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Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

Secretaria Nacional de Comunicação 
 

Florianópolis, 09 de setembro de 2012 

 

RELATORIA DA REUNIÃO DA ExNEL DO DIA 09/09 

 

Mesa e Relatoria: Hendrick (Comunicação Nacional) 

Presentes: Hendrick (Comunicação Nacional), Adriana Felicio (Coordenadora Regional Sul), 

Alan Costa (Estadual Rio Grande do Sul), Amanda Galdino, Dejair Martins (Finanças Sudeste), 

Esdras Silva (Estadual São Paulo), Fabiane Pereira de Melo, Isabela Reis (Comunicação Centro-

Oeste), João Gusmão (Estadual Pernambuco), Cris Estevão (Conselho Fiscal), João Marcelo, 

Keiti Maciel, Matheus de Moraes (Coordenador Regional Nordeste), Natan Marreiro (Estadual 

Ceará), Pedro Régis, Pedro Sasse (Finanças Nacional), Taíza Gama (Coordenadora Regional 

Sudeste), Welton Maicon (Combate à Homofobia Nacional), Luana Cyntia (Conselho Fiscal), 

Danielle Alexa, Isabela Dias (Estadual Espírito Santo), Gabriel Teodoro (Estadual Minas Gerais), 

Lucas Barbosa (Conselho Fiscal), Juliane Meotti (Finanças Sudeste), Clara Rodrigues, 

Alessandrine Porto, Yanara Barbosa (Comunicação Nordeste), Ana Cristina Moreira Pessoa, 

Francielli Toso (Estadual Espírito Santo), Mouamar Sequeira (Políticas de Igualdade Racial 

Nacional), Thiago Lopez, Beatriz Rocha (Estadual Santa Catarina), Rhayza de Mattos (Arte e 

Cultura Nacional), Honório Abreu (Finanças Nordeste) 

Errata: notifica-se a presença da Conselheira Fiscal Luana Cyntia na última reunião online da 

ExNEL, do dia 26/08. 

Adicionar ao grupo da ExNEL: 
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Pauta:  

1. Informes; 

2. Prestação de Contas da Gestão 2011/2012; 

3. Planos de Gestão; 

4. Material unificado sobre a ExNEL; 

5. Greve; 

6. ENADE 2012. 

7. Relatoria da Plenária Final do ENEL Sul 

 

 [19:00:30] Fabiane Pereira de Melo: Hendrick você me dizer seu skype para que o outro 

execuito estadual te adicione 

[19:00:36] Fabiane Pereira de Melo: *pode 

[19:00:44] Hendrick: hendrick.de 

[19:01:18] Fabiane Pereira de Melo: obrigada 

[19:03:14] *** Hendrick adicionou João MaRceLo ao chat *** 

[19:03:28] *** Taíza Gama adicionou Pedro Regis ao chat *** 

[19:04:15] João Gusmão: E aí? 

[19:04:20] Hendrick: então, bora começar? 

[19:04:29] Welton  Maicon: vamos 

[19:04:32] João Gusmão: Vamos lá 

[19:04:34] Alan Ricardo Costa: Vamos. 

[19:04:37] Esdras Soares da Silva: vamos 

[19:04:46] Fabiane Pereira de Melo: vamos sim 

[19:04:49] Pedro Regis: ok 

[19:04:49] Taíza Gama: Quando é que eu posso sugerir mais um ponto de pauta, Hendrick? 

[19:04:58] Hendrick: pode ser agora Taíza 

[19:05:16] Taíza Gama: "Relatoria da Plenária Final do ENEL-SC" 

[19:05:27] Hendrick: ok 

[19:05:32] Hendrick: todos concordam pessoal? 

