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 [20:28:40] Alessandrine Ponto: Quero antes justifica a ausencia de uma das nossas executivas 

do AM - Fabiane Melo,  ela precisa atuar hoje em outro lugar ,mas pediu que eu anotasse o 

que for necessário pra passar pra ela. 

[20:30:54] Hendrick: tá, vai ser um pouco complicado porque eu to no skype pelo celular, mas 

vamos lá 

[20:31:52] Hendrick: o que precisa ser aprovado é a programação da reunião presencial 

[20:31:59] Hendrick: e as informações do conel vitória 

[20:32:12] Francielli Noya Toso: uhum 

[20:32:17] Alessandrine Ponto: Certo. 

[20:32:18] Rhayza de Mattos: ok 

[20:32:49] Hendrick: todos já viram a programação que foi proposta? 

[20:32:58] Alessandrine Ponto: Sim 

[20:32:59] Hendrick: vou repassar aqui 

[20:33:18] Hendrick: dia 18, das 09h às 12h: Concentração para a reunião 

[20:33:57] Hendrick: das 13h30 às 15h30: GD/GT1: Análise de Conjuntura (Situação Nacional 

do MEL, Situação atual da ExNEL, CONEB e encaminhamentos) 

[20:34:41] Hendrick: das 15h30 às 17h00: GD/GT2: ExNEL pra quê? (Histórico e importância, A 

ExNEL e os estudantes, Representação Estudantil e encaminhamentos) 

[20:35:24] Hendrick: das 19h00 às 21h00: GD/GT3: Reunião presencial 18/01: leitura e 

discussão dos encaminhamentos e pauta a ser discutid 

[20:36:18] Hendrick: agora fico em dúvida quanto a esta pauta, não sei quantos daqui estarão 

na reunião presencial, nem quantos estarão mesmo, acho complicado fechar a pauta agora, 

mas daqui a duas semanas já é a reunião 

[20:38:06] Hendrick: bom, no evento no FB temos 20 confirmados 

[20:38:27] Honório Abreu: Acho q vão mais ou menos isso mesmo... 

[20:38:33] Francielli Noya Toso: acho que podemos fechar essa pauta 

[20:38:39] Alessandrine Ponto: Bem, acho que a programação está muito boa e bem dividida. 

Eu vou ao evento sem duvidas, e concordo com essa proposta. 

[20:38:59] Hendrick: sim, a minha questão não é com a programação/pauta dos gds 

[20:39:06] Hendrick: mas a da reunião presencial mesmo, a noite 

[20:39:15] Hendrick: não sei o que o fred tinha por objetivo quando colocou isso 

[20:39:27] Hendrick: não cheguei a conversar com  ele, e infelizmente ele não está presente 



[20:40:42] Francielli Noya Toso: vish 

[20:40:51] Francielli Noya Toso: eu entendi que é a deliberação do que foi discutido nos gds 

[20:41:13] Hendrick: sim, mas depois tem isso de discussão de pauta, enfim, vamos tocar, deve 

ser coisa de argentino mesmo, haha 

[20:41:32] Francielli Noya Toso: ai, agora fiquei confusa tb 

[20:41:46] Honório Abreu: é, ele deve ter algum motivo pra ter colocado isso... 

[20:42:06] Hendrick: depois eu peço pra ele explicar pela lista, e vemos se tem aprovação, 

pode ser assim? 

[20:42:13] Alessandrine Ponto: Ok 

[20:42:14] Honório Abreu: pro dia 19, Hendrick, qual é a sugestão? 

[20:42:15] Rhayza de Mattos: pode 

[20:43:05] Hendrick: tá, dia 19, das 09h às 12h: GD/GT4: (Re)organização da ExNEL (Eixos 

norteadores da ExNEL, bandeiras de luta, ações/planejamento) 

[20:43:33] Hendrick: das 13h30 às 15h30: GD/GT5: Reunião presencial com a COENEL 2013 

[20:44:12] Francielli Noya Toso: uhum, apreciado 

[20:44:13] Hendrick: das 15h30 às 17h00: GD/GT6: Cartilha/Recepção da ExNEL 2013.1 

(elaboração de textos e organização da ExNEL na recepção aos calouros 2013.1) 

[20:44:30] Hendrick: das 19h às 21h, plenária final 

[20:44:42] Hendrick: bom, a pauta da reunião presencial é essa 

[20:45:09] Hendrick: só temos essa questão do primeiro dia, que não sabemos qual é a ideia, 

mas que vai ser explicada por email 

[20:45:22] Hendrick: sugestões/reclamações sobre a pauta? 

[20:45:49] Francielli Noya Toso: ah, eu sugiro aprovação da programação do CONEL aí... 

[20:46:28] Hendrick: boa, acho válido 

[20:46:34] Hendrick: podia ser na plenária final, não acham? 

[20:46:44] Hendrick: vocês já tem algum esboço de programação/ 

[20:46:53] Francielli Noya Toso: sim 

[20:46:55] Honório Abreu: é bem interessante, pqva ter uma galerinha lá 

[20:47:03] Hendrick: porque podemos construir pela lista também e fazer a aprovação na 

plenária final da reunião 

[20:47:19] Francielli Noya Toso: esta num link no docs. Depois eu mando pro email. Hoje ainda. 

[20:47:52] Hendrick: ok então 



[20:48:09] Hendrick: acrescentamos a aprovação da programação do conel na plenária 

[20:48:23] Hendrick: aprovado o cronograma da reunião então? 

[20:48:46] Francielli Noya Toso: aprovado 

[20:48:53] Francielli Noya Toso: só mais uma coisa 

[20:49:01] Francielli Noya Toso: tem alguém de PE aqui? 

[20:49:18] Hendrick: não tem ninguém 

[20:49:23] Francielli Noya Toso: queria saber sobre a localização do alojamento, local de 

concentração e tal 

[20:49:38] Taíza Gama: Cheguei, pessoal. Desculpe pelo atraso. 

[20:49:43] Hendrick: isso eu posso pedir pro João informar pela lista também, o quanto antes 

[20:49:57] Rhayza de Mattos: aprovado, Hendrick 

[20:49:58] Francielli Noya Toso: pfv 

[20:50:24] Rhayza de Mattos: tenho a mesma dúvida da Fran 

[20:50:52] Amanda Galdino: :) 

[20:50:56] Alessandrine Ponto: E nós do AM também (worry) 

[20:50:57] Amanda Galdino: :) 

[20:51:07] Hendrick: ok 

[20:51:11] Hendrick: anotado aqui já 

[20:51:38] Hendrick: o outro ponto seria as informações sobre o conel vitória 

[20:51:56] Hendrick: a programação a fran disse que o esboço já pode encaminhar pra lista 

mais tarde pra que façamos a construção 

[20:52:05] Hendrick: e a aprovação fica para a plenária final da reunião presencial 

[20:52:19] Hendrick: as datas já estão definidas? 

[20:52:24] Francielli Noya Toso: sim 

[20:52:34] Taíza Gama: sim 

[20:52:57] Francielli Noya Toso: 22 a 24 de fevereiro, campus de goiabeiras, UFES. 

[20:53:43] Francielli Noya Toso: Já conseguimos o alojamento e os vestiários. Falta só ver a 

alimentação e o valor das inscrições 

[20:54:11] Hendrick: ah, ok 

[20:54:23] Hendrick: mas o bom é que ao ainda temos algum tempo 



[20:54:28] Francielli Noya Toso: tem sugestões aí de valores? 

[20:54:28] Hendrick: que dá pra ser visto isso 

[20:54:33] Taíza Gama: posso dar um informe, Hendrick? 

[20:54:45] Hendrick: diga Taíza 

[20:55:25] Taíza Gama: postei lá no grupo da exnel e tudo mais...o COREL-SE vai acontecer nos 

dias 23 e 24 de janeiro...logo após a reunião presencial. 

[20:55:50] Hendrick: ok, mais algo? 

[20:55:56] Taíza Gama: no Rio, na UFF. 

[20:56:12] Hendrick: tá, vou divulgar no site da exnel e na página do Facebook 

[20:56:21] Taíza Gama: não...só isso mesmo...mandei aquela dúvida pra lista...a gente 

convesra por lá... 

[20:56:31] Taíza Gama: conversa* 

[20:56:32] Rhayza de Mattos: Posso dar um informe também? 

[20:56:42] Hendrick: pode Yza 

[20:58:33] Rhayza de Mattos: Gente, há algumas reuniões eu tenho avisado que exiete um e-

mail da Secretaria de Arte e Cultura e que ele serve para que eu possa estar em contato com 

cada estado, mas não é o que está acontecendo, eu não tenho contato, não sei dos eventos 

que acontecem nos estados ou regiões e dessa forma, não há trabalho. 

[20:59:09] Alessandrine Ponto: Rhayza , tu podes repetir o email para mim por favor? 

[20:59:32] Rhayza de Mattos: Esse e-mail foi feito para que vocês me amndem sobre os 

eventos, fotos, experiências e foi a forma que eu encontrei para poder estar com vocês e 

divulgar o que é feito. 

[20:59:46] Rhayza de Mattos: Mais uma vez peço a colaboração. 

[20:59:57] Rhayza de Mattos: só isso, Hendrick. (: 

[21:00:12] Taíza Gama: diz o e-mail novamente aí, Rhayza 

[21:00:19] Taíza Gama: vou te passar fotos do CELERJ :) 

[21:00:29] Rhayza de Mattos: artecultura.exnel@gmail.com 

[21:00:38] Taíza Gama: obrigada! 

[21:00:51] Rhayza de Mattos: por nada Taíza, eu que agradeço. 

[21:01:29] Hendrick: ok Yza, vou mandar email pros executivos, principalmente os estaduais 

para que enviem pra ti as fotos/informações que eles têm 

[21:01:32] Hendrick: mesmo de eventos antigos 



[21:01:40] Rhayza de Mattos: Valeu! 

[21:01:43] Hendrick: pra irmos levantando um pouco da história também 

[21:01:56] Hendrick: voltando ao ponto do conel 

[21:02:42] Hendrick: então Fran, acho que a questão de valores é bem simples, mas 

precisamos saber quantas pessoas estarão presentes, ao menos uma estimativa 

[21:03:19] Hendrick: depois só fazer a divisão simples dos gastos 

[21:03:42] Francielli Noya Toso: então 

[21:03:51] Hendrick: mas podes dar uma conversada com o Pedro e o pessoal do Conselho 

Fiscal 

[21:03:57] Francielli Noya Toso: eu coloquei no projeto que a gente espera 50 pessoas 

[21:04:10] *** Hendrick adicionou Érica Reis ao chat *** 

[21:04:37] Francielli Noya Toso: que foi uma média tirada dos últimos CONEIS 

[21:04:42] Francielli Noya Toso: CONEIS, rs. 

[21:05:32] Hendrick: hahahaha, sim 

[21:06:01] Hendrick: é, mas também nada impede que façamos um levantamento de quantos 

executivos estarão presentes 

[21:06:08] Hendrick: pra não acabar em prejuízo né ): 

[21:06:11] Francielli Noya Toso: sim, seria bom 

[21:06:38] Taíza Gama: eu estarei presente \o 

[21:06:44] Beatriz Wagner da Rocha: acho que 50 pessoas é um número bem alto já 

[21:07:04] Hendrick: eu também acho 

[21:07:20] Hendrick: bom, estamos num novo momento da exnel também 

[21:07:29] Hendrick: mas ano passado não deve ter dado mais de 20 

[21:07:37] Hendrick: sendo que mais da metade era aqui da UFSC 

[21:07:50] Beatriz Wagner da Rocha: pois é, foi nisso que eu pensei :P 

[21:07:55] Hendrick: além do que temos 20 confirmados na presencial, que tem transporte das 

universidades por conta do coneb 

[21:08:00] Hendrick: me assustei com os 50 

[21:08:00] Hendrick: haha 

[21:08:22] Francielli Noya Toso: haha, NO MÁXIMO 50 

[21:08:26] *** Hendrick foi excluído Alan Ricardo Costa desta conversa. *** 



[21:08:36] *** Hendrick adicionou Alan Ricardo Costa ao chat *** 

[21:08:44] Francielli Noya Toso: e vcs estão certos, é um número otimista demais 

[21:09:01] Hendrick: hahaha, sim sim, o problema dos 50 é calcular em 50 e ir 20 

[21:09:05] Hendrick: mas enfim 

[21:09:09] Taíza Gama: acho que eles estão contando com a presença dos estudantes da UFES 

tb, gente 

[21:09:42] Francielli Noya Toso: ah, não. Se contar os da UFES dá mais de 100 

[21:09:46] Francielli Noya Toso: to pensando em alojamento 

[21:09:56] Hendrick: poisé, eu tava pensando no alojamento também 

[21:10:05] Rhayza de Mattos: Como assim mais de 100, Fran? 

[21:10:05] Hendrick: até porque teoricamente não se tem custo com os alunos da sede 

[21:10:23] Hendrick: e se for utilizada alimentaçaõ do RU e tal 

[21:10:27] Francielli Noya Toso: hahaha, vc vai ver, Rhayza 

[21:11:01] Francielli Noya Toso: não, sem RU. Só um dia 

[21:11:06] Francielli Noya Toso: pq RU não funciona no fds 

[21:11:07] Rhayza de Mattos: Fiquei assustada por conta das assembleias, por isso 

[21:11:07] Beatriz Wagner da Rocha: gente, lembrando que o CONEL é o conselho das 

entidades, ou seja, dos CA's.. nada impede que alunos que não estejam ligados à entidade 

participem, porém, quem tem voto, é o centro acadêmico, right?! 

[21:11:22] Francielli Noya Toso: sim 

[21:11:32] Taíza Gama: ok 

[21:11:42] Taíza Gama: falando nisso... 

[21:11:48] Taíza Gama: tenho uma duvida... :) 

[21:11:53] Hendrick: diga 

[21:11:54] Taíza Gama: o estatuto diz algo sobre isso 

[21:12:12] Taíza Gama: como funciona o cadastramento do representante de CA que vai votar? 

[21:12:24] Taíza Gama: não é só chegar lá na hora e dizer que é de CA que pode votar, né?! 

[21:12:32] Hendrick: o Centro Acadêmico tira em reunião do CA o representante 

[21:12:35] Hendrick: e emite um documento 

[21:12:41] Hendrick: homologando aquela pessoa a votar pelo CA 



[21:12:53] Hendrick: mesmo se tiver mais de uma pessoa do mesmo CA, só o homologado vota 

[21:12:56] Taíza Gama: ah ta...então só vota quem tiver esse documento, né?! 

[21:13:00] Hendrick: sim 

[21:14:01] Francielli Noya Toso: bem, vamos agilizar as mobilizações estaduais para o CONEL. 

Hoje mesmo publico na lista as propostas que montamos. 

[21:14:12] Hendrick: isso! 

[21:14:21] Hendrick: mas acho importante que isto conste no estatuto também 

[21:14:34] Francielli Noya Toso: o q? 

[21:14:53] Hendrick: a questão do voto no CoNEL 

[21:14:56] Alan Ricardo Costa: Isso. Já ia perguntar se as propostas já iam ser meio pra agora... 

[21:15:05] Hendrick: simplifica bastante 

[21:15:10] Taíza Gama: tb acho...no estatuto diz que o cadastramento tem que acontecer 

antes do evento...num sei quantos dias antes... 

[21:15:27] Hendrick: é no credenciamento 

[21:15:38] *** Hendrick foi excluído Matheus de Moraes desta conversa. *** 

[21:15:49] *** Hendrick adicionou Matheus de Moraes ao chat *** 

[21:16:12] Taíza Gama: Art. 29º - Terão direito a voto, através de seu delegado, as entidades 

estudantis de base de 

Letras filiadas à ExNEL até 48 (quarenta e oito) horas antes do evento 

[21:16:28] Taíza Gama: temos que mudar esse lance aí 

[21:16:58] Francielli Noya Toso: filiadas à ExnEL até 48 horas antes do evento? iuashiu 

[21:17:00] Hendrick: sim, além disso os executivos estaduais tem que fazer o levantamento 

nos seus estados 

[21:17:05] Alan Ricardo Costa: Isso, Taíza. 

[21:17:07] Hendrick: pra ver quais entidades estão filiados 

[21:17:17] Hendrick: sim gente 

[21:17:23] Hendrick: 48 horas, o certo é termos uma lista 

[21:17:26] Hendrick: de CAs 

[21:17:31] Hendrick: que estão vinculados à ExNEL 

[21:17:35] Hendrick: até 48 horas antes 



[21:17:37] Taíza Gama: não sei nem como se filia...como se filia? tem alguma ficha ou algo do 

tipo? 

[21:18:04] Hendrick: então, primeiro os estaduais tem que fazer o levantamento das 

universidades que têm cursos de letras 

[21:18:06] Hendrick: que tem CAs 

[21:18:12] Hendrick: enviar e-mail pra eles 

[21:18:18] Hendrick: pra ver se estão filiados 

[21:18:26] Hendrick: e se não estiverem mandarmos a ficha de filiação 

[21:18:29] Hendrick: que até hoje eu não vi 

[21:18:36] Taíza Gama: a gente tem uma listagem dos que já são filiados? 

[21:18:37] Hendrick: eu queria ter acesso aos arquivos da ExNEL 

[21:18:42] Hendrick: porque não sei de nada disso 

[21:18:50] Francielli Noya Toso: uai, onde estão? 

[21:18:52] Hendrick: tentei dar uma olhada nas listas de emails antigas 

[21:18:54] Hendrick: mas tem pouca coisa 

[21:18:59] Hendrick: reza a lenda que estão na UnB 

[21:19:05] Taíza Gama: rsrs 

[21:19:08] Hendrick: mas pra mim por enquanto é só lenda 

[21:19:09] Hendrick: haha 

[21:19:25] Francielli Noya Toso: hum, tem que fuçar os arquivos do CALET-UnB 

[21:19:35] Francielli Noya Toso: Acho que no DA da UFES deve ter alguma coisa 

[21:19:49] Taíza Gama: gente...é melhor fazermos isso na hora...não acham? e aí colocamos 

como proposta de mudança de estatuto...até pq, não sabemos quais já estão filiados... 

[21:19:54] *** Hendrick foi excluído Matheus de Moraes desta conversa. *** 

[21:19:58] Taíza Gama: aí a gente usa esse parágrafo aqui: 

[21:20:06] *** Hendrick adicionou Matheus de Moraes ao chat *** 

[21:20:10] Taíza Gama: § 2º - Cada Entidade de base de Letras, representada por um delegado, 

terá direito a um voto,o qual deverá apresentar documento de legitimação de sua 

representatividade no ato de sua inscrição 

[21:20:36] Hendrick: bom, acho que os CAs podem levar uma cópia do seu documento de 

fundação 

[21:20:39] Hendrick: e da ata de posse 



[21:20:48] Francielli Noya Toso: é 

[21:20:50] Hendrick: já fica comigo da comunicação 

[21:21:01] Hendrick: e começo a fazer o cadastramento 

[21:21:33] Taíza Gama: mas temos problemas com isso...tipo...o CA da UERJ não tem 

documento de fundação...não tem nem estatuto...(eu sei que isso é uma vergonha, gente) 

[21:21:34] Francielli Noya Toso: me preocupa termos poucos registros históricos. Podíamos 

fazer varreduras nos CAs e scannear tudo 

[21:21:56] Hendrick: é, daí realmente complica 

[21:21:59] Taíza Gama: rs 

[21:22:04] Hendrick: porque se não tem esses documentos 

[21:22:08] Hendrick: não está filiado à exnel 

[21:22:17] Hendrick: porque pelo que eu sei esses documentos são obrigatórios 

[21:22:22] Francielli Noya Toso: como assim? entao nao são CAs legítimos 

[21:22:26] Hendrick: mas vamos ver o que podemos fazer 

[21:22:34] Hendrick: sim, não é deslegitimar o CA 

[21:22:41] Taíza Gama: mas o CA pode arrumar uma declaração da reitoria dizendo que é um 

CA...rs 

[21:22:45] Hendrick: só que é interessante que eles façam a legalização 

[21:22:55] Hendrick: gente, não estou colocando obstáculo nenhum, relaxem 

[21:22:56] Hendrick: hahaha 

[21:23:08] Hendrick: só estou dizendo que é bom que tenham isso documentado, mesmo que 

agora 

[21:23:14] Hendrick: porque é um respaldo pro CA mesmo 

[21:23:18] Hendrick: ter data de fundação 

[21:23:20] Taíza Gama: sim...eu não sou do CA...e é uma dificuldade só...é aquele lance de 

partido político dominando... 

[21:23:21] Hendrick: estatuto 

[21:23:29] Francielli Noya Toso: foda... 

[21:23:43] Hendrick: até porque se acontece algum problema tem como ter responsáveis que 

não sejam só a nominata da gestão 

[21:23:51] Taíza Gama: eu entendo a importância, Hendrick 

[21:23:54] Hendrick: além de ter como abrir conta em banco e todas as outras coisas 



[21:24:06] Taíza Gama: é 

[21:24:12] Hendrick: só pra esclarecer, porque né, às vezes a gente diz as coisas e são 

interpretadas de outra forma 

[21:24:13] Hendrick: (: 

[21:24:26] Taíza Gama: (: 

[21:24:34] Francielli Noya Toso: de repente tem, taíza 

[21:24:57] Taíza Gama: já fizemos de tudo aqui...o CA nem participa das coisas organizadas 

pela exnel...não vão nem no enel...mas são filiados...isso eu sei... 

[21:25:22] Taíza Gama: tem não, Fran...isso é proposta de chapa em todas as 

eleições...legalizar as coisas...mas nunca ninguém faz 

[21:25:30] Francielli Noya Toso: vai que esses documentos estão perdidos com um ex aluno de 

vinte anos atrás 

[21:25:34] Francielli Noya Toso: hum, que palha 

[21:25:37] Francielli Noya Toso: enfim... 

[21:25:39] Hendrick: é, isso é bem provável 

[21:25:40] Hendrick: haha 

[21:25:44] Taíza Gama: rs 

[21:25:46] Hendrick: mas isso é tudo proposta pro estatuto 

[21:25:51] Taíza Gama: sim 

[21:25:56] Hendrick: acho importante que os executivos olhem o estatuto 

[21:26:02] Hendrick: vejam os pontos que têm brechas 

[21:26:08] Hendrick: vejam o que pode ser modificado 

[21:26:16] Hendrick: pra simplificar as coisas e deixar bem claro 

[21:26:19] Francielli Noya Toso: e tragam pro CONEL 

[21:26:22] Francielli Noya Toso: haha 

[21:26:23] Hendrick: pra que não se tenha problema lá na frente 

[21:26:25] Taíza Gama: sim...vamos discutir sobre isso em cada evento, pessoal...é 

importante... 

[21:26:26] Hendrick: isso Fran, rs 

[21:26:39] Taíza Gama: :) 

[21:26:59] Taíza Gama: aí vamos chegar lindos no ENEL...já com tudo que deve ser alterado... 



[21:27:00] Francielli Noya Toso: nem sei dos pontos dessa reunião 

[21:27:20] Francielli Noya Toso: ashuisahs contemplamos tudo? vamos voltar pra ordem, sorry 


