

segundo a Coordenadora Regional Sudeste, a também alteração destes outros pontos 

será levado à plenária inicial do ENEL Manaus para que também sejam incluídas na 

Plenária Estatuinte, mesmo que a partir da aprovação da inclusão destes outros 

pontos seja necessária uma reestruturação imediata de todo o cronograma do 

encontro para que se permita a discussão. O público terá acesso a essas discussões do 

COREL quando for divulgada a relatoria. 

2. A COENEL Manaus deverá encaminhar o projeto do XXXIV ENEL para a lista de e-mails 

da Executiva/grupos no Facebook. 

3. Ampliar o número de membros da CO Acadêmica para receber trabalhos. A alternativa 

para viabilização de transporte dos estudantes de Letras para Manaus deverá 

acontecer mediante apresentação de trabalhos. 

4. A COENEL deverá encaminhar aos Centros/Diretórios Acadêmicos uma carta-convite 

para participação no Encontro, com informações importantes como data, local, dentre 

outras. 

5. Alterações no cronograma do ENEL:  

 Necessidade de maior abertura de espaço para apresentação de trabalhos e de 

pôsteres.  

 A plenária inicial deverá ter duas horas e não pode ser concomitante a nenhuma 

outra atividade.  

 A plenária estatuinte deverá ter quatro horas, não pode ser concomitante a 

nenhuma outra atividade, e de preferência que seja realizada mais próxima ao fim 

da semana.  

 Os grupos de discussão de Negros e Negras, LGBT e Feminista deverão ser 

unificados.  

 Relembra-se que os horários, datas e locais das plenárias estaduais serão definidas 

pelas delegações de cada estado. Assim que escolhida a data, deverá ser 

repassada para a COENEL, para que esta faça ampla divulgação.  

 Comunicações não podem ser concomitantes com nenhuma outra atividade. 

6. Necessidade de se ter à disposição intérpretes (Libras) nos espaços. 

7. As plenárias inicial e final deverão ser filmadas. As outras plenárias também poderão 

ser, fica a cargo da COENEL. 



8. Encaminhar a proposta para a plenária final do próximo ENEL de rediscussão da 

participação ou não dos estudantes de cursos que não sejam Letras. Com a ressalva de 

que devido a ausência da relatoria da plenária final do ENEL Sul, delibera-se que seja 

permitida a inscrição dos estudantes de cursos que não sejam Letras no ENEL Manaus. 

 

Executivos: 

Encaminhamentos: 

1. Desligamentos: Maria Helena (Nacional Acessibilidade e Libras), Rhayza Martins 

(Nacional Arte e Cultura), Pedro Henrique Régis (Estadual Rio de Janeiro), Emmanuelle 

Mourão (Coordenação Norte), Túlio Gontijo (Estadual Goiás) e Lucas Eduardo (Estadual 

Goiás). 

2. Indicação a cargos em vacância:  

 Nacional Acessibilidade e Libras: Lucas Eduardo (UFG); 

 Nacional Arte e Cultura: Túlio Gontijo (UFG); 

 Estadual Minas Gerais: Eduardo Dias de Carvalho Filho (UFMG) e Christian Coelho 

(UFMG). 

3. Advertências aos Executivos (Advertir – Abstenção - Não Advertir) 

Aprovadas: 

 Coordenador Geral Nordeste: Matheus (4 – 9 – 2); 

 Coordenadora Geral Centro-Oeste: Layane (9 - 6 - 0); 

 Secretário Nacional de Movimentos Sociais: Gabriel (7 – 8 – 0); 

 Secretário Nacional de Organização Política: Garrido (6 – 7 – 2); 

 Secretário Nacional de Políticas de Igualdade Racial: Zito (9 – 6 – 0); 

 Secretário Nacional de Combate à Homofobia: Welton (3 – 11 – 1); 

 Secretária Nacional de Combate ao Machismo: Isadora (9 – 6 – 0); 

 Conselho Fiscal: Cris Estevão (6 – 9 – 0); 

 Executiva Estadual de Santa Catarina: todos (consenso); 

 Executiva Estadual de Goiás: Danilo, Orion e Maria (consenso); 

 Coordenador de Finanças Norte: Anselmo (consenso); 

 Coordenadora de Finanças Centro-Oeste: Juliane (consenso); 

 Coordenador de Finanças Nordeste: Honório (consenso); 

 Executiva Estadual do Paraná: Rodolfo (consenso); 

 Executiva Estadual do Rio de Janeiro: Clara (consenso); 

 Executiva Estadual de São Paulo: Mônica (4 – 11 – 0);  

 Executiva Estadual de São Paulo: Esdras (9 – 6 – 0); 

 Executiva Estadual de Minas Gerais: Gabriel (10 – 5 – 0); 

 Executiva Estadual do Amapá: todos (11 – 4 – 0); 

 Coordenadora de Comunicação Nordeste: Yanara (5 – 10 – 0); 

 Coordenadora de Comunicação Centro-Oeste: Isabela (8 – 7 – 0); 

Não Aprovadas: 

 Coordenadora Geral Sudeste: Taíza (0 - 2 - 13); 

 Coordenadora Geral Sul: Adriana (0 – 13 – 2); 

 Secretário Nacional de Finanças: Pedro Sasse (consenso); 

 Secretário Nacional de Comunicação: Hendrick (consenso); 

 Secretário Nacional de Assuntos Acadêmicos: Witallo (0 – 11 – 4); 



 Conselho Fiscal: Lucy (consenso); 

 Conselho Fiscal: Lucas (3 – 8 – 4). 

 

Representação da ExNEL no FENEX em Porto Alegre: 

Encaminhamentos: 

1. Representantes: Hendrick (UFSC) e Nabylla (UTFPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alggeri Hendrick 

Secretário Nacional de Comunicação – Gestão 2012/2013 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

(48) 9977-9914 | hendrick@exnel.org.br 

mailto:hendrick@exnel.org.br