[19:05:34] Welton  Maicon: sim 

[19:05:37] Fabiane Pereira de Melo: sim 

[19:05:40] João MaRceLo: sim 

[19:05:41] Esdras Soares da Silva: sim 
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[19:05:41] Alan Ricardo Costa: Sim 

[19:05:43] Dejair Martins: sim 

[19:05:44] Keiti Maciel: sim 

[19:05:52] Taíza Gama: sim :) 

[19:06:01] Pedro Regis: sim 

[19:06:04] sonataimortal: ok 

[19:06:23] Hendrick: então ok 

[19:06:28] Hendrick: só um pouquinho 

[19:06:36] Taíza Gama: ok 

[19:06:41] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: É ENEL SUL e não ENEL SC 

[19:06:53] Hendrick: A pauta então é 

[19:06:54] Hendrick: 1. Informes; 

2. Prestação de Contas da Gestão 2011/2012; 

3. Planos de Gestão; 

4. Material unificado sobre a ExNEL; 

5. Greve; 

6. ENADE 2012. 

7. Relatoria da Plenária Final do ENEL Sul 

[19:07:14] Taíza Gama: Será que vai dar tempo? rsrs 

[19:07:19] Adri: acho que não =) 

[19:07:22] Taíza Gama: tb acho 

[19:07:30] Taíza Gama: Cris está presente? 

[19:07:37] Matheus de Moraes: se formos objetivos e nao ficarmos criando brigas 

desnecessárias em cada ponto axo que dá sim 

[19:07:46] Welton  Maicon: vamos começar e tentar dar conta de tudo 

[19:07:46] Adri: mãs, creio que dá pra gente ir discutindo até o teto 

[19:07:59] Hendrick: só não vamos esquecer que o teto é 23h 

[19:08:03] João Gusmão: Eu acordo cedo amanhã, por favor 

[19:08:08] Taíza Gama: ok 

[19:08:29] Taíza Gama: Acho que existem assuntos urgentes aí...tipo "greve" 



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

[19:08:33] João Gusmão: Informes? 

[19:08:37] Adri: eu também, nem tomei banho ainda e terminei as coisas da faculdade 

hahahahaha 

[19:08:40] Hendrick: primeiro ponto, informes 

[19:08:43] Hendrick: quem se inscreve? 

[19:08:45] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[19:08:53] Pedro Regis: gente, eu tenho uma resenha pra amanhã e 50 redações pra corrigir, 

então aviso de antemão que não poderei ficar muito tempo 

[19:08:57] Dejair Martins: eu, Hendrick, como o Pedro ainda não chegou eu preciso sugerir 

uma coisa 

[19:09:07] Dejair Martins: que tiramos na reunião de finanças 

[19:09:15] Hendrick: é no ponto informes? 

[19:09:35] Taíza Gama: espera o ponto, Dejair 

[19:09:37] sonataimortal: estou aqui 

[19:09:37] sonataimortal: xD 

[19:09:48] sonataimortal: é que meu nome não aparece no skype 

[19:09:54] sonataimortal: só meu nick 

[19:09:57] Taíza Gama: me inscrevo nos informes 

[19:09:58] Hendrick: então gente, se não for do ponto vamos pros informes 

[19:10:04] Hendrick: quem quiser, se inscreva 

[19:10:06] Hendrick: vai Fred 

[19:10:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: X COREL SUL será entre os dias 12 a 14 de Outubro na 

UTFPR, em Curitiba/PR. Maiores informações a partir desta semana em www.exnel-

sul.blogspot.com 

[19:10:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Conforme deliberado na última reunião da ExNEL, 

entrei em contato com o pessoal que está organizando o ENELL na Argentina, para saber sobre 

o ElaEL. 

Eles se organizam pelo AIEL - Agrupación Independiente de Estudiantes de Lenguas e não 

tinham conhecimento do ElaEL. Uma menina intercambista da UFG conheceu o AIEL e os 

organizadores do ENELL e levou a proposta de realização do ElaEL. Eles ficaram interessados e 

irão conversar nas próximas reuniões. 

O ENELL será em Buenos Aires, na útlima semana de Setembro. 

[19:11:13] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[19:11:18] *** Hendrick adicionou Isabella A Reis ao chat *** 
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[19:11:24] *** sonataimortal adicionou anselmolimadematosfilho ao chat *** 

[19:11:36] Hendrick: Taíza 

[19:12:29] *** Adri adicionou crisestevaoufpb ao chat *** 

[19:12:36] Taíza Gama: Mudamos a data do nosso COREL para não bater com a do CONEL. O 

COREL-SE será do dia 30 de novembro ao dia 2 de dezembro, junto com o CELERJ, na 

UERJ/FFP. 

 

Gostaria de aproveitar para informar a todos o novo blog da ExNEL-SE: http://www.exnel-

sudeste.blogspot.com.br/ 

 

Ele ainda está em construção, mas será nosso novo endereço. Fim. 

[19:13:08] Hendrick: mais alguém se inscreve pro ponto°? 

[19:13:43] Taíza Gama: Hendrick...desculpa interromper...mas a Cris pediu pra vc adicioná-la 

[19:13:50] Adri: eu já a adicionei aqui 

[19:13:50] Hendrick: sim, eu já estou falando com ela 

[19:13:53] Hendrick: ela tem que me adicionar 

[19:13:57] Hendrick: ou alguém colocar na conversa (: 

[19:14:14] Natan Marreiro: ela já foi adicionada 

[19:14:14] Adri: eu já a inclui aqui 

[19:14:14] crisestevaoufpb: Tou aqui 

[19:14:15] Adri: haha 

[19:14:34] Matheus de Moraes: [19:12] Adri:  

 

<<< Adri adicionou crisestevaoufpb ao chat 

[19:14:48] João Gusmão: Cris, se vc está presente dê um "Oi" 

[19:15:20] Welton  Maicon: pronto, taí! 

[19:15:36] crisestevaoufpb: Olá, sou Cris Estevão estudante da UFPB e membro do conselho 

fiscal da ExNEL 

[19:16:01] Hendrick: ok gente, vamos nos concentrar, mais alguém pra informes? 

[19:16:05] Natan Marreiro: Cris, você se inscreve pra algum informe? 

[19:16:45] crisestevaoufpb: Gemte, a Julianne tá tentando baixar o skype pra poder da o 

informe do EGEL. Me inscrevo 
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[19:17:04] Hendrick: ok cris, pode ir, tua vez já (: 

[19:18:21] Matheus de Moraes: Gente o Gabriel de Alfenas tah reinstalando o skype 

dele...chega a pouco 

[19:18:38] crisestevaoufpb:  

Queria informar que a Vanessa e eu estamos propondo um Seminário de formação politica pro 

NE que seria no segundo feriado de novembro em Recife e nos comprometemos a levar a 

organização. Falta sentar ainda com a Executiva do NE. Ele ainda tá nascendo, mas a ideia é 

fortalecer as bandeiras e fazer formação mesmo. fim 

[19:19:00] *** Taíza Gama adicionou gabeteodoro ao chat *** 

[19:19:19] Adri: [Lucas e Yanara já tão chegando] 

[19:19:35] Hendrick: vamos aguardar mais um pouco? 

[19:19:37] gabeteodoro: Boa noite, pessoal! 

[19:19:53] Cris Estevão: outro informe 

[19:20:00] Taíza Gama: Vamos continuar...pq senão o horário não vai dar... 

[19:20:05] Hendrick: vai cris 

[19:22:07] Cris Estevão: A Maria Helena me pediu pra avisar, falamos por cel, que estava fora 

do seu estado e depois que mandou o plano de gestão lembrou que tinha q justificar sua falta 

de hj, ELa está em um evento familiar no Paraná. O que acontece é que na cidade que ela está, 

casa, sei lá. Não tem acesso a internet. Daí ela não vai estar na reunião e como não conseguiu 

avisar por e-mail, inclusive, parece q n tava na lista não sei pq motivo. Ela solicita q falta dela 

seja retirada mediante  esta justificativa. 

[19:22:27] Pedro Regis: Taíza 

[19:22:38] Taíza Gama: Pedro, vc já está na conversa. 

[19:23:01] sonataimortal: ? 

[19:23:02] Pedro Regis: Obrigado. 

[19:23:03] Hendrick: Tudo bem Cris, ela já tinha encaminhado e-mail e já tínhamos 

respondido, mas tá registrado! 

[19:23:08] Hendrick: mais alguém pros informes? 

[19:23:52] Fabiane Pereira de Melo: alguem poderia me informar que lista de e-meil é essa? 

[19:24:46] *** sonataimortal adicionou Isabela Dias ao chat *** 

[19:25:03] Hendrick: fabiane, é a lista de emails da executiva, eu mandei convite pra todo 

mundo entrar no grupo, antes da primeira reunião, caso não esteja, me passe o teu email que 

eu vou ver, talvez tenha ido pra caixa de spam o convite (: 

[19:25:26] Fabiane Pereira de Melo: biane_melo@hotmail.com 

[19:25:34] Fabiane Pereira de Melo: obrigada 
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[19:26:04] Keiti Maciel: eu não tenho também, gostaria do convite também, por favor 

[19:26:11] Keiti Maciel: keitianemaciel@gmail.com 

[19:26:16] anselmolimadematosfilho: anselmofilho_cpm@hotmail.com 

[19:26:26] Hendrick: ok, logo mais adiciono as duas já, caso mais alguém não esteja, mande os 

e-mail também! 

[19:26:38] Keiti Maciel: obrigada :} 

[19:26:55] Danielle Alexa: eu tou? não sei, tou confusa. 

[19:26:55] Danielle Alexa: kkk 

[19:27:00] Danielle Alexa: dani.alexa@hotmail.com 

[19:27:01] Esdras Soares da Silva: esdras.soa@gmail.com 

[19:27:22] gabeteodoro: gabrielteodorogomes@gmail.com 

[19:27:29] João MaRceLo: joaomarceloam@live.com 

[19:27:54] Welton  Maicon: gente, acho que poderíamos seguir a pauta e depois os que ainda 

não estão na lista enviariam os emails pro hendrick adicionar, porque ele não vai fazer isso 

agora mesmo. 

[19:27:59] Hendrick: não deixem de olhar a caixa de lixo eletrônico depois pessoal 

[19:28:09] Hendrick: alguém tem mais informe? 

[19:28:40] Hendrick: próximo ponto então 

[19:28:43] Hendrick: 2. Prestação de Contas da Gestão 2011/2012; 

[19:28:54] Hendrick: inscrições abertas 

[19:30:49] *** Hendrick adicionou Lucas barbosa ao chat *** 

[19:30:51] anselmolimadematosfilho: Já é relacionado a prestação de contas do Enel? Se for, 

me inscrevo. 

[19:30:55] Alan Ricardo Costa: Alguém pessoal? 

[19:31:01] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ninguém se inscreve? 

[19:31:09] Taíza Gama: A Cris estava digitando... 

[19:31:21] Hendrick: gente, quem quer, se inscreve, não vamos atravancar aqui 

[19:31:31] Hendrick: vamos falar só com inscrição 

[19:32:07] Lucy: me inscrevo 

[19:32:21] Hendrick: pode ir Lucy 

[19:32:24] Lucas barbosa: boa noite! 

[19:32:33] anselmolimadematosfilho: Tambem. 
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[19:32:46] Cris Estevão: Antes de mais nada gostaria de colocar que a Juliane continua 

tentando baixar o skype e que ela tinha informe do EGEL, acho que poderíamos abrir uma 

excessão e deixa-la falar depois. Segundo que é um absurdo que eu faça uma prestação de 

gestão sozinha pela nacional. Mas o absurdo maior é que no final da gestão, na nacional, 

ficaram duas, três pessoas. Acho que cada um tinha que vir aqui falar o que não fez. Mas como 

não vai acontecer vamos nós... 

[19:33:17] Matheus de Moraes: gente tinha ido ao banheiro...me inscrevo 

[19:33:19] Cris Estevão: entendo que essa é a prestação de contas da gestão e não a financeira 

do ENEL 

[19:33:29] Hendrick: Anselmo, é prestação de contas da gestão, do enel já foi em outra 

reunião 

[19:33:35] Cris Estevão: entendi que essa era uma prestação politica da gestão 

[19:33:51] Lucas barbosa: Posso dar o informe do EGEL 

[19:33:59] Cris Estevão: massa, Lucas 

[19:34:18] Hendrick: VAMOS RESPEITAR AS FALAS GENTE, agora é a Lucy! 

[19:34:27] João Gusmão: Tá confuso 

[19:34:52] Lucy: uam dúvida quq eu tenho, na prestação de contas geral tem uma passagem 

para o EREL-SE, equivale a passagem do Henrique, porém na prestação de contas do ENEL 

2012 consta 2 passagens para esta mesma viagem. Sendo que foram dois executivos que 

estiveram presentes, concluo que uma das prestações de contas deve estar errada. 

[19:34:53] sonataimortal: Não entendo esse ponto muito bem... Se a gestão já foi entregue, 

isso não deveria ter sido feito no ENEL? Só estão aqui os executivos reeleitos, como fazer uma 

prestação assim? 

[19:35:13] Hendrick: esclarecimento 

[19:35:24] Hendrick: Lucy, uma passagem foi paga pela ExNEL, outra pela COENEL 

[19:35:31] Hendrick: tem um problema na prestação de contas do ENEL 

[19:35:44] Hendrick: não é todo o valor repassado pela ExNEL que era do ENEL passado 

[19:35:59] Hendrick: uma parte é do ENEL Goiânia, outro da ExNEL, que bancou uma passagem 

pro EREL Sudeste 

[19:36:12] Hendrick: como foi repasse da ExNEL, entrou nas contas do ENEL, mas é separado 

[19:38:31] Lucy: minha cabeça ainda está confusa uauhahu. Deveria ter uma revisão na 

prestação de contas da COENEL. 

[19:38:37] Cris Estevão: gente, vamos organizar. Pera 

[19:38:39] Hendrick: esclarecendo melhor, foi uma confusão que eu fiz, eu quis colocar todo o 

repasse da ExNEL no mesmo local de entrada, foram 5 mil e pouco do ENEL goiânia, mais uma 

passagem de 881 pro EREL Sudeste 
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[19:38:42] sonataimortal: Me inscrevo 

[19:38:45] Cris Estevão: essa prestação é a financeira? 

[19:38:50] Hendrick: não é financeira 

[19:38:54] Hendrick: haha 

[19:38:57] Hendrick: mas vou esclarecer 

[19:39:05] Lucy: achei que fosse financeira =x 

[19:39:13] Hendrick: não gente, já tínhamos debatido isso 

[19:39:16] Hendrick: mas vai lá 

[19:39:22] Hendrick: foram 5 mil e pouco do enel goiânia 

[19:39:35] Hendrick: mais 881 do custeio de UMA passagem pro EREL Sudeste 

[19:39:35] Taíza Gama: me inscrevo 

[19:39:38] Hendrick: fechando 6 mil e pouco 

[19:39:48] Hendrick: eu só vou esclarecer isso tá pessoal, o ponto não é esse 

[19:40:09] Hendrick: como eu tava fazendo o controle pelo Excel, tudo que entrou da ExNEL eu 

coloquei junto 

[19:40:18] Hendrick: e na hora de fechar a prestação não lembrei do repasse da passagem 

[19:40:25] Hendrick: e coloquei tudo junto 

[19:40:55] Cris Estevão: (é que o dinheiro não foi todo entregue de uma vez pela COENEL 

antiga. Daí de esse rolo) 

[19:40:56] Hendrick: eu podia ter colocado lá só 5 mil e pouco 

[19:40:59] Hendrick: e não ter colocado uma passagem 

[19:41:10] Hendrick: mas considerei justo entrar na prestação de contas do enel também 

[19:41:24] Hendrick: já que foi ajuda de custo pra um executivo e membro da COENEL ir à 

vitória 

[19:41:42] Lucy: Entendi, Hendrick. Mas acho que você poderia revisar a prestação, só para 

deixar tudo claro e não haver erros =) 

[19:41:49] Cris Estevão: acho que deve ser feita uma errata 

[19:42:03] Hendrick: sim, ainda tivemos mais gastos de reembolso à ufsc, que vão entrar na 

errata também 

[19:42:11] Hendrick: se tem até o final do mês ainda 

[19:42:16] Hendrick: para ser cumprido os 60 dias 

[19:42:25] Hendrick: mas acho que consigo fazer isso antes (: 
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[19:42:36] Lucy: ok! 

[19:42:36] sonataimortal: Por uma questão de ordem, já que isso está dando tanto problema, 

a executiva de Finanças em reunião decidiu sugerir que fosse convocada uma reunião para 

apuração de todos esse fatos 

[19:42:44] anselmolimadematosfilho: Eu me inscrevo. 

[19:42:52] Isabela Dias: galera vamos respeitar as falas... já estou confusa 

[19:43:27] sonataimortal: Assim pouparíamos tempo dessa reunão com outras coisas e 

dedicaríamos um dia só a isso, com direito a toda discussão que isso possa gerar - desculpem 

furar a fila 

[19:43:50] Hendrick: Sim Pedro! concordo 

[19:44:01] Hendrick: apesar de que a prestação de contas do enel é enviada para apreciação 

[19:44:01] anselmolimadematosfilho: Os executivos de finanças querem uma reunião para 

apurar os dados apresentados. 

[19:44:05] Hendrick: pra lista em 60 dias 

[19:44:11] Hendrick: e a prestação mesmo é feita no conel 

[19:44:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: questão de ordem 

[19:44:20] Hendrick: mas tudo bem, podemos fazer uma reunião sim 

[19:44:29] Hendrick: Mas vamos voltar ao ponto 

[19:44:30] Taíza Gama: eu tô inscrita, né?! 

[19:44:34] anselmolimadematosfilho: Ou esclarecemos aqui para evitar uma próxima reunião 

sobre esse assunto 

[19:44:37] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: isso cabe ao conselho fiscal junto ao secretário 

nacional de finanças. 

[19:44:40] Hendrick: se for para o ponto 2. Prestação de Contas da Gestão 2011/2012; 

[19:44:41] Hendrick: sim 

[19:44:52] Taíza Gama: estou então 

[19:45:10] Matheus de Moraes: eu tb estou viu gente 

[19:45:14] *** Cris Estevão adicionou juliane.meotti ao chat *** 

[19:45:18] Hendrick: vai lá Taíza 

[19:45:22] Hendrick: depois Matheus 

[19:45:24] Hendrick: depois Anselmo 

[19:45:34] juliane.meotti: cheguei! boa noite a tod@s 

[19:46:01] Isabela Dias: Boa noite 



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

[19:48:15] Cris Estevão: (gente, vão escrevendo as falas em blocos no bloco de notas pra 

adiantar o tempo) 

[19:48:34] Lucy: Fred, isso é decisão do conselho fiscal junto ao nacional de finanças e demais 

executivos de finanças. 

[19:48:50] juliane.meotti: qual o ponto de pauta? 

[19:49:09] Welton  Maicon: prestação de contas gestão 2011/2012 

[19:49:10] Hendrick: 2. Prestação de Contas da Gestão 2011/2012; 

[19:49:12] Taíza Gama: Gente...já que a prestação de contas do ENEL está causando algumas 

dúvidas, penso que seria melhor retirarmos do site e depois colocar tudo, já com a errata e 

tudo mais. 

Acredito que a maioria dos presentes pensou que esta reunião fosse de prestação de contas 

financeira da gestão 2011/2012...porém, já que é política...temos que marcar uma reunião 

onde seja tratadas somente as prestações de conta da gestão 2011/2012 e a pestação de 

contas do ENEL (talvez até desnecessária, já que será feita no CONEL...mas...) 

[19:49:15] Taíza Gama: fim. 

[19:49:27] Isabella A Reis: dê pepe 

[19:49:32] Hendrick: Matheus 

[19:49:40] Taíza Gama: sejam tratadas* 

[19:49:50] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[19:49:50] Taíza Gama: prestação* 

[19:49:55] Matheus de Moraes: A gestão 2011-2012 da Secretaria Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial que ficou sobre minhas responsabilidade foi um pouco complicada por alguns 

motivos. A BA não tinha nenhum Executivo Estadual, pois, as que foram eleitas no ENEL GYN 

não fizeram nada e eu tive que sozinho tocar a ExNEL no Estado, sendo assim tive que 

trabalhar na parte político-acadêmica digamos assim. Participei de eleições de CA, Organização 

de Calourada e o mais pesado que foi a Organização do XV Encontro Baiano dos Estudantes de 

Letras que me exigiu todo o tempo enquanto executivo já que aqui no Estado a ExNEL não é 

muito bem vista graças as ultimas gestões em especial da Regional, acho que sabem do que 

falo. O trabalho feito para a pasta foi pouco por conta disso, o blog foi criado (e muito pouco 

acessado, inclusive pelos executivos que em minha opinