
 

Plenária Regional Sul – 27/07/2012 – 19h20min 

Coordenador: Adriana (UNESC) 

Relator: Hendrick (UFSC) 

Inscrições: Frederico (UFSC) 

 

Pauta: 

 Eleição dos Executivos 

 Prestação de Contas 

 Indicação de Executivos para as pastas nacionais 

 EREL 

 CoREL 

 Eleição das pastas regionais 

 Avaliação Geral do Encontro 

 

 Eleição dos Executivos:  

Santa Catarina 

Luiz Fernando Almeida (UFSC) 

Beatriz Wagner da Rocha (UFSC) 

Matheus Amaral (UFSC) 

Rio Grande do Sul 

Pedro Caetano Fabres de Borges (UFPel) 

Alan Ricardo da Costa (UFSM) 

Paraná 

Nabylla (UTFPR) 

Rodolfo (UNIOESTE) 

 

 Prestação de Contas 

Valor em caixa de R$ 285,00, que serão repassados ao novo executivo de finanças ou 

ao novo coordenador geral 

 

 Indicação de Executivos para as pastas nacionais.  

Nomes aprovados: 

Hendrick (UFSC) (Comunicação) 

Maria Helena (UFSC) (Acessibilidade) 

 

 EREL 

Indicativo de conversa nas universidades 

 

 CoREL 



Indicativo de conversa nas universidades (UNIOESTE-Cascavel/UTFPR-Curitiba/UNESC-

Criciúma). Data: 12 a 14 de outubro. 

 

 Eleição das pastas regionais. 

Aprovados: 

Coordenação Regional: Adriana (UNESC) 

Comunicação: Frederico (UFSC) 

Finanças: em vacância até o CoREL 

 

 Avaliação Geral do Encontro 

Elogio à organização do encontro, levando em consideração o estado de greve, o 

número reduzido de pessoas na comissão organizadora. Ressaltado que o Movimento 

Estudantil de Letras é bastante pequeno, e que se tem de rever e melhorar a 

comunicação para trazer pessoas para a comissão; 

Destacada a boa comunicação com o pessoal da CO: Hendrick, Ruan, Henrique; 

Crítica à metodologia do encontro, o tripé não foi completamente contemplado; 

Crítica à parte acadêmica (desorganização quanto aos espaços) 

A ExNEL deve ser a referência política dos CAs/DAs, importância da politização para a 

participação nas brigadas; 

Mudança do horário das apresentações acadêmicas, para o período da tarde; 

Autogestão dos espaços de discussão funcionou bem; 

Alunos deveriam escolher as brigadas no momento da inscrição, trabalhando apenas 

um dia; 

Importância da brigada do alvorada e da participação apenas dos alunos de letras no 

encontro, questão do dia livre; 

Inserir a discussão de questões acerca do espaço físico nas universidades, 

principalmente em relação às proibições de utilização dos espaços para Encontros; 

Utilização dos meios de comunicação para esclarecer os alunos sobre o que são os 

encontros 

Importância da construção do EREL para trazer pessoas para aprofundar as discussões 

políticas; 

Desmistificação do ENEL como micareta; 


