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Encaminhamento inicial: que as próximas reuniões sejam feitas através de Skype. 

 

1. Informes 

Frederico: a ExNEL Sul está organizando o COREL. Ontem recebi a noticia que não poderá ser 

em Cascavel/PR, mas o CA falou com os companheiros da UNIOESTE de Marechal Cândido 

Rondon/PR. Falei com eles e até sexta teremos uma notícia sobre nosso Corel, que será dos 

dias 12 a 14 de Outubro 

Adriana: sexta passada dois membros da ExNEL (Hendrick e Bia) vieram aqui pra Criciúma, para 

junto a mim e outra menina do meu CA realizar uma apresentação da executiva para os 

calouros da 2º fase. Falamos um pouco do movimento, do que é um CA, do que isso reflete na 

vida dos acadêmicos, dentre outros pontos. 

Taíza: Gostaria de informar algumas datas de alguns eventos: ENUDS (UFRRJ) - de 15 a 20 de 

novembro / CELERJ e COREL-SE (UERJ - FFP - São Gonçalo) - 7, 8 e 9 de dezembro / EREL-SE de 

30 de maio a 2 de junho 

Danielle: Sou nova na executiva, mas como não tou vendo ninguém aqui do NE, informo que 

na reunião ficou decidido que o COREL seria em Novembro, nos dias 15 a 18, durante o 

Encontro Pernambucano, em Recife 

Rhayza: Temos indicativo de realizar o II ECEL (Encontro Capixaba dos estudantes de Letras) 

em Março e queremos que seja realizado no IFES. Ainda está no papel e estamos conversando 

e construindo as ideias, mas tem tudo pra dar certo. 

 

2. Avaliação do ENEL 

Frederico: Ao meu ver, e por ser da CO Local onde estivemos trabalhando desde Agosto de 

2011 foi muito emocionante ter visto o ENEL sair do papel. Tivemos muitos problemas 

estruturais por conta da UFSC estar em greve. Esses problemas foram desde alimentação até 

problemas com limpeza de banheiros. No final, acredito que tenha sido um evento que dará 

inicio a um novo conceito de encontros da Letras, onde possamos fazer um trabalho de base 

maior nos alunos de Letras. Quero deixar aqui registrado minha indignação com delegações 

que apenas vão ao encontro para realizar festas. Esse tipo de atitude deve ser avaliada pela 

Executiva, pois não é uma atitude de um aluno-pensante. Se eximir de espaços de discussão 

para depois reclamar é um velho problema que nossa Executiva possui e devemos pensar 

como reverter esse quadro. 

Henrique: acredito que os problemas do ENEL foram muito mais além que a greve. alguns com 

mau caráter e os crimes que aconteceram pesaram muito pra que a co não tivesse tempo para 

as outras coisas. Entretanto quem, realmente, participou do enel percebeu que foi muito 

avançado politicamente. 
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Garrido: Galera... muito complicado dizer quem vai e quem não vai pra fazer festa ....... muitos 

fazem festa e participam.... outros não fazem festa ,,,,,, outros não participam..... vejo inviável 

a postura da executiva de querer ditar o caráter do encontrista ,,,,, se temos pluralidade essa 

pluralidade faz parte do curso de letras... devemos construir o encontro que agrade e venha ao 

encontro com a proposta de todos .. e não com a minha prposta pessoal de encontro .. o 

encontro e da letras e não do que eu julgo certo.. quanto a balanço : evidente que quem foi 

C.O. vai dizer que o encontro foi maravilhoso e tal.... tudo ensaiado porém foi meu sexto enel 

.... e de longe a pior organização ... nem água tinha ... e vcs vem dizer que a culpa e do 

enconrista 

Nabylla: Achei bastante complicado desrespeitar o estatuto em que dizia que deveríamos 

respeitar a plenária inicial. Lá foi deliberado que só quem tivesse não lembro quantos carimbos 

podia votar. Já acho complicado ter que usar algo desse tipo (número de carimbos), mas 

enfim, melhor que nada... E aí veio aquela discussão no final de que todxs poderiam votar. O 

número de carimbos não mede o acúmulo político de cada um, mas foi complicado ver que 

algumas delegações estiveram presentes na hora da votação de quem lhe interessava e depois 

do voto a plenária esvaziou. A gente tem que pensar numa forma de politizar mais os 

encontros e talvez garantir certificados só pra quem participar de 75% do evento e nesses 75% 

tem que estar a parte política do encontro. Mas também não podemos deixar que isso seja 

visto como chatice, pq o papel da executiva é também conscientizar os estudantes. A questão 

das brigadas que não funcionou também é um ponto a repensar no próximo ENEL. A questão 

da limpeza era extremamente necessária e por ser algo chato de se fazer, ninguém se colocava 

