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Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

Secretaria Nacional de Comunicação 

 

Florianópolis, 17 de março de 2013 

 

RELATORIA DA REUNIÃO DA ExNEL DO DIA 17/03 

Mesa e relatoria: Hendrick (Comunicação Nacional) 

Presentes: Adri (Coordenadora Regional Sul), Alessandrine (COENEL Manaus), Hendrick 

(Comunicação Nacional), Amanda (Estadual Amazonas), Bruna (COENEL Manaus), Dejair 

(Finanças Sudeste), Éber (COENEL Manaus), Érica (Estadual Pará), Fabiane (Estadual Amazonas), 

Fran (Estadual Espírito Santo), Fred (Comunicação Sul), Gabriel Barbosa (Comunicação Sudeste), 

Gabriel Lima (Movimentos Sociais Nacional), Honório (Finanças Nordeste), Isadora (Combate ao 

Machismo Nacional), João Marcelo (Estadual Amazonas), Lucas Barbosa (Conselho Fiscal), Lucas 

Eduardo (Acessibilidade e Libras Nacional), Lucy (Conselho Fiscal), Matheus (Coordenador 

Regional Nordeste), Pedro Santos (Estadual Pernambuco), Pedro Sasse (Finanças Nacional), 

Ricardo (Estadual Rio Grande do Sul), Samine (Estadual Espírito Santo), Túlio (Arte e Cultura 

Nacional), Witallo (Acadêmica Nacional).  

Pauta: 

1. Informes; 

2. Discussão da carta de posicionamento das executivas e federações de curso a respeito 

da jornada de lutas da UNE; 

3. Encaminhamentos do CoNEL; 

4. Possibilidade de reunião presencial antes do ENEL; 

5. Possibilidade de indicação de nomes para as Executivas Estaduais/Regionais antes do 

ENEL para homologação na plenária final. 
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[19:01:48] Hendrick:  

1. Informes; 

2. Discussão da carta de posicionamento das executivas e federações de curso a respeito da 

jornada de lutas da UNE; 

3. Encaminhamentos do CoNEL; 

4. Possibilidade de reunião presencial antes do ENEL; 

5. Possibilidade de indicação de nomes para as Executivas Estaduais/Regionais antes do ENEL 

para homologação na plenária final 

 

[19:02:40] Lucas Barbosa: encaminhar uma nota contra o pastor Feliciano na presidência da 

CDHM da câmara 

[19:03:14] Honório Abreu: Encaminhar uma nota de apoio aos estudantes da UFRRJ :) 

 [19:15:52] Hendrick: Ponto de informes aberto 

 [19:18:28] Gabriel Guimarães Barbosa: Gente, como vocês sabem, de 30 de Maio a 02 de Junho 

vai estar acontecendo o EREL/SE na UFRJ. A inscrição de trabalhos acadêmicos e culturais ainda 

está em aberto, bem como a inscrição no programa de monitoria. A inscrição como ouvinte 

também já está aberta. Gostaria de pedir, principalmente aos executivos do sudeste, que 

divulguem os editais e ajudem na organização das delegações, de preferência realizando 

reuniões pré-EREL pra já ir amaciando a discussão iniciada no CoNEL e na Reunião Presencial 

sobre as novas bandeiras e a possível nova organização da ExNEL. Aqui vai o site com mais 

informações: http://erelsudeste.wix.com/xverel2013 

 [19:19:35] Honório Abreu: Então, gente, nesse feriado agora, da semana Santa, entre os dias 26 

e 31 de Março, vai rolar na UFMA (Maranhão), o XV Encontro Regional dos estudantes de letras 

– NE, que tem como tema, “todo mundo canta sua terra, eu também quero cantar a minha” FIM 

 [19:20:55] Lucy: Na última semana a CO do ECEL, que acontecerá dia 5 a 8 de abril, sofreu um 

baque horrível na parte financeira do evento devido a orçamento que ainda não tinha sido 

votado e por isso os materiais gráficos, passagens e gastos afins não foram liberados pelo IFES. 

Com isso toda a CO se mobilizou para arrecadar o dinheiro necessário para organizarmos o 

evento com tranquilidade e o máximo de organização (...) mas o evento não é caro e isso nos 

ajudou bastante, porém só com o dinheiro das inscrições não vamos conseguir custear, mas já 

temos um plano de investimento pós-evento para pagar o dinheiro que gastamos.  Ah! O ECEL é 

o Encontro Capixaba dos Estudantes de Letras. 

 [19:24:02] João MaRceLo: Eu levarei o material de divulgação para o EREL MA 

[19:24:19] Lucas Barbosa: Esta semana teve reunião para construção do EREL Centro Oeste com 

a proposta de data para o feriado do dia 15 de novembro, o encontro acontecerá na 

Universidade Estadual de Goiás em Anápolis - GO - Fim 

 [19:26:12] Tulio Adriano: mas se eu passar os dados direitinho vocês mandariam este material 

para Goiás para fazer a divulgação? 

 [19:26:21] Fabiane Melo: sim 
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 [19:27:07] Alessandrine Ponto: As inscrições do ENEL 2013 já iniciaram, vão até o dia 31 e 

variam de 35 reais a 100. E vamos enviar material de divulgação para todos os ereis :D para que 

nos regionais possamos passar para o máximo de executivos possível! 

 [19:28:47] Gabriel Guimarães Barbosa: Na verdade é um pedido de esclarecimento à CO do 

ENEL: existe a possibilidade da presença de alguém da COENEL no EREL/SE entre 30 de maio e 

02 de Junho? Precisamos saber pois estamos fechando nossa programação. 

 [19:29:03] Alessandrine Ponto: Sem dúvidas Brico. 

 [19:30:05] Alan Ricardo Costa: Apenas informar sobre a conclusão do calendário letivo da 

Universidade Federal de Santa Maria. Tendo em vista a tragédia da boate Kiss, a UFSM entrou 

oficialmente de luto por uma semana, quando não havia (de maneira alguma) condições de 

serem mantidas as aulas normalmente. O DCE, como instância maior, e o DAL, como instância 

mais próxima, apoiaram e acompanharam o luto nos cursos das Letras. Posteriormente o 

semestre foi concluído de maneira satisfatória de todas as partes envolvidas: corpo docente, 

corpo discente e coordenadores. Comento porque lembro que fui um dos que questionaram em 

tempos de retorno da greve o controle da recuperação de aulas. Seria um tanto quanto 

questionável da minha parte e da UFSM em não manter essa postura agora com a minha (nossa, 

dos alunos de Santa Maria) de não manter essa postura. Salvei as notícias emitidas pelo portal 

da UFSM sobre o luto, a recuperação de aulas e o encerramento do semestre letivo. Se for de 

interesse, posso mandar por e-mail ao grupo. Se não for, fica apenas o informe: o DAL e o DCE 

concordaram, atuaram e, como um todo, a UFSM toda agiu da melhor maneira possível na 

recuperação das aulas. 

 [19:34:13] Tulio Adriano: Então, como o Lucas Barbosa disse nosso EREL Centro Oeste ficou 

para novembro. Eu quero saber se a C O do ENEL pode mandar este material para q eu possa 

fazer esta divulgação. ? 

[19:35:01] Érica Reis: Tulio, eu vou ao EREL NE, pego o do Pará e o de Goiás e te dou do EPEL, 

ok? 

[19:35:33] Amanda Galdino: sem dúvida 

[19:35:38] Tulio Adriano: Quero q me mande este mês ainda para q eu divulgue fora do EREL 

[19:35:48] Fabiane Melo: sim podemos 

[19:35:58] Tulio Adriano: ok. Obrigado. FIM 

[19:36:10] Pedro Santos: Quem vai da CO ENEL para o EREL NE? 

[19:36:23] Amanda Galdino: joao-executivo estadual 

[19:36:37] Pedro Santos: favor lembrar de levar cartazes para os executivos levarem para seus 

estados! 

 [19:37:05] Alessandrine Ponto: Isso já foi dito Pedro :D 

[19:37:12] Hendrick: pessoal, dá pra pedir depois na lista os cartazes, e o pessoal da COENEL 

Manaus manda por malote da universidade, é só passar o endereço 
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[19:37:21] Frederico Di Lullo: PESSOAL, QUESTÃO DE ORDEM - as reuniões sempre demoram 

mais do que 4 horas. Temos uma pauta extensa. Sugiro que mantenhamos o foco nos pontos de 

pauta. Se tiver alguma dúvida com o amiguinho, adicione ele e fale no chat em particular e não 

aqui no grupo. Por favor! 

 [19:37:53] Lucas Barbosa: O 53º Congresso da UNE será realizado entre os dias 29 de maio a 02 

de junho de 2013, na cidade de Goiânia, Goiás. Também acorrerá na mesma data o 2º 

Congresso da Assembleia de Estudantes Livre - ANEL que será em Juiz de Fora FIM 

[19:38:40] Pedro Santos: eu creio que vou para o Congresso da UNE, a ExNEL vai levar alguma 

pauta de observação? 

 [19:39:57] Frederico Di Lullo: Pedro, te respondo no primeiro ponto de pauta. 

 [19:42:22] Honório Abreu: Então, gente, não tenho muita coisa pra colocar, o que sei veio de 

uma matéria q li no site G1. Os estudantes da UFRRJ ocuparam, nessa quinta-feira, dia 14, a 

reitoria da universidade. Entre suas reivindicações estão: Melhoras estruturais da universidade. 

Geralmente vem faltando luz e água por lá e eles também tem problema de segurança. Na 

matéria também foi colocado que a decisão de ocupar a reitoria foi tirada em uma assembleia 

no dia anterior e que a ocupação está ocorrendo de forma pacífica. Não sei se já foi resolvido, se 

já negociaram com o reitor e tudo e tal. Mas acho importante lançarmos uma nota de apoio aos 

estudantes de lá. Encaminhamento: Pedir ao Welton (Executivo que estuda lá) pra fazer um 

repasse mais qualificado do que ta acontecendo lá e, em cima desse repasse, formularmos a 

nota. 

 [19:44:34] Hendrick: o Welton já publicou no grupo que logo fará o repasse, acredito que 

podemos encaminhar desta forma mesmo. E a nota do Feliciano, quem pode ficar responsável? 

ao menos por começar o esboço e encaminhar o docs pra lista 

 [19:48:22] Honório Abreu: Não sei se é viagem minha, mas acho que, além da nota, poderíamos 

fazer uma imagemzinha daquelas: Sou estudante de Letras, gay ou léxica ou hétero e Feliciano 

não me representa. Ah, eu posso encaminhar um esboço pra lista até terça-feira. (Terça, aqui, e 

feriado \o) 

 [19:48:40] Lucas Barbosa: então, eu até gostaria de fazer, só que agora estou envolvido com o 

processo de eleição dos sindicatos dos professores, dando aula e ajudando no CALET, to sem 

tempo, se ninguém quizer posso fazer 

[19:48:57] Gabriel Guimarães Barbosa: eu posso ajudar o Honório, só não me comprometo a 

começar a nota... Barbosa: pq tô enrolado com mil coisas aqui 

[19:49:40] lucas.eduardo396: acredito que a pauta lgbt seria outro ponto para discussão não? 

[19:50:53] Honório Abreu: Não, Lucas Eduardo, na pauta da reunião de hoje não tem nada 

relacionado com os LGBTs. Então podemos encaminhar assim? Eu e o Brico enviaremos, na 

terça-feira, um esboço da nota para avaliação/modificação na lista? 

[19:51:54] Hendrick: sim, pode ser 

 [19:52:26] Honório Abreu: E quanto a imagemzinha? o q vocês acham? Acho q dialogaria 

demais com os estudantes... 
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[19:52:28] lucas.eduardo396: sim 

 [19:52:44] Hendrick: bom, também acho que ficaria legal a imagem 

 [19:53:55] lucas.eduardo396: tem que ser visual, hoje não vejo como separar isso.. com tantas 

informações no mundo 

[19:54:27] Pedro Santos: Bem... o EPEEL (Encontro PE dos Estudantes de Letras) que iria ser em 

Abril foi adiado para os dias 07, 08 e 09 de Junho, na UPE CAMPUS MATA NORTE. A 

coordenação do curço vai conseguir Irandé Antunes para uma das conferencias. Temos q 

arrumar as coisas no site da ExNEL tmb, só iremos ter um único lote (em relação ao dinheiro) 

para o evento, 65,00 insc. completa 

 [19:56:01] Matheus de Moraes: Esclarecimento... 

[19:56:09] Hendrick: diga Matheus 

[19:56:38] Matheus de Moraes: Pedro, existirão pacote sem alimentação e alojamento tb? fiquei 

confuso 

 [19:57:00] Pedro Santos: existirão 

[19:57:06] Matheus de Moraes: Ok 

[19:57:10] Pedro Santos: vamos repassar para o Hendrik tudo 

[19:57:10] lucas.eduardo396: Estamos em contato com duas intiuiçoes para realizar o EGEL 

(encontro goiano dos estudantes de letras) semana que vem já teremos definições de datas. 

ops! faltou o "s" instituições kkk 

[19:58:29] Hendrick: 2. Discussão da carta de posicionamento das executivas e federações de 

curso a respeito da jornada de lutas da UNE; 

 [19:59:11] Hendrick: essa carta de posicionamento foi tirada no Fórum de Executivas e 

Federações de Curso (FENEX) que aconteceu no começo desse mês em Porto Alegre. Como 

deliberado na plenária final do CoNEL fui representando a ExNEL, mas não cheguei a participar 

da construção dessa carta, porque a delegação da UFSC já estava voltando pra Floripa. O FENEX 

é um fórum consensual, não tem votação, tudo que sai do fórum tem que ser aprovado por 

todas as executivas de curso presentes, como algumas executivas já tinham saído, e como a 

ENEBIO (biologia) que estava presente não tinha acúmulo nem posicionamento não foi 

aprovado, e solicitaram então que eu encaminhasse pra discussão na ExNEL e respondesse se 

assinamos ou não. Assim que sair a relatoria do FENEX mandarei pra lista, junto com uma 

análise do que foi discutido visando a ExNEL. A nota em questão é sobre a jornada de lutas da 

une, e a nota está na lista de e-mails, caso alguém ainda não tenha lido. Acredito que seja isso, e 

que o Lucas possa explicar um pouco melhor, já que ele já se posicionou pela lista. 

[20:01:58] Pedro Santos: acho interessante mandar oq foi debatido para os executivos para 

debatermos nos estados. 

[20:04:45] Gabriel Guimarães Barbosa: então, gente, eu acho que já é madura essa discussão 

dentro dos espaços da executiva 
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[20:05:16] Gabriel Guimarães Barbosa: do que se tornou o movimento estudantil tocado pela 

base governista dentro da UNE, e de como isso está ligado aos processos de privatização da 

universidade, e desse projeto falido de educação que vem sido implementado às nossas goelas, 

então acho que a assinatura da carta é também agir com coerência no movimento da executiva 

de letras. 

[20:06:58] Honório Abreu: Então, já fui contemplado pelo Gabriel e só queria colocar uma coisa: 

A ExNEL, se não me engano, rompeu com a UNE em 2005. Rompeu por achar q a UNE não 

realiza lutas concretas, não organiza os estudantes em defesa da educação, pelo contrário. E 

que sempre está atrelada ao governo. Se temos essa concepção da UNE, por que  não 

assinaremos essa carta? E outra, vários temas de alta relevância para a juventude na atualidade 

não são, sequer mencionados, como Os megaeventos, as remoções...FIM 

[20:07:52] Hendrick: isso Honório, a ExNEL foi a primeira executiva de curso a romper com a 

une, e foi no ENEL recife, em 2005 

 [20:08:16] Frederico Di Lullo: então 

[20:08:28] Frederico Di Lullo: Foto 1: 
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Foto 2: 

 

Acredito que não assinar essa carta seria ir contra a história de nossa executiva. Se em 2005, 

fomos a primeira executiva de curso a romper com a UNE, foi porque ela não representa, de 

fato, aos alunos de Letras. Quem participou, ou esteve na UFPE durante o último CONEB, viu 

que não houve nenhum espaço para NENHUMA executiva de curso. Somos simplesmente 

ignorados e há 8 anos não somos chamados para conversar nem para saber o motivo do 

rompimento. Não construir a UNE enquanto executiva não quer dizer que não representemos os 

alunos de letras filiados à UNE (?), como alguém disse durante o CoNEL. Que a GESTÃO do CA 

seja da UJS não quer dizer que a ExNEL não possa estar presente na Universidade, pelo amor de 

Marx. Que a ExNEL não construa a UNE e que seja assinada a porcaria da carta. Pedro, sobre sua 

pergunta do CONUNE: Enquanto Executiva de curso, a ExNEL não constrói nada que seja 

relacionado a nenhum congresso organizado pela UNE. Porém não impede a nenhum estudante 

de Letras e/ou executivo a que a construa, de maneira pessoal. Eae, ngm vai falar mais nada? 

fechamos o ponto? engraçado que quem defendeu a não assinatura nem apareceu heheh mas 

enfim. 

[20:11:47] Francielli Noya Toso: nunca mais tentaram nem reaver comunicação, né? fods.. 

[20:11:48] Lucas Barbosa: Acho que devemos assinar a nota, isso demonstra o posicionamento 

nacional da ExNEL com relação a uma pseudo-jornada de lutas que tem como finalidade blindar 

o governo Dilma, assim como foi a Marcha as centrais sindicais puxada pela CUT e pela Força 

sindical, que não falou do ACE que é uma retirada de direitos dos trabalhadores, das demissões 

ou as privatizações. Essa jornada de lutas não fará o enfrentamento necessário para conseguir 

as vitorias necessárias para a educação brasileira. Reivindicam 10% do PIB para educação para 

2023 assim como o Governo, ao invés de pedir a estatização do petróleo,  ficam disputando os 

1.65 dos royalties, não demostram a situação atual das universidades e muito menos da 

educação no geral,  por fim a jornada de lutas da Une é a jornada para legitimar as politicas 

neoliberais do governo Dilma. 
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Dentro das entidades que formam a jornada existem setores progressistas como um campo do 

MST ou mesmo a oposição de esquerda da UNE, mas as direções são todas do campo governista 

que no dia a dia impedem o avanço da luta dos trabalhadores e estudantes fazendo acordos 

rebaixados e protegendo o governo. FIM 

[20:12:30] Gabriel Guimarães Barbosa: eu acho que é uma questão de coerência, gente, tem 

que assinar hoje mesmo 

 [20:13:18] Hendrick: assinamos então 

[20:14:20] Tulio Adriano: Concordo em assinar o documento! 

[20:14:33] lucas.eduardo396: concordo em assinarmos por manter a coerência da jornada ExNEL 

[20:14:52] Gabriel Guimarães Barbosa: gente, daí acho que temos que divulgar bastante essa 

carta na base, de alguma forma... nem que seja via redes sociais 

 [20:15:12] Francielli Noya Toso: eu divulgarei bastante aqui no meu estado :) 

 [20:15:49] Hendrick: 3. Encaminhamentos do CoNEL; 

 [20:17:22] lucas.eduardo396: a partir do que foi discutido estamos trabalhando para que a 

ExNEL seja divulgada mas esperamos a cartilha que foi proposta 

 [20:18:39] Lucas Eduardo: já que precisamos politizar os acadêmicos que estão entrando e 

outros que desconhecem o trabalho e as lutas da executiva 

 [20:20:06] Frederico Di Lullo: Queria saber o que aconteceu com as advertências. As pessoas 

simplesmente passaram pelas suas respectivas genitálias o chamado de atenção. É fácil depois 

pedir desconto no EREL regional. A maioria das pessoas que foram advertidas, sequer 

constroem a ExNEL em suas universidades. Sobre o GDT de Seminário, mesmo que haja uma 

movimentação mínima no fórum, as coisas estão acontecendo. Acredito que nos próximos dias 

possamos dar um gás nas discussões e começar a encaminhar tudo. 

[20:21:33] Hendrick: sobre as advertências: elas foram encaminhadas para a lista, para o grupo, 

e individualmente aos executivos advertidos. A juliane (finanças centro-oeste) e a Isabela 

(comunicação centro-oeste) responderam 

[20:21:57] Lucas Eduardo: havia uma proposta de unificação do discurso a ser apresentado, e ai? 

o pessoal de Goiás está se mobilizando 

[20:22:30] Gabriel Guimarães Barbosa: respeita as falas aí, gente 

[20:22:35] Hendrick: e eu estava aguardando mais alguém se pronunciar para encaminhar de 

uma só vez pra lista 

[20:22:51] Frederico Di Lullo: Direito de resposta solicitado 

[20:22:57] Hendrick: diga Fred 

[20:23:12] Frederico Di Lullo: Sobre as justificativas, seria bom já divulgar logo 

[20:23:29] Hendrick: Isabela 
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[20:23:33] Hendrick: Minha ausência ao CoNEL deu-se devido às eleições do Centro Acadêmico 

de Letras da UnB que ocorreu na mesma data. Lucas Barbosa já havia informado a tod@s sobre 

esse fato. Com relação à minha participação como executiva, as vezes que não pude comparecer 

às reuniões por motivos profissionais foram todas avisadas previamente. A minha participação 

no EBREL em nome do CALET e da Exnel também foi divulgada a tod@s. Gostaria de maiores 

esclarecimentos sobre os critérios bem como sobre o teor da discussão acerca da minha 

participação na executiva. Aguardo retorno. 

[20:23:47] Frederico Di Lullo: e ao Lucas, o GDT foi criado no Facebook, divulgado no grupo de e-

mail e no grupo da ExNEL no Facebook. 

[20:24:07] Hendrick: Juliane 

[20:24:10] Hendrick: Gostaria de aproveitar também esta oportunidade e pedir esclarecimentos 

sobre a advertência, no meu caso por CONSENSO. Não fui para o CoNEL porque não tive grana 

pra ir, mesmo com a ajuda que a executiva pudesse me dar não seria suficiente, não estive no 

ENEL porque coincidiu com o aniversário do meu filho e mesmo assim, por indicação e talvez 

reconhecimento pelo serviço prestado à executiva, fui eleita a Regional de Finanças. Nos últimos 

3 anos estive a frente na organização dos maiores fóruns desta executiva, além de simpósios e 

calouradas, não só na região Centro-Oeste. As pessoas da minha região que foram ao CoNEL e 

que acompanham de perto minha militância, não só dentro dos fóruns da ExNEL, tbm optaram 

por esta decisão, pois bem, continuarei a luta com ou sem a executiva, é coisa que vem no 

sangue, independe de representar uma executiva ou não. Das reuniões da Finanças que não 

participei enviei justificativa pela lista. Infelizmente tenho cumprido somente aquilo que 

corresponde ao meu cargo, e sei que a minha região cobra isso, pois éramos uma das mais 

articuladas do país, os executivos que foram eleitos aqui no último encontro nem sequer 

receberam formulário ou tiveram reunião, pena que é a minha cara que eles conhecem e é de 

mim que cobram... Vou continuar com os compromissos pessoais que assumi com as 

Universidades aqui (UNEMAT com o encontro Mato-grossense, a UEG com o Regional e  UEG-

Iporá para o possível encontro Goiano).  

[20:24:18] Frederico Di Lullo: caso tenha interesse em participar pode se adicionar no grupo: 

http://www.facebook.com/groups/167894926697295/?fref=ts 

 [20:25:39] Hendrick: e a minha inscrição foi pra pedir aos executivos estaduais/regionais que 

divulguem as listas de universidades que têm cursos de letras nos grupos do Facebook e 

incentivem os representantes de CA/DA a (re)filiarem os CAs na ExNEL pouco mais de 10 centros 

acadêmicos já estão regularizados, mas ainda temos muitos que não, e perdemos força nas 

atividades que fazemos enquanto ExNEL se não divulgarmos e não estivermos juntos das 

entidades. As listas estão no grupo da ExNEL (: 

[20:26:25] Érica Reis: ok, Hendrick 

 [20:27:04] Lucas Eduardo: Na reunião do CoNEL, juliane não foi advertida... foi um equivoco por 

parte da relatoria. 

[20:27:07] Tulio Adriano: vamos respeitar a ordem das inscrições! 

 [20:30:59] Matheus de Moraes: Bem gente, como todos virão Eu, Honório e Yanara fomos 

advertidos pelo CoNEL. O nosso EREL está em cima e estamos tendo bastante trabalho com ele, 

creio que nossas advertências tenha sido aprovadas pelo fato de ao menos eu não estar 
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repassando as coisas para a lista de e-mails porque o meu foi bloqueado e não fui adicionado 

ainda alista com o meu novo. Os Executivos do NE sabem da minha dificuldade de estar nessa 

gestão por motivos pessoais que inclusive os mais próximos de mim sabem quais são. Enfim, a 

Coordenação do NE resolveu se juntar para fazer uma justificativa única já  que de certa forma 

os nossos trabalhos não estão parados, porém por questão de horários não conseguimos nos 

reunir. Acho que Honório pode falar mais um pouco sobre nossa questão. FIM 

 [20:31:26] Hendrick: Matheus, me passe depois o teu e-mail para eu adicionar (: 

 [20:31:40] Honório Abreu: Então, gente. Sobre a campanha de valorização do profissional em 

Letras: Acho q temos q de fato colocar essa campanha pra andar. Vamos ter encontros próximos 

e não temos nem uma identidade visual. Temos q correr. Sobre as advertências: Fui advertido, 

to finalizando minha ‘prestação política’  e acho muito sério essa questão( respeito e concordo 

com essa decisão, podia ter feito bem mais pela executiva, principalmente na minha pasta, a de 

finanças.).  Teve gente q não faz nada e não foi advertido. Acho q o momento é construir essa 

campanha com as pessoas que temos. Sabemos q nem metade da ExNEL tirada em ENEL, de 

fato, trabalha. Isso ta atrelado a vários motivos, a forma como se é eleito, a organização dos 

cargos, etc. 

 [20:32:58] Tulio Adriano: Como o Lucas disse no CoNEL ouve consenso de que a Juliane não 

levasse advertência. Houve um erro e acho que deve ser concertado, pois na reunião presencial 

que tivemos para discutir o EREL Centro Oeste ela se mostrou muito decepcionada com esta 

advertência. Não sei como, mas acho q este erro deve ser reparado. 

 [20:33:59] Frederico Di Lullo: acho que houve CONSENSO para que ela não fosse advertida, é 

isso? Simples a gente divulga o erro e pede desculpas e diz que não vamos mais errar. 

[20:34:38] Tulio Adriano: Isso mesmo. Até comentamos q ela era a única q estava trabalhando 

na região 

[20:34:47] Lucy: não, ela foi advertida! foi pelo cargo de finanças, não pelo trabalho dela na 

região, entende?! 

[20:35:35] Tulio Adriano: Lucy ela não foi advertida, até pq vcs perguntaram a mim e ao Lucas o 

que achávamos. 

[20:37:02] Lucy: a questão da advertência para vários executivos foi mais pela questão de 

repasse ou que estavam trabalhando, mas não no cargo que de fato ocupam na ExNEL. Foi uma 

forma de chamarmos a atenção dessas pessoas que nos repassem de fato o que estão fazendo 

nas suas regiões e coisas afins 

[20:37:21] Lucas Eduardo: Estamos trabalhando com alguns executivos que realmente 

acordaram com a advertência. Estamos iniciando um trabalho muito bom com os estaduais. 

porém Lucy realmente defendemos o trabalho da juliane pois vemos os frutos de seu trabalho 

em nossos encontros. 

[20:37:25] Lucy: Ela foi junto com todos os executivos regionais de finanças, menos o regional 

sudeste. 

[20:37:50] Hendrick: bom, o que a gente pode fazer é divulgar que foi um erro e pedir desculpas. 

Só acho estranho que faz quase um mês que foi divulgada a relatoria e a advertência e ninguém 

falou nada 
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[20:38:45] Lucy: Sim, vocês são da região, não levem para o pessoal. Ela foi advertida por não 

haver repasse quanto ao cargo que ocupa, como eu que faço estou perto de finanças e participo 

de todas as reuniões por exemplo. 

[20:38:48] Lucas Eduardo: aki em Goiás, tivemos avanços positivos não é Túlio? 

[20:39:24] Tulio Adriano: A reunião a qual tive contato com a Juliane foi quinta agora e deixei o 

assunto a ser discutido aqui 

[20:39:32] Lucy: Não acho que foi um erro, ela recebeu a advertência por não repassar como 

vários executivos receberam também, isso pode ser conversado e tudo mais. 

[20:39:34] Tulio Adriano: Verdade Lucas Eduardo 

[20:39:37] Lucas Eduardo: não é pessoal apenas de a César o que é de césar 

[20:40:15] Tulio Adriano: Ok. podemos discutir isso depois. Que acham? Pois estamos 

prolongando o assunto. 

[20:40:58] Lucy: Ok, mas se vamos rever a dela teremos que rever a de todos, pois o mesmo 

critério de votação que foi adotado no caso da Juliane foi adotado para vários executivos que 

estão ativamente conosco. Acho perda de tempo. 

[20:41:21] Fabiane  Melo: contemplado 

[20:42:15] Tulio Adriano: ok. se é pela falta de repasse no cargo dela , não posso opinar 

[20:42:32] Frederico Di Lullo: Acho que não temos que rever o de ninguém. Ela foi uma das 

DUAS pessoas que responderam apenas. O resto tá nem ae 

[20:42:37] Érica Reis: acho q isso deve ficar claro pra ela, a advertida. 

[20:42:49] Frederico Di Lullo: se for rever que seja revisto o da Aysha e Juliane, apenas. 

[20:43:13] Érica Reis: já ia falar isso Fred, foram muitas advertências e só 2 responderam, ou 

seja... 

[20:43:15] Alan Ricardo Costa: [Vou me intrometer apenas porque agora não está tendo 

inscrição] Concordo com "Acho que não temos que rever o de ninguém. Ela foi uma das DUAS 

pessoas que responderam apenas". 

[20:43:21] Hendrick: exonera o resto haha 

[20:43:37] Gabriel Guimarães Barbosa: gente, enfim 

[20:43:39] Lucy: huahuau apoiado 

[20:43:44] Gabriel Guimarães Barbosa: dps a gente discute isso, vamos otimizar a nossa reunião 

[20:43:57] Tulio Adriano: Acho q não deve ser revista nenhuma advertência e se vcs q trabalham 

na finanças acha q deve ser advertida eu concordo 

[20:44:48] Honório Abreu: me inscrevo pra proposta de encaminhamento 
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[20:45:15] Lucy: Obrigada, Túlio, é o que penso. 

 [20:45:28] Honório Abreu: Tirar uma data limite para os executivos advertidos mandarem sua 

prestação política, como foi pedido no e-mail de advertência, e, caso não for cumprido essa 

data, exonera. 

 [20:45:54] Lucy: Apoiado!! 

[20:45:59] Tulio Adriano: Apoio! 

[20:46:04] Fabiane  Melo: apoiado 

[20:46:07] Pedro Santos: apoiado 

[20:46:13] Hendrick: concordo 

[20:46:17] Lucas Eduardo: querida, Lucy se como finanças ela deixou a desejar ok! porém só 

quero saber se realmente não fez os repasses ou se deu justificativas como afirma apenas! 

[20:46:31] Frederico Di Lullo: gente, questão de ordem. o CoNEL aconteceu, faz quase um mês, 

realmente se faz necessário mais tempo para a prestação política? 

[20:47:09] Adri: apoiado 

[20:47:14] Lucas Barbosa: apoiado 

[20:47:15] Adri: apoiado ahuhuahua 

[20:47:22] Hendrick: concordo com o Fred, tivemos um mês já 

[20:47:25] Lucy: APOIADO! 

[20:48:00] Frederico Di Lullo: acho que, no máximo, 3 ou 4 dias... mas gente do ceu, essa 

executiva tá virada para as trevas. 

[20:48:12] Adri: ai, gente, só acho que a gente leva muito tempo pra discutir cada coisa... 

[20:48:23] Lucy: Lucas, só justificou suas faltas, mas nenhum repasse foi feito quanto ao seu 

trabalho. 

[20:48:28] Pedro Santos: concordo com Adri! 

[20:48:43] Lucas Eduardo: ok! obrigado pelo esclarecimento 

[20:48:59] Honório Abreu: Fred, 3 ou 4 dias vai ser uma data limite. Rs. 

 [20:49:36] Lucas Eduardo: então deixa com está que já foi superado e estamos trabalhando 

juntos pelo EREL, EMEL e EGEL 

[20:49:41] Lucy: Adri, né? ¬¬ 

[20:50:15] Honório Abreu: Podemos encaminhar assim: Até quinta-feira (21/03) os executivos 

advertidos tem q se justificar na lista. Pode ser? 
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[20:50:28] Hendrick: pode 

 [20:50:57] Lucas Eduardo: quinta??? é melhor 5 dias uteis 

[20:51:08] Tulio Adriano: Após? 

[20:51:19] Lucas Eduardo: sim apos 

[20:51:19] Hendrick: por quê 5 dias? somos um banco? hahaha 

[20:51:27] Gabriel Guimarães Barbosa: é banco essa porra? 

[20:51:30] Pedro Santos: kkkkkkkkkkkkk 

[20:51:35] Lucas Eduardo: kkkkkkkkkkkkkkkkkk 

[20:51:46] Lucas Eduardo: uai mexe com dinheiro tb 

[20:51:53] Lucy: uahhuauhuauhahua 

[20:51:57] Hendrick: até quinta feira 

[20:52:20] Lucy: gente burocrata huahuahuahu 

 [20:52:28] Lucas Eduardo: n vejo porque não, já que anteriormente foram muito mais flexíveis e 

a situação chegou a esse pé 

[20:53:03] Hendrick: por mim exonerava agora já 

[20:53:10] Tulio Adriano: até quinta. Concordo 

[20:53:11] Hendrick: duas executivas só esclareceram 

[20:53:15] Lucas Barbosa: acho que temos coisas mais importantes para serem discutidas que 

prazo, vamos votar as duas propostas de dia e pronto até quinta 

 [20:53:43] Hendrick: Proposta 1: quinta 

[20:53:43] witallo  fontineles: até quinta 

[20:53:47] Hendrick: Proposta 2: sexta 

[20:53:47] Lucas Eduardo: concordo com o chará 

[20:53:49] Hendrick: votem 

[20:53:59] Honório Abreu: 1 - Até quinta 

[20:54:02] Hendrick: 1 

[20:54:02] Lucas Eduardo: sexta 

[20:54:02] Gabriel Guimarães Barbosa: 1 

[20:54:02] witallo  fontineles: proposta 1 
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[20:54:07] Tulio Adriano: 1 

[20:54:11] Lucy: 1 

[20:54:14] Fabiane  Melo: 1 

[20:54:15] Matheus de Moraes: 1 

[20:54:16] samine benfica: 1 

[20:54:18] Dejair Martins: 1 

[20:54:20] Lucas Eduardo: ok vencido 

[20:54:22] Lucas Eduardo: kkkkkkkkkkk 

[20:54:28] Pedro Santos: 1 

[20:54:32] Lucas Barbosa: 111 

 [20:54:51] Hendrick: mais alguém se inscreve pro ponto dos encaminhamentos do CoNEL? 

[20:55:35] Hendrick: só não vale justificar pelo amiguinho né gente, hahaha 

[20:55:53] Pedro Santos: lógico neh Hendrick 

[20:55:54] Lucas Eduardo: kkkkkkkkkkk 

[20:56:01] Lucas Eduardo: próximo 

[20:56:08] Hendrick: 4. Possibilidade de reunião presencial antes do ENEL; 

[20:56:33] Lucy: huahuhuah 

[20:56:35] Pedro Santos: em Manaus? 

[20:56:43] Adri: pra mim já deu o tempo pra eles se justificarem 

[20:56:45] Lucas Eduardo: sim Manaus 

[20:56:47] Adri: (desculpem, tava comendo ahah) 

[20:56:47] Tulio Adriano: acho possível e desde já ofereço Goiânia 

[20:57:10] Lucas Eduardo: apoiado 

[20:57:13] Gabriel Guimarães Barbosa: eu ofereço o recife, com alojamento no NAE 

(brincadeira, não pude perder) 

[20:57:16] Lucas Barbosa: acho difícil 

[20:57:17] Érica Reis: nossa em Manaus? 

[20:57:17] Adri: acho difícil, pois não há feriados haha eu não iria, apoio o brico HUAHUA 
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[20:57:33] Hendrick: apóio Olinda, haha 

[20:57:45] Érica Reis: venham pro Pará então 

[20:57:47] Pedro Santos: Brico... e sua intimidade com o NAE da UFPE 

 [20:57:48] Tulio Adriano: aqui em Goiás é o centro e fica mais perto pra todo mundo. 

kkkkkkkkkk 

[20:58:01] Hendrick: o lugar mais fácil teoricamente é São Paulo né 

[20:58:05] Lucy: Brico, apoiado!!!!! 

[20:58:06] Hendrick: todo mundo consegue chegar com um voo 

 [20:58:08] Lucas Eduardo: não temos praias 

[20:58:23] Bruna Mendes Lopes: Pq não em Manaus ? Assim já conhecem nossa universidade... 

[20:58:37] Hendrick: por que custa 3000 a passagem, haha 

[20:58:39] Lucas Eduardo: credo! 

[20:58:50] Érica Reis: então vamos logo para o EREL Norte q acontecerá na UFAM 

[20:58:58] Érica Reis: la reunimos rs 

[20:59:08] Fabiane  Melo: :^) 

[20:59:16] Tulio Adriano: então é bom q não temos praias para q ninguém falte as reuniões para 

ir a praia 

[20:59:27] Lucas Eduardo: kkkkkkkkkkkkk vdd 

[20:59:31] Hendrick: pessoal, vamos se inscrever 

 [20:59:37] Bruna Mendes Lopes: Mas não vai ser em Manaus. Vai ser em Benjamin Constant 

[20:59:43] Lucas Barbosa: Galera vamos ser realistas, não tem feriado, o único feriado que tem 

na sexta, vai ter dois congressos importantes o da UNE e da ANEL, o que podemos ver é se 

alguém da executiva com experiência de construção de encontros possa ir até Manaus pra dar 

uma força 

[20:59:45] Honório Abreu: Não, gente, é sério aqui. Primeiro temos q ver a possibilidade. é 

viável? Acho q sim, e já coloco que temos q fazer em um encontro. pode ser em Pernambuco, no 

EPEEL, que vai ser em junho, ou em algum outro evento, para podermos pedir ajuda a 

Universidade... 

 [21:00:28] Pedro Santos: Apoio Honório 

[21:00:44] Lucas Eduardo: ok 

[21:02:04] Gabriel Guimarães Barbosa: eu acho que a gente tem que pensar direito isso, um 

lugar que seja viável pra todos, com possibilidade de alojamento, e que os executivos possam 
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comparecer, se não vai ter sentido a reunião. podemos ver vários lugares, mas estaria 

contemplando a todos os executivos? já que seria uma reunião nacional. 

[21:03:10] Érica Reis: pq não tentemos fazer no EREL Sudeste? 

 [21:03:18] Pedro Puro Sasse da Silva: Eu acho que mais uma reunião presencial nacional será 

um peso pro orçamento de todo mundo, não poderíamos aproveitar os EREIS que virão pra 

botar os assuntos em ordem e fazer só um repasse pela internet entre as regiões ? 

[21:03:52] Pedro Santos: Sasse os regionais são em datas separadas acho q fica complicado 

concordam? 

 [21:04:15] Lucas Eduardo: escolham um 

 [21:04:35] Pedro Puro Sasse da Silva: Mas todos acontecem antes do ENEL, não? 

[21:05:20] samine benfica: (o que estaria na pauta dessa reunião presencial? o ENEL?) 

[21:05:22] Érica Reis: acho q o Rio fica acessível para a maioria, olha q nem falo tanto por mim, 

mas seria muito bom termos um espaço no EREL Sudeste para fazermos uma reunião sobre o 

ENEL 

[21:05:43] Frederico Di Lullo: Norte: ENEL 2013 

Sudeste: CoNEL 2013 

Centro-Oeste: CoNEL 2013 (dezembro) 

Nordeste: Reunião presencial 

[21:05:49] Frederico Di Lullo: venham pro sul 

 

[21:05:49] Adri: (pois é, qual seria a pauta da reunião? senão nem haveria necessidade) 

[21:06:06] Érica Reis: no Sul é frio rs 

[21:06:08] Adri: venham pra Criciúma kkk brimks 

[21:06:14] Hendrick: crissiumal kekeke 

[21:06:18] Lucy: O problema é que os Encontros têm a programação mega apertada 

[21:06:34] Érica Reis: a gente reúne de madrugada 

[21:06:39] Alan Ricardo Costa: Se não for importante, e o evento não tiver espaço significativo 

para isso, acho que nem deveria ter encontro. Fica difícil para quem trabalha, não tem verba, 

etc. 

[21:06:45] Gabriel Guimarães Barbosa: genteeee ordem 

 [21:06:53] Alan Ricardo Costa: Criciúma [todos os votos] 

 [21:07:09] Hendrick: só fala com inscrição 

[21:07:17] Lucas Eduardo: concordo: casa de cera!!! na madruga vai prestar heim??!! rssss 

[21:07:21] Gabriel Guimarães Barbosa: hendrick eu tô inscrito? 
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[21:07:24] Lucy: já me inscrevi a tempos e não fui chamada ¬¬ 

[21:07:41] Frederico Di Lullo: 1- Há necessidade de um encontro presencial? Há discussão 

política que sustente uma reunião? A necessidade é real? Não é uma desculpa para fazer putaria 

loca e trepar alucinadamente entre amigos? Acho que antes de contemplar uma data 

precisamos discutir a necessidade. Infelizmente, pra mim que moro no Sul e já participei de 

espaços no Nordeste e Sudeste, fica difícil estar indo para uma nova reunião que não seja ENEL 

2013 ou EREL SE. Então acho que, inicialmente, precisamos ver se há uma necessidade real de 

reunião e depois discutir a possível data. 

[21:07:45] Pedro Santos: Dá para fazer a reunião no EPEEL, posso arrumar espaços para os 

executivos e espaços para a debates 

[21:07:47] Hendrick: está sim brico 

[21:10:06] Lucas Eduardo: faça então uma online e se não resolver façamos uma presencial uai 

[21:10:31] Adri: ó aqui a gente online discutindo uma possível reunião, porque não 

aproveitamos e discutimos algo mais útil? [ai, desculpa ahha~] 

 [21:10:54] Gabriel Guimarães Barbosa: Eu dou todo apoio a uma reunião presencial, realmente 

dá um up nas discussões, e tal. Mas! quanto a fazer no EREL Sudeste. Poderíamos garantir 

alojamento de quarta a domingo à noite, porque segunda voltam as aulas. Fico preocupado 

apenas com a programação do evento, que está bem apertada e acho que seria melhor 

aproveitado dias ou antes ou depois do evento para não estarmos esvaziando os nossos 

próprios espaços para nos reunirmos.  Vou tentar ver a questão do alojamento e encaminho pra 

lista a possibilidade ou não. Não descarto a possibilidade, apenas fico preocupado com a 

programação do evento. Fim 

 [21:11:50] Pedro Santos: Dá para fazer a reunião durante o 4º EPEEL dá para conseguir espaços 

para os executivos e não vai comprometer o evento, eu acho 

[21:14:46] Lucy: São muitos encontros até o ENEL e a maioria dos executivos estão divididos e 

gastando bastante, então será mesmo necessário isso? Além da programação dos encontros que 

já são mega apertadas e mesmo fazendo um dia antes ficará complicado, pois quem irá com o 

ônibus da universidade, por exemplo, será prejudicado. Acredito que podemos conversar todos 

os pontos pendentes online, já temos um grupo executiva e CO ENEL, podemos marcar uma 

reunião só para isso e colocamos todos os pontos na mesa. Claro que uma reunião presencial 

seria melhor e muito mais produtiva, mas vamos ser realistas. 

[21:16:17] Gabriel Guimarães Barbosa: contempladíssimo pela lucy 

[21:16:27] Pedro Santos: A prova disso foi a ultima reunião presencial no Recife, neh Lucy? 

[21:16:48] Isadora Szklo: Uma dúvida, os encontros presenciais são mesmo tão mais frutíferos? 

[21:16:54] Lucy: e fazer fora dos encontros é pior ainda, por questões financeiras mesmo. Pedro, 

sim foi mega produtivo, mas com tantos encontros e o ENEL ai acredito que não teremos como 

fazer um, infelizmente = / 

[21:17:53] Gabriel Guimarães Barbosa: os encontros presenciais são bem produtivos, mas 

quando muitos executivos conseguem participar 
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 [21:19:02] Honório Abreu: Gente, bem concretamente, motivos temos sim pra realizar a 

reunião presencial. Temos uma campanha de valorização dos profissionais em Letras, temos q 

fechar as coisas bem direitinho para o ENEL. Motivos temos. Sugiro que seja em Pernambuco, 

junto do EPEEL. 1º Por ser um encontro estadual e de menor porte (Comparado a um regional)  

e 2º Por ser ‘próximo’ ao ENEL.  A data do EPEEL é: 07, 08 e 09 de Junho. A ideia não é fazer 

antes nem depois, é durante. Claro que terão executivos resolvendo os buchos do evento, mas 

acho que o mais viável nesse momento é isso. 

 [21:20:18] Isadora Szklo: Quando vai ser o EPEEL? 

[21:20:31] Matheus de Moraes: 07 a 09 de Junho 

 [21:21:34] Isadora Szklo: ah, tava escrito, foi mal 

[21:21:44] Frederico Di Lullo: por mim que não tenha reunião. Não há necessidade. A gente se 

vira. 

 [21:21:49] Gabriel Guimarães Barbosa: eu quero inscrição de novo, gente 

[21:22:07] Lucas Eduardo: concordo com o fred.. 

 [21:22:35] Érica Reis: a Alessandrine tbm pediu inscrição, queria "ouvi-la", ja q é da CO ENEL 

[21:22:47] Lucas Barbosa: acho que não tem necessidade 

[21:23:00] Alessandrine Ponto: A COENEL está disposta a realizar uma reunião ONLINE, 

precisamos esclarecer alguns pontos e colocar em discussão outros. Essa reunião é necessária- 

sem dúvidas! 

[21:23:18] Lucas Barbosa: boa alessandrine 

 [21:23:59] Lucas Eduardo: concordo 

[21:24:14] Isadora Szklo: É realmente um ponto válido a gente pensar que não são todos os CAs 

que podem pagar os executivos e não são todos os executivos que tem a disponibilidade de um 

fim de semana também... dificulta bastante 

[21:24:17] Gabriel Guimarães Barbosa: eu acho que a gente tem sim que aproveitar os espaços 

que a gente puder estar junto tête-à-tête, seja nacionalmente ou regionalmente ou de maneira 

estadual, mas daí a convocarmos uma reunião presencial no recife teríamos que ver a 

possibilidade da ida dos executivos, senão, acredito eu, é um tiro no próprio pé. Devemos sim 

nos reunir presencialmente o máximo que pudermos porque realmente temos melhor 

aproveitamento, mas a convocação se uma reunião nacional presencial sem sabermos a 

disponibilidade dos executivos me soa desnecessária, fazendo par com algumas outras falas já 

expostas nessa reunião, fim 

[21:24:18] Lucy: vamos marcar a reunião pela lista ou pelo grupo da CO com os executivos 

[21:25:01] Hendrick: também acho que não devemos fazer pela questão da mobilidade, porque 

concordo que devemos aproveitar os espaços 

[21:25:44] Isadora Szklo: Acho que pode rolar tipo uma  campanha de incentivo pros executivos 

aproveitarem mais os espaços, mas não forçar uma reunião... 
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[21:26:16] Gabriel Guimarães Barbosa: eu acho que a gente tem sim é que marcar muita 

presença nos regionais e estaduais que vierem por aí, pra trabalharmos a base sobre o ENEL e 

sobre a nossa campanha de valorização e nova organização da executiva, podendo ser bem mais 

proveitoso do que necessariamente em uma reunião presencial custosa, desculpa atravessei as 

falas 

[21:26:47] Pedro Santos: retiro a proposta de ser no EPEEL a reunião presencial. 

[21:26:55] Lucy: huahuaahuhua 

[21:26:59] Isadora Szklo: Alguém sustenta a proposta? hehe 

[21:27:29] Frederico Di Lullo: eu ACHO que por questão de centralidade, poderia rolar no EREL 

SE 

[21:27:31] Lucy: a maioria já concordou que é difícil e será melhor fazermos online, pronto. 

[21:27:36] Frederico Di Lullo: mas ha necessidade? 

[21:27:45] Hendrick: vamos fazer online então 

[21:27:58] Honório Abreu: Gente, só tem uma proposta. A de ser online e junto com a CO enel. 

[21:28:10] Hendrick: é 

[21:28:10] Érica Reis: se não for no EREL SE, concordo q seja on line 

[21:28:37] Pedro Santos: Proposta 1: junto com a CO enel - Proposta 2: EREL SE 

[21:28:42] Hendrick: 1 

[21:28:42] Pedro Santos: vamos votar? 

[21:28:48] Alessandrine Ponto: 1 

[21:28:48] Matheus de Moraes: 1 

[21:28:50] Lucas Barbosa: 1 

[21:28:50] Pedro Santos: 1 

[21:28:52] Lucas Barbosa: 1 

[21:28:55] Érica Reis: ai 

[21:28:56] Gabriel Guimarães Barbosa: 1 

[21:28:57] Tulio Adriano: 1 

[21:28:59] Fabiane  Melo: 1 

[21:28:59] Honório Abreu: 1 

[21:29:00] witallo  fontineles: 1 



Gestão 2012/2013 
www.exnel.org.br | contato@exnel.org.br  

[21:29:01] Pedro Puro Sasse da Silva: 1 

[21:29:02] Érica Reis: rs 

[21:29:03] Dejair Martins: 1 

[21:29:03] Érica Reis: 1 

[21:29:07] Hendrick: pronto 

[21:29:13] Isadora Szklo: 1 

[21:29:13] Adri: 1 

[21:29:23] Pedro Santos: resolvido! 

[21:29:32] Lucy: 1 

[21:29:44] Isadora Szklo: foi consenso, nem precisava votar haha 

[21:29:46] Hendrick: sim 

[21:29:47] Hendrick: UHSUHDUHUHSADSA 

[21:29:50] Frederico Di Lullo: 2 

[21:29:52] Frederico Di Lullo: kekeke 

[21:29:54] samine benfica: 1 

[21:29:56] Honório Abreu: Não foi consenso 

[21:29:58] Alessandrine Ponto: Peço um esclarecimento (não sobre isso) – Quando puder 

avisem-me. 

[21:30:07] Hendrick: diga alessandrine 

[21:30:19] Pedro Santos: mais foi a maioria Honório 

[21:30:37] Alessandrine Ponto: Não sou executiva, mas quero fazer parte da construção dessa 

campanha-com quem devo falar? 

[21:30:39] Frederico Di Lullo: uma coisa é consenso, outra coisa é maioria. 

[21:30:41] Lucas Eduardo: on apoio 

[21:30:44] Isadora Szklo: (esse já é o ponto 4?) 

[21:30:54] Hendrick: sim isadora 

[21:31:37] Lucy: já faz parte do grupo? Alê 

[21:31:37] Isadora Szklo: não querendo causar hehe mas no ponto 7, a gente pode adicionar 

apoio aos estudantes da UFMT também? 
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[21:31:50] Alessandrine Ponto: Não Lucy. :( 

[21:31:59] Tulio Adriano: Apoiadíssimo Isadora 

[21:32:13] Isadora Szklo: http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2013/03/ocupacao-de-

alunos-na-reitoria-da-ufmt-completa-8-dias-e-sem-acordos.html 

[21:32:28] Lucas Barbosa: to perdido em que ponto estamos? 

[21:32:36] Hendrick: sim isadora, os dois últimos pontos já foram tratados, foram passados pra 

informes 

[21:32:38] Lucy: Coloco você lá, sem problemas, e já faz parte do grupo. Ai discutimos as formas 

da campanha no grupo, ok?! : ) 

[21:32:48] Alessandrine Ponto: Certo Lucy o/ 

[21:32:58] Hendrick: ponto 4 lucas: 4. Possibilidade de reunião presencial antes do ENEL; 

[21:33:18] Honório Abreu: Agora, vamos pro 5 \o 

[21:33:34] Hendrick: 5. Possibilidade de indicação de nomes para as Executivas 

Estaduais/Regionais antes do ENEL para homologação na plenária final. 

 [21:34:09] Lucas Barbosa: Traz os nomes pra reunião presencial aí a gente avalia 

[21:34:48] Tulio Adriano: estive conversando com algumas pessoas aqui e acho viável aqui em 

Goiás e até na região esta indicação 

[21:34:58] Frederico Di Lullo: me inscrevo, mas não quero falar agora pq estou cansado. Parece 

estranho, mas amanhã faço um texto com meu ponto de vista e encaminho para análise. 

 [21:35:21] Matheus de Moraes: Bem gente, por mim a coisa é simples. Sabemos da dificuldade 

de algumas pessoas (inclusive eu) de ir ao ENEL...de bus é impossível para alguns por conta da 

distância e de avião por causa do preço das passagens(se eu comprasse hj de SSA para Manaus 

sairia no mínimo R$900), sendo assim, ao meu ver para q a gestão não fique esvaziada 

precisamos eleger os executivos nos ERELs e homologar no ENEL ,mesmo sem a presença deles. 

FIM 

 [21:35:51] Pedro Santos: me sinto contemplado com a fala de Matheus. 

 [21:36:24] Isadora Szklo: o ENEL pagaria passagens pros executivos? não né? hehe 

[21:37:09] Frederico Di Lullo: Isadora, o ENEL não, mas as universidades sim, como acontece 

sempre ^^ 

[21:37:33] Isadora Szklo: as universidades tipo as prós reitorias de cultura e extensão? 

[21:37:38] Gabriel Guimarães Barbosa: eu acho que a gente tem que ver sim essa possibilidade, 

mas temos que continuar reconhecendo a importância das plenárias do Encontro Nacional de 

Manaus, então como validaríamos as indicações no EREL com alguém se candidatando no 

nacional? na minha opinião o encontrista que estiver presente na plenária do ENEL deve passar 

'por cima' da indicação nos ERELs/outros fóruns. mas deixo aqui que faremos um espaço pras 
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plenárias estaduais no EREL (que até então seriam auto-gestionadas pelas delegações durante o 

encontro) com esse fim de discussão 

[21:38:31] Lucas Barbosa: Acho que é p seguinte, regional eleito na regional e estadual na 

estadual, ai o mandato começa depois da plenária final 

[21:38:46] Gabriel Guimarães Barbosa: bem como levar indicações pra regional na plenária final 

do encontro regional, e é isso, fim 

 [21:41:54] Tulio Adriano: aqui não teremos nem EREL nem EGEL antes do ENEL. então teremos 

q nos reunir e fazer estas indicações e tbm não acho q as pessoas que estão no ENEL devem ter 

preferência as indicações dos encontros 

[21:43:39] Fabiane  Melo: gente desculpa, mas não poderei ficar até o final da reunião, vou ler 

depois a relatoria 

 [21:44:09] Alessandrine Ponto: Pra que serve um ENEL?  Como fazer com que os estudantes 

queiram estar dentro das discussões da executiva quando a própria executiva burla suas 'regras' 

por conveniência? Não concordo com isso, acho um desrespeito com a COENEL e com o objetivo 

do encontro em si. O Amazonas esteve fora das discussões por muito tempo (Assim como a 

maioria dos estados do norte), e agora que está construindo a ExNEL e sediando o ENEL  não é 

justo que as "decisões'' importantes sejam tomadas em outros encontros. Quem quer faz 

esforço, sua a camisa e faz valer a vontade de mobilizar-se. O que não pode é criar um encontro 

que não terá um objetivo real e peso dentro das discussões do movimento. 

 [21:47:05] Matheus de Moraes: Olha só, não podemos falar num geral sem conhecer a 

realidade das outras universidades...quando Fred diz que “As Universidades pagarão as 

passagens” isso foge de minha realidade por exemplo. Sou de uma Estadual que está passando 

por processo de sucateamento e que no ano de 2013, não só a minha, mas as 4 estaduais da BA 

estão com contas de Luz, Água  e Telefone sem pagar por exemplo...a PRAES não está liberando 

nem passagens de bus imagina de avião. Consegui para o ENEL Sul com a Vice Reitoria, porém 

por conta do COPENE que tb aconteceu em Floripa, e não por causa do ENEL. E não acho que as 

pessoas que estiverem no ENEL possam passar por cima da indicação feita na plenária dos 

estaduais e regionais. As regiões e estados são mais representados em seus encontros e não no 

ENEL. Se deixarmos para elegermos todos no ENEL a BA ficará mais uma vez sem estaduais pq 

eu digo com propriedade que se no Sul tivemos 6 Baianos, no Amazonas teremos menos ainda. 

PRECISAMOS ENTENDER A REALIDADE DAS PESSOAS. A maioria dos estudantes de Letras da BA 

são de periferia, trabalham para se sustentar nas Universidades e não tem condição financeira 

de ficar quase duas semanas em um bus ou pagar quase R$1000 numa passagem. FIM 

[21:47:27] Honório Abreu: Entendo o que a Alessandrine colocou, mas nós também não 

podemos passar por cima das plenárias finais dos encontros. Se em um EREL foi tirado 3 

indicações para cargos nacionais, o mínimo que podemos fazer é levar esses nomes para o ENEL. 

E quem tiver lá e tbm quiser se candidatar, faz votação. 

 [21:50:04] Lucy: Não acredito que é um desrespeito com a CO ENEL, terá diversas discussões 

importantes e as eleições dos executivos estaduais e regionais, principalmente, é algo que 

poderá prejudicar as reuniões, sabendo a dificuldade que todos os estudantes estão tendo para 

estarem presentes no ENEL Manaus. Acredito que deva ter uma compreensão da CO ENEL 

quanto a situação que a executiva poderá estar após o ENEL, dada a realidade que infelizmente 

temos. 
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[21:50:57] Tulio Adriano: Isso mesmo Lucy 

[21:51:23] Lucy: Estamos falando de algo que será de extrema importância para a continuação 

da ExNEL nas demais regiões e não tiraremos a importância do ENEL com isso, estamos só sendo 

realistas. por enquanto é um fim 

 [21:52:00] Lucas Barbosa: Desde 2009 acompanho de perto a ExNEL, a eleição de executivos 

deve ser nos encontros onde tem maior representatividade, o ENEL serve para eleger a 

Executiva Nacional, tocar as coisas nacionalmente, vou pegar um exemplo, o caso de Goiás, já 

fui em EGEL com mais de 400 estudantes de diversas localidades do estado, de varias faculdades 

e no ENEL só vão geralmente estudante de Federal, não se trata de jogar o estatuto fora, mas de 

atualiza-lo e tornar a executiva mais próxima da realidade, esse ano por exemplo, só os 

estudantes da UnB irão para o ENEL, já no EBREL aparece pelo menos umas 4 faculdades. A 

questão aqui é de representatividade! Cargos nacionais só no ENEL!   

[21:54:00] Gabriel Guimarães Barbosa: temos que entender sim que um encontro regional e 

estadual também tem a sua importância de representação e que nesse ENEL em específico, 

embora seja quase histórico e estratégico no momento do movimento estudantil do norte do 

pais, teremos problemas nessa mesma representação. Temos que nos esforçar pra tentar 

manter a representação nacional do ENEL buscando as passagens de qualquer forma, mas 

também acho que devemos nos preocupar com um possível esvaziamento da executiva no ENEL 

principalmente no momento de reorganização que estamos passando por. Em outro 

movimento, temos que perceber a importância das bases (e essa minha fala traz um acúmulo 

grande que temos sobre essa importância da base) nos encontros regionais e estaduais e isso 

junto ao momento de renovação das bandeiras e da organização da executiva tem que ser 

pesado pela CO do ENEL. temos que conciliar a importância das representações nacionais, 

regionais e estaduais em seus locais de germinação, ou seja: nos encontros regionais e 

estaduais. 

 [21:55:16] Hendrick: então gente, como podemos encaminhar 

[21:57:14] Matheus de Moraes: votação 

[21:57:19] Lucas Eduardo: ok 

[21:57:38] Alan Ricardo Costa: Votação. 

[21:57:51] Hendrick: achei que dava pra consensuar, a questão não é uma proposta "ganhar" da 

outra, mas se ter um entendimento 

[21:58:31] Érica Reis: bem, é fato que há muito mais estudantes dos estados nos encontros 

estaduais do que no ENEL e consenso tbm 

[21:59:03] Lucy: depois temos que ver o formato, pois devemos pensar em como seria e se 

poderia ser rediscutido no ENEL, que tem os espaços da reunião estadual e regional. 

[21:59:26] Alessandrine Ponto: Esclarecimento : Quanto aos nomes dos executivos nacionais , 

bem, esses só poderão candidatar-se e eleger-se caso estejam presentes no ENEL não é? 

[21:59:54] Érica Reis: creio q sim, Alessandrine 
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[22:00:08] Gabriel Guimarães Barbosa: gente, eu acho que a gente precisa observar tbm essa 

questão dos encontros regionais. no sul e no centro-oeste não vai ter erel antes do ENEL, o que 

significa que essas indicações terão que ser realizados em algum tipo de fórum realizado pelas 

executivas regionais/estaduais garantindo que não fque uma escolha fechada entre os atuais 

executivos em cargo, pq isso é perigoso, também! 

[22:00:14] Lucas Barbosa: nacional só no nacional 

[22:00:30] Alessandrine Ponto: Menos mal :D 

[22:00:41] Lucas Eduardo: hum talvez a pessoa não vá ao enel mas faça um bom trabalho já que 

será cargo regional e estadual 

[22:01:06] Lucas Barbosa: pode fazer indicação gente, mas tem que ser votado no nacional 

[22:01:33] Tulio Adriano: Concordo com o Lucas e por mais que não teremos encontro antes do 

ENEL poderemos indicar representantes estaduais e regionais 

[22:01:53] Lucy: Além disso nem todos os estados terão Encontros Estaduais, então como se 

daria 

[22:01:55] Lucas Eduardo: mas precisa estar presente precisa? seria um pré-requisito? 

[22:02:05] Tulio Adriano: Os nacionais somente no ENEL os outros em seus respectivos fóruns 

[22:02:14] Isadora Szklo: (já volto) 

[22:03:09] Lucas Barbosa: gente é simples no caso dos estaduais e regionais, votamos os 

presentes e as indicações em manaus e os mandatos vão até o encontro acontecer, seja o 

regional ou o estadual 

[22:03:20] Lucas Eduardo: acredito que deveria passar pelas instancias assim: 1 estadual se nao 

tem 2 regional se nao tem ai 3 vota-se no nacional 

[22:03:38] Pedro Santos: voltei 

[22:03:41] Gabriel Guimarães Barbosa: eu fico com medo dessas indicações não serem feitas de 

maneira democrática em um fórum aberto, e sim pelos atuais executivos que pretendem 

manter-se no cargo... não estou garantindo que isso vá acontecer, mas acho importante 

evitarmos a possibilidade desse tipo de postura, vcs me entendem? não tô acusando estados, tô 

só pensando em uma possibilidade que devemos evitar de alguma forma 

[22:04:33] Hendrick: é, tenho esse medo também 

[22:06:06] Gabriel Guimarães Barbosa: então eu encaminho isso: que as indicações sejam feitas 

em encontros estaduais, regionais ou então em algum fórum estadual ou por escola; sendo 

depois votadas no ENEL de Manaus. 

[22:06:14] Alessandrine Ponto: Queridos. Preciso sair realmente em poucos minutos. Há algo 

que deve ser tratado hoje sobre o ENEL ou podemos marcar a reunião COENEL E EXECUTIVOS  

pra resolvermos nossas pendências ? 
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[22:06:34] Lucas Eduardo: eh só pôr uma clausula: que precisa ser pública e com ata que os 

assinantes possam faze-la por exemplo na plenária final onde temos mais assinaturas 

[22:06:47] Lucy: concordo com o Brico. 

[22:06:49] Lucas Eduardo: e se anexe na ata 

[22:07:07] Hendrick: também concordo, pode ser encaminhado assim então 

[22:07:21] Matheus de Moraes: Sim...proposta de Brico 

[22:07:48] Pedro Santos: concordo com lucas 

[22:08:33] Lucy: Lucas, terá relatoria da reunião de eleição. 

[22:08:36] Adri: concordo com brico 

[22:09:08] Alessandrine Ponto: [22:06] Alessandrine Ponto:  

<<< Queridos. Preciso sair realmente em poucos minutos. Há algo que deve ser tratado hoje 

sobre o ENEL ou podemos marcar a reunião COENEL E EXECUTIVOS pra resolvermos nossas 

pendências ?/2. 

[22:09:38] Pedro Santos: sim alessandrine 

[22:09:50] Lucas Eduardo: por isso lucy ja que haverá uma ata na final não vejo pq n pode ser 

anexada a ela a lista de nomes 

[22:09:55] Lucy: Tudo bem, Alê, podem marcar. 

[22:10:03] Lucas Eduardo: que tbm poderá ser anexada na relatoria 

[22:10:28] Pedro Santos: e enviada para a plenária final do enel 

[22:10:29] Alessandrine Ponto: Certo, então marcaremos a reunião e faremos ampla divulgação! 

Boa Noite a Todos. 

[22:10:39] Gabriel Guimarães Barbosa: Beijo, alê 

[22:10:57] Lucy: Isso. Mas as relatorias já tem lista de presença, mas ok. Alê, beijos. 

[22:11:21] Gabriel Guimarães Barbosa: gente, então vamos fechar essa coisa das indicações 

logo? 

[22:11:21] Hendrick: acho que é isso né gente 

[22:11:24] Adri: tchau, alê! 

[22:11:29] Lucas Eduardo: então pronto. Essa lista não pode ir na ata da plenária final ??? Como 

um apêndice? 

[22:12:10] Hendrick: pode, pode. Como um anexo. 

[22:12:28] Lucas Eduardo: ok anexo. 
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FIM :D 

 