pra ajudar. Mas acho que falta os estudantes se conscientizarem de CUIDAR do espaço em que 

estão. Tem gente que não ajuda a limpar mas também não cuida e não tenta manter limpo. E 

eu acho que a questão de politizar o encontro faz com que as pessoas tenham consciência de 

cuidar do que é público, uma coisa tá ligada a outra. Acho que o encontro foi curto, perto dos 

outros encontros de área e aí algumas discussões foram mal feitas, como foi o caso das 

bandeiras de luta e da discussão do estatuto, que se faz essencial. Quanto às festas, temos que 

ser realistas: se tem festa, é impossível curtir a festa e estar de pé no dia seguinte às 7h pra 

conseguir tomar café e curtir os espaços. Eu percebi pelo pessoal do meu alojamento que 

quem ia pra festa não assistia as coisas da manhã e vice-versa. 

Gabriel (UFRJ): é só pra gente tomar cuidado com generalizações, 'indignação com delegações 

que apenas vão ao encontro para realizar festas' não podemos condenar toda uma delegação 

por atitudes isoladas, eu diria 'indignação com PESSOAS que apenas vão ao encontro realizar 

festas'. minha delegação é conhecida por fazer festas, mas mesmo assim eu participei de 

vários espaços de discussão ao longo do evento 

Adri: gente, eu fui pro ENEL já como executiva e sabendo que tinha que ir pra ajudar, mas foi 

uma falta de respeito com a CO local que alguns executivos se portaram apenas como 

encontristas (dos mais reclamoes, por sinal) sem tomar vergonha na cara para ajudar no que 

fosse necessário e ainda nem pra aliviar os ânimos da galera que nunca tinha ido num 

encontro - até aqueles que já frequentaram alguns - e achavam que a COENEL era uma 

prestadora de serviçoes e que deveria fazer tudo bonitinho e na hora que eles quisessem. 

Vamos evitar isso nos próximos encontros, tem hora pra festa e tem hora de limpar o banheiro 

que você sujou. Legal seria se nós, os executivos, já viéssemos pros encontros com a nossa 

delegação bem informada e sabendo que o encontro é tanto deles quanto "nosso", a 
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CO/ExNEL. E outra coisa, me posiciono enquanto CO também e, não, não vou dizer que o 

encontro foi maravilhoso. Tive momentos de desespero quando quebraram os banheiros do 

CDS e as televisões do CSE, quando tive que ir limpar o CSE porque o pessoal nao tinha noção 

do que é uma lixeira e deixava o espaço todo sujo.. mas aí, né, vou aceitar essa pluralidade dos 

alunos sem higiene do curso? 

Taíza: Taíza: Quanto as festas, acredito que a comissão cultural deveria se empenhar para 

realizar festas tão boas a ponto dos encontristas não precisarem fazer suas festinhas 

particulares. No mais, fui, maravilhosamente, contemplada pelo Garrido. 

Frederico: Não podemos, nem devemos enxergar a executiva como “Agência de Turismo 

barato”. A ExNEL deve sim nortear o Encontro na esfera política, acadêmica e cultural. É um 

evento organizado com dinheiro público e muitos alunos vêm pra cá com dinheiro de suas 

universidades. Ficar fazendo festa o dia todo não é o propósito do encontro. não devemos 

confundir falta de caráter com inversão de caráter. Todos nós que estamos aqui devemos 

entender isso, se não, o que estamos fazendo aqui. O acúmulo político deste ENEL foi muito 

grande, quem acompanha os encontros sabe disso, só não saberá se fica eximido dos espaços 

políticos dos últimos encontros. 

Beatriz: Primeiro, quero pedir que as pessoas deixem as suas falas claras e sucintas. Bom, falo 

como C.O. local, que ficou sem alojamento na semana do encontro. Sabemos das falhas e da 

quantidade delas, que não foram poucas, mas reclamar de falta água? Eu não sei vocês, mas 

aqui em Floripa a gente toma água da torneira mesmo, então, era só procurar uma, simples 

assim. Mas, para criticar após o encontro, aparecem cem, para ajudar na construção, não 

apareceram 20 pessoas. Quanto as festas não-oficias, a C.O. não tem como conscientizar as 

pessoas durante o encontro, o problema disso é a falta de trabalho de base, o que, como 

executiva, espero poder fazer durante esse ano para que não tenhamos mais esse tipo de 

"problema" no ano que vem. E outra coisa, se é pra ir para o encontro para fazer festa, fica na 

sua cidade, que devem ter umas baladas iradas. O foco do encontro é acadêmico-político-

cultural (o que eu acho que deveria mudar também, mas isso é outra coisa a se rever no 

estatuto), se a pessoa vai só pelo acadêmico, só pelo político ou só pelo cultural, ela perde 75% 

do encontro e acho que é isso que não queremos. 

Henrique: garrido, o enel não tem que agradar "todo mundo", aliás o enel nem tem quem que 

agradar ninguém. o enel é um fórum de uma entidade, a exnel, política que sente a 

necessidade de se reunir e discutir assuntos acadêmicos, levantar bandeiras de luta e destacar 

estudantes que os executem. Como disse o Fred, gastamos mais de 120mil reais de grana 

pública pra UFSC receber o enel, e me pergunto: secretários fazendo festa, não indo em um 

espaço político, sendo conivente com crimes acontecendo dentro do campus, isso tá certo? 

Garrido: vejo que devemos diferente de acusações é tentar fomentar um encontro completo 

... com parte academica, cultural , política.....tudo funcionando ,, e sim tentar fazer grandes 

festas tb .... pq queira ou não festa gera muito $ ..... não acho inteligente ter somente duas ou 

três horas de festa ... por exemplo... estamos aqui representando todos os estudantes de 

letras ..e muitos, muitos pensam encencontro um pouco diferente de vc fred e de outtras 

pessoas tb .. daí a pluralidade ...e na minha casa ning bebe água da torneira não .. simples 

assim. .. se podemos fazer um encontro que agrade a todos , pq agradar um parte só ? oq 

talvez vcs não entendam é que a base ,,, não quer um encontro APENAS : acdemico, cultural e 

político. Se a gente cair no erro de não tocar todas as frentes bem nós teremos os mesmos 

"problemas". não é pq não como carne que não vou dar carne pra quem queira. Acho que 

opniões diferentes são fundamentais 
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Danielle: Não fui da C.O. Esse foi meu primeiro ENEL. Compreendi as falhas do encontro por 

causa da greve. Achei muito válida a realização do ato (apesar d não ter participado por 

motivos de força maior). Acho que o ato poderia ser incluído na programação dos próximos 

encontros, deveria ser um evento certo, como o TRANSENEL, por exemplo. Uma coisa que 

achei totalmente desorganizada foi a questão das plenárias. Ninguém respeitava a fala de 

ninguém. Tinha gente que ia apenas para a plenária inicial e para a plenária final, pelo gosto de 

ficar fazendo tumulto, e votando em certas coisas que não melhoram o andar do evento. 

Algumas pessoas estiveram lá, inclusive, apenas na hora da votação dos novos integrantes da 

EXNEL e depois saíam. Acho que as pessoas que ficam a frente da plenária poderiam pensar 

melhor em estratégias para que a plenária flua de forma mais séria. Politizar os estudantes de 

Letras poderia ser um começo pra que eles se conscientizem das outras coisas. Por isso, seria 

bom investir nos círculos de discussão política, e fazê-los também de forma mais aprofundada. 

Talvez pudesse ser feito até um espaço de formação política, se não for possível realizar isso 

durante esse ano. Só com relação a recepção das delegações, que no caso da minha, chegaram 

antes. É preciso que se mantenha apenas um discurso, porque enquanto chegamos mais cedo 

e acatamos as informações da C.O. que não teriamos como ficar no alojamento, outras 

delegações chegaram e se alojaram. Só fomos receber um convite pra ficar num alojamento 

provisório quando já era tarde. As outras delegações já estavam alojadas. E ja tinhamos falado 

sobre isso. Enfim, tivemos que nos virar, arrumar segurança e pedir que abrisse banheiro pra 

gente, etc. 

Taíza: 1-Eu, em momento algum, falei em festas o dia todo...mas seria válido se ao menos a 

programação das culturais tivessem acontecido. Enfim... 2- Quanto ao grande acúmulo político 

deste ENEL...acredito que temos MUITO o que melhorar... Precisamos discutir o estatuto, 

inclusive...o que não foi feito no ENEL. No mais, o Garrido novamente me contemplou 

Frederico: Só para motivo de informe, a Universidade Federal de Santa Catarina é regida por 

uma resolução de festas. Desde a criação do projeto foi falado isso e nos pré-eneis que 

aconteceram foi falado que a duração das culturais teriam quatro horas. É muito importante 

que todos os encontristas participem dos pré-encontros onde será informado esse tipo de 

informação. Art. 13. As festas de que trata esta Resolução Normativa poderão ser realizadas: I 

– nos finais de semana ou feriados, das quatorze horas às duas horas, nos casos de festas 

universitárias; II – de quarta à sexta-feira, após o termino das aulas na respectiva unidade de 

ensino, com duração máxima de quatro horas. a resolução na íntegra está nesse link: 

http://procuradoriafederal.ufsc.br/files/2010/06/R002CUn2009.pdf. não concordo com a 

política "pão-e-circo" dos encontros. se esse for o rumo dos próximos encontros de Letras, 

onde deixaremos o MEL de lado para apenas festar. peço minha exoneração na hora, pois não 

podemos concordar com essa política dentro de qualquer fórum deliberativo da ExNEL. 

Henrique: Bem lembrado Fred. Até porque estamos respondendo processos administrativos e 

denúncias ao MP por conta das "festinhas" e e danos ao patrimônio público por conta do 

banheiro do CDS. A UFSC não é da ExNEL e a sociedade ainda tem um Estado com leis. (lidem 

com isso, rs tipo, através do MEL :D ) Ainda respondendo ao Garrido. A parte da base não quer 

esse tipo de encontro tem que inaugurar um fórum de festas com água potável. Fazer um 

encontro de festas SEM VERBA PÚBLICA, FORA DE UMA UNIVERSIDADE, tipo os festivais “paz e 

amor” que duram uma semana. enquanto a ExNEL seguirá, fomentando a criticidade. 

politizando e tentando transformar as coisas através de nossas bandeiras no eixo político-

acadêmico-cultural. 

Nabylla: Me senti contemplada pela fala da dani, do fred e do Henrique. Acho que a 

conscientização dos estudantes não é só um papel das entidades, da falta de trabalho de base. 

http://procuradoriafederal.ufsc.br/files/2010/06/R002CUn2009.pdf
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Se eles chegam no encontro com essa despolitização, a executiva tem, sim, que trabalhar com 

isso. Talvez fosse o caso, louco, de tirar um calendário de formações políticas a serem feitas 

em todos os estados, mas unificado nacionalmente. Se não me engano, a ExNEEF faz algo 

parecido. Outra coisa, em relação à metodologia que das plenárias que a dani colocou, eu acho 

que o formato de inscrição com tempo de fala é muito importante e garante organização e que 

todxs tenham a oportunidade de falar, etc. Prova disso foi a discussão sobre bandeiras de luta 

em que garantimos uma mesa responsável por controlar isso e rolou um debate super bacana 

e organizado. E em resposta ao Garrido, eu acredito que a base não quer só encontro 

acadêmico, político e cultural, pq grande parte dessa base não participa de nenhum dos 3 

espaços e aproveita os encontros os R$100 da inscrição pra conhecer uma cidade em que 

jamais pagariam apenas isso pra conhecê-la. Talvez se participassem mais, entenderiam a 

importância destes espaços e de como eles podem acrescentar à sua formação, muito mais do 

que as festas - que também são importante, mas descaracteriza a ideia dos Encontros de área. 

E concordo muito com o fred, gente tem que retomar o MEL e não transformar em encontro 

nacional de festas de letras.  

Hendrick: Como esclarecimento, a programação das culturais não aconteceu da forma que 

havíamos planejado por diversos problemas, tanto com a Reitoria, quanto com o Ministério 

Público Federal e Estadual que estavam, durante o ENEL, ligando direto pros nossos celulares 

ameaçando que iriam embargar a tenda para que não tivéssemos NENHUMA festa. Por conta 

da localização central da Universidade os problemas com o som foram bastante discutidos nos 

últimos anos (ao redor da UFSC temos vários morros, e o som fica muito alto para quem mora 

lá em cima. Por mais que tenhamos as festas ali, a população sabe que as duas horas da 

manhã o som vai terminar, e nós cumprimos as nossas legislações aqui. Na primeira festa a 

Polícia Militar já estava dentro do Campus e queriam tirar o som, nós tivemos que interceder e 

baixamos pra não termos problemas logo de início. Nos Encontros que tivemos a oportunidade 

de participar nós falamos sobre a resolução de festas da UFSC, inclusive no EREL Sudeste, no 

qual, no qual estávamos e o Henrique e mais o Pedro Sasse. (não lembro de mais ninguém que 

está compondo a executiva agora que também estava). Vamos, primeiro, participar dos 

encontros primeiro, saber o que aconteceu e depois criticar da forma que está sendo feito. 

Para quem quer festa o dia inteiro, como eu ouvi de muitas pessoas das delegações das 

universidades do Rio de Janeiro - falando sério, podemos pensar numa alternativa de retiro 

espiritual, ou coisa do tipo, (como criaram o EREL-Sudeste lado B, com esse propósito) 

Garrido: não lembro em momento nenhum de ter preterido o parte política academica e 

cultural em favor das festas disse sim da importancia das festas entendo todos esse problemas 

já sediamos encontro na uff e eu assim como vc henrique , tb tive danos pessoais .... e triste , 

mas fazemos com amor e não nos arrependemos ... entendo as limitações da ufsc tb em 2007 

em curitiba tinhamos o dobro delas e com flexibilidade tudo correu bem penso que vão haver 

discussões e discordancias de opniões , muitas infelizmente estanmos em meia dúzia oq 

dmostra o comprometimento que temos no geral não mais , como disse, vou apontar erros do 

enel 2012 vou sim tentar que não erremos em 2013 sei tb que com o passar dos anos e dos 

encontros vcs vão ter a noçaõ da real dimensão do enel. meu balanço é esse: o encontro foi 

mal organizado de mais .... e tenho certeza que é a opnião da maioria das pessoas que foram e 

não h´q oq vcs digam que mude isso do mais pergunto ? temos corum hj ?  

Henrique: só um esclarecimento: não fizemos o enel por amor. quem acha isso não leu o 

projeto do encontro. 

Taíza: Acho que as falas não estão sendo devidamente compreendidas aqui. Ninguém falou em 

“só festar”, ninguém falou em “festas o dia todo”. Vamos parar com as interpretações erradas. 
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Ninguém está aqui para ofender ou discutir com ninguém. Queremos (digo pelos executivos do 

sudeste) propor soluções para o próximo ENEL. Assim, entendo que todos os estudantes 

devem ser ouvidos e respeitados. E se não fizeram o ENEL por amor....agora eu entendo pq 

não deu certo. Já que o ponto da pauta é ENEL, eu gostaria de saber quando a relatoria da 

plenária final estará disponível. 

Hendrick: O encontro foi mal-organizado? Não. O que aconteceu é que tivemos muitos 

problemas estruturais estourando alguns dias antes e a CO local com poucos braços, braços 

estes que trabalharam pelo MEL e não por amor, porque se for trabalhar por amor no ME, 

teremos milhares de corações despedaçados a cada segundo. Só me pergunto, copiando o 

nosso executivo Garrido, o porquê de as pessoas que agora apontam os erros, não ajudaram 

nem antes, e nem durante o ENEL? Criticar é bem mais fácil que trabalhar. Criticar é bem mais 

fácil do que estar ali, dormindo poucas horas por dia e ouvindo desaforos personificados, 

sendo agredido verbalmente o tempo inteiro, isso que eu realmente me questiono, porque 

apontar o dedo agora e não ajudar em nada durante?, Não tiro os diversos erros que 

cometemos, porque ninguém aqui é perfeito, e nem recebemos pra fazer nada, fizemos 

porque acreditamos no MEL. 

Beatriz: ~o encontro foi mal organizado de mais~ Garrido, se o encontro foi desorganizado 

demais, onde estava você na hora de ajudar a construir, meu querido? Fizemos o ENEL por 

amor (???), até porque ninguém recebeu nada para fazer isso, além de agressões verbais, 

ameaças psicológicas e quilos a menos, porque acreditávamos nisso, fomos até Recife para 

defender a ideia da nova metodologia do ENEL. Mas repito, se houve problemas de 

organização, foi porque haviam poucos braços para construir, MUITA GENTE PARA 

ATRAPALHAR e o dobro para criticar.  

Henrique: Cada um tem uma motivação para estar no Movimento Estudantil. A minha, por 

exemplo é lutar para a transformação social e emancipação do povo trabalhador. A ExNEL e o 

ENEL são instrumentos para que parti disso acontece. Thaiza, essa é a minha motivação. E se 

não for com amor, foi com muita responsabilidade e garra. Durante um semestre vi 

companheiros deixando a vida, deixando emprego e enfrentando os setores da UFSC para 

receber o ENEL. Desculpem alimentar essa discussão, mas acho que foi preciso dizer isso 

diante a tanta hipocrisia. Responsabilidade e garra resumem a participação da COENEL. O 

amor deixo aos que sequer puseram os pés nos espaços políticos. 

Garrido: bia ... tentei e muito participar da construção desse enel ... ser for no face da 

executiva verá... e fui sempre rechaçado de forma ríspida pelo ruan mariano ... no encontro : 

tudo oq me propuz eu fiz... o motivo de eu querer ser executivo e extamente por querer e me 

propor a contruir o enel. coisa que eu fui impedido. hendrick .... tb sedie enel e tb sofri ataque 

verbal, normal,..... pois .......... acredito que não há mais nada a ser dito sobre 2012 ....  

Frederico: Tivemos inúmeras pessoas que passaram 24/30 horas de viagem, chegaram ao ENEL 

e já foram ajudar na construção do Encontro. Facebook e E-mail são ferramentas que auxiliam 

na Construção mas não constróem de fato. Vamos canalizar os erros para que não se repitam, 

mas não sejamos hipócritas de acreditar que apenas apontar o que deu errado fará o sucesso 

da próxima Escola Sede. Se não houver uma mudança na base, e agora, na executiva, os erros 

irão se repetir novamente e de forma gradativa. Volto a falar da importância dos Pré-

encontros e que eles se tornem obrigatórios para a participação das delegações. e volto a 

frisar que os fóruns da ExNEL devem ser regidos pela esfera acadêmica-política-cultural. Há 

inúmeras opções de lazer e metodologias a serem aplicados em outros espaços. mas 

respeitemos a história da ExNEL e a sua grandeza demonstrada há, pelo menos, 33 anos. 
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Lucy: Falo como a CO que trabalhou no credenciamento e na central de informações, o dia 

todo por todos os dias. Foi o meu primeiro ENEL e além das diversas dificuldades que tivemos, 

o que foi relatado pela CO local os porques dos vários empessilhos (e digo que compreendo). 

Mas acho que não podemos ficar falando “ah foi por isso ou aquilo sempre”, lógico que 

somaram e tomaram tempo e dinheiro, mas venhamos e convenhamos éramos poucos (não 

tivemos um o apoio que deveríamos por parte dos calaboradores e temos nossa parcela de 

culpa nisso, por não temos dividido funções na hora que deveríamos) para realizar um 

trabalho gigante para 1700 encontristas. A parte acadêmica foi um descaso e agora não falo 

apenas como CO, mas como estudante que foi prejudicada na apresentação da sua pesquisa. 

Senti vergoha de fazer parte da CO no momento que tinha que lidar com os pesquisadores 

revoltados pelo descaso que sofreram e nesses momentos era raro encontrar a CO 

responsável, tínhamos que ficar caçando (muitos ainda dormindo por causa das festas do dia 

anterior). Não estou aqui para atacar ninguém, não é nada pessoal e sim falar do trabalho que 

realizaram que na minha opinião deixou a desejar. Enfim, queria só aprofundar os erros do 

ENEL na parte acadêmica, já que ninguém ainda aprofundou no assunto, para que no póximo 

ENEL estejamos mais preparados e organizados. Pensando nisso me comprometo também a 

ajudar nessa parte. 

Taíza: Hendrick, te entendo. Eu também fui agredida verbalmente o tempo inteiro – e sou até 

hoje (inclusive por membros da CO) apenas por ser chefe de uma das delegações do Rio de 

Janeiro. Acho que estamos sendo muito repetitivos aqui. Tudo isso já foi discutido durante o 

evento sim...na plenária final. Erramos em não participar da CO...(mesmo acreditando que 

muita gente era CO e fez menos que nós e sabendo que eu fiz inscrição para ajudar e nem 

sequer olharam na minha cara lá) )...mas...novamente repito...queremos buscar soluções e 

não mais problemas. Bia, só falei que não fizeram por amor pq foi fala do Henrique e do 

Hendrick. Vou fazer novamente a mesma pergunta: Será que alguém pode me informar sobre 

a relatoria da plenária final? 

Danielle: Ainda não pude ler todo o estatuto da EXNEL, mas acredito que quem está a frente 

da Executiva precisa ter um objetivo maior - e igual - de transformar os estudantes em pessoas 

conscientes, críticas, que sejam atuantes no meio social em que vivem. O que eu vi no ENEL foi 

uma GRANDE quantidade de pessoas em sua maioria se lixando pros rumos do curso, da nossa 

profissão e do país. Eu preferia um encontro com 300 pessoas, em que a maioria saísse de lá, 

de alguma forma, com algo a mais, com um pensamento mudado, com um preconceito 

quebrado, com vontade de mudança. Sinceramente, falhas a C.O. SEMPRE vai ter, agora é bom 

a gente lembrar que algumas dessas falhas apontadas dependem também dos estudantes que 

estão participando do evento. Eu não estou defendendo a C.O., até porque mal conheço as 

pessoas que fizeram parte dela. E também não sou contra as festas, mas fazendo uma 

programação de festas razoável dá demais pra conciliar a participação em todos os espaços do 

evento. Acho que agora é hora de focar no que pode ser melhorado para evitar as falhas da 

C.O. Focar no que a EXNEL pode fazer pra contribuir com essa mudança gradativa do 

pensamento dos estudantes e, consequentemente, do perfil do evento. 

Henrique: A ata e os relatos da plenária final vão estar na lista para publicação até terça. é que 

estive sem tempo e são muitos documentos, as atas das regionais já entreguei, assim como as 

fichas dos executivos. Só falta a relatoria e a ata. (: 

Garrido: vi que foi gasto em torno de 10 mil com csacos e camisas da exnel ... e arrecadado em 

torno de 5500 ... penso: pq não giramos esse muitos casacos e camisas que sobraram para os 

encontros estaduais e reginonai a ponto de serem vendidos e o dinheiro repassado para a 

exnel encontro de 2012 
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Hendrick: as camisas que sobraram, foram de colaborador, e os moletons foram vendidos a 

preços mais baratos nos últimos dias 

Henrique: os casacos não são patrimônios da exnel 

Garrido: 5 mil de moletom ? sim como patrimonio devem ser vendidos para gerar verba cara 

não pode sumir 5 mil reais de casaco  

Frederico: Gente, nos últimos dias foram vendidos moletons por 40 reais 

Maria Helena: os moletons foram vendidos abaixo do presto de custo no último dia de evento. 

e ainda uns 10 no máximo, do máximo que sobraram foram roubados.  

Henrique: É, GARRIDO, se estas tão preocupado com a gestão financeira do COENEL devia ter 

sido CO. Essa reunião não tem como deliberar, apenas APRECIAR 

Encaminhamentos: concordado de os pontos “Prestação de contas da gestão”, “Planos de 

Gestão” e “ENEL 2013” fossem incluídos na próxima reunião, dado o adiantado da hora e a 

ausência de executivos/membros da COENEL 2013. 

 

7. CONEL 

Adri: então, gente, realizei reunião com o pessoal do meu CA e temos dois indicativos de data, 

7 a 9 de dezembro ou 14 a 16. Porém não depende só da gente definir a data, a universidade 

tem um peso grande na escolha também por causa do calendário acadêmico. estou já 

elaborando o projeto faz um tempo e essa semana vou levar o ofício ao reitor sobre o CONEL, 

já falei com o coordenador e ele já aprovou. 

Esdras: o corel sudeste tem indicativo de data para ocorrer dias 7,8,9 de dezembro 

Taíza: A data do COREL é praticamente certa. Já passamos pelo conselho departamental da 

universidade. Precisamos saber, com urgencia, quando a data do CONEL será definida...para 

mudarmos tudo por aqui, caso seja necessário. 

Danielle: O COREL Nordeste vai ocorrer muito próximo a essa data do CONEL. O pessoal disse 

que falaria isso aqui na reunião, sobre a possibilidade de prorrogar a data q foi proposta pro 

CONEL, pra que mais gente possa participar. Mas não tem ninguém aqui além de mim. Não sei 

como isso seria negociável (a prorrogação). 

Beatriz: Defendo a importância do CONEL ser antes do começo do ano que vem, porque temos 

que definir as pautas da executiva e a construção do ENEL antes do início do ano. Vale 

ressaltar que o indicativo do CONEL ser no mês de dezembro foi tirado em plenária final do 

ENEL, logo, acredito que seria necessário ver outras datas para os demais eventos das 

regionais para que o CONEL aconteça nas datas já citadas 

Frederico: o CONEL é o segundo maior fórum da ExNEL. Temos indicativo de data para os dias 

7 a 9 ou 14 a 16. Depende da reitoria da escola sede. E Lembrando que, a UNESC, é uma 

Universidade Particular. Será um marco histórico para o MEL realizar o CONEL numa 

Universidade Particular as Executivas Regionais devem trabalhar com a possibilidade dessas 

duas datas e se organizar quanto ao COREL de cada região devem ser realizados antes de 

dezembro, para pode levar os acúmulos até o CONEL 
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Taíza: Não vejo problemas em termos COREL e CONEL num mesmo mês, desde que as datas 

não batam. Entendo toda importancia do CONEL e precisamos mesmo adaptar nosso COREL a 

isto. Essas duas datas são certas, ou pode surgir uma terceira data? 

Danielle: Só pra esclarecer, nossa data foi mudada devido a proximidade do ENEL. Tá todo 

mundo LISO agora, praticamente ninguém teria condições de viajar pro MA. Por isso 

escolhemos ser durante o encontro de PE, pra dar um tempo. Mas então, como a data fica 

muito próxima do CONEL, consequentemente quase ninguém vai poder ir por falta de 

dinheiro. E agora, aviso ao pessoal pra que mudemos novamente a data do COREL? 

Garrido: estou falando qeu os regionais já tem data faz algumas semanas daí tem muita gente 

com encontro se organizando data certa te compromisso acho que devemos procurar agora 

nos adaptar a quem antes se organizou entendo a importancia de ser numa particular e acho 

genial mas tem q definir logo ,,, se não dá não dá ! fazemos em outra 

Esdras: Pelo que eu entendi, acho que não há conflito com o corel nordeste, este tem 

indicativo para novembro, não? e o conel para dezembro... agora é tentar fazer de 14 a 16 de 

dezembro pra não dar conflito com o erel sudeste... 

Hendrick: bom, entendo que as regionais já tiraram indicativos pras suas datas, mas não 

podemos passar por deliberação de plenária final que tem como indicativo ser na UNESC, só 

podemos alterar o local se a universidade não garantir a estrutura e se a CO do CoNEL não 

conseguir garantir a estrutura na mesma cidade, daí sim podemos trocar de 

local/universidade. Quanto às datas, esperamos que logo tenhamos a definição da reitoria da 

UNESC para informar, e lembramos da importância do CoNEL como segunda maior instância 

deliberativa da ExNEL. 

Gabriel (UFRJ): então, se todos concordamos que a falta de politização é um problema a ser 

trabalhado nas bases, e concordamos tbm que um corel seria um modo de ir contra esse 

problema de forma mais direta (visto que muitos não comparecem ao conel), é necessário que 

no conel o corel já tenha sido realizado, como já dito, para levarmos o acúmulo das discussões 

de maneira ampla, infelizmente... assim como a data do conel depende da reitoria da escola 

sede, a data dos coréis (?) tbm depende da escola sede dos mesmos 

Beatriz: Bom, essas são as primeiras datas sugeridas pela universidades, como, 

preferencialmente, pela rotatividade, o CONEL teria que ser em SC, o nome tirado foi da 

UNESC, visto que era a outra universidade além da UFSC presente no ENEL do estado. Seria 

difícil tirar outra universidade no estado agora, sendo que recém assumimos nossos cargos, 

não temos tempo para realizar um trabalho de base tão bom a ponto de conseguirmos outra 

escola sede. Acho difícil também realizarmos na UFSC, visto o tamanho que foi o ENEL e as 

dificuldades que tivemos. Se não conseguirmos mais nenhuma outra data, teríamos que achar 

outra universidade no Sul, que não em SC, disposta a levar o CONEL. Sugiro então para o 

último final de semana de dezembro (28 a 30/12) que é a única data que eu vejo mais distante 

de CORELs etc. 

Hendrick: só voltando, concordo com você Gabriel, todos estamos cientes da importância do 

trabalho com a base e acho que ninguém é insano ao ponto de desprezar isto. Apenas pontuo, 

conforme estatuto, o CoNEL como segunda maior instância deliberativa da ExNEL, e que foi 

tirado em plenária final ser em dezembro, em criciúma. todos os executivos sabiam desta data, 

espero que tenham estado na plenária final. E que todas as datas do mês de dezembro teriam 

a viabilidade de serem aproveitadas ou seja, as datas do conel foram tiradas antes de qualquer 

outra entenda-se por data o período em que poderia acontecer. 
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Danielle: Blz gente, sei q a data do CONEL foi preestabelecida e o COREL NE não coincide com a 

mesma. Tô falando mais a título de esclarecimento. Eu sou novata aqui e tou tentando me 

virar. rs O fato é, a data do COREL ja foi marcada, as pessoas não vão ter condições de 

participar dos dois, tenho quase certeza. Então, o que seria mais importante? COREL ou 

CONEL? Alguém poderia me dar uma ajuda? 

Taíza: Na plenária final tiramos o mês e o local do CONEL, não a data. Preciso que todos 

entendam a urgência em sabermos logo isso, pq já estamos praticamente em setembro e não 

se organiza COREL de um dia pro outro. Eu posso mudar a data o COREL-SE pra novembro, que 

seja...mas eu preciso saber a data do CONEL logo para nos organizar, tanto financeiramente, 

quanto em outros aspectos 

Adri: mas só pra deixar claro, vai depender da reitoria da universidade, talvez ela não dê essa 

resposta nessa semana, talvez fique pra outra. 

Encaminhamento: que a CO do CONEL trabalhe em cima da definição de datas junto a reitoria 

para que seja possível já na próxima reunião dar o informe de quando será o CONEL. 

 

 

4. Calendário do mês  

Beatriz: tá, não sei se entra nesse ponto, mas enfim, semana q vem vamos estar fazendo uma 

atividade sobre a greve com os calouros da UFSC, por enquanto é isso q temos para esse mês, 

já que ele tá quase no fim. era isso 

Gabriel (UNIFAL): Não sei se entra nesse ponto também, mas quero dizer que estou 

programando, pra quando voltarem as aulas, um curso de formação politica, aqui na 

universidade, e acredito que seria interessante a gente realizar um só material que será 

utilizado com as bases, não sei se me encaixei bem no ponto calendário, sou novo aqui. 

(formação politica baseado nos GD's tratados no enel*) 

Nabylla: legal a ideia do gabriel de fazer formação politica e um só material, mas tinha que ver 

quais os temas que serão contemplados. Eu ia propor que organizássemos campanhas para 

divulgar na internet e fazer eventos nas universidades acho que a exnel tinha que ter algo 

relacionado a isso, por exemplo, dia 29 de agosto é dia da visibilidade lésbica fazer eventos 

(agora co greve é complicado, mas aquelas que não estão podem ir puxando) e fazer uma 

campanha contra a lesbofobia e por aí vai 

Encaminhamento: Próxima reunião para o dia 26/08, às 16h, com os pontos de pauta que não 

foram contemplados nesta reunião, via skype. 
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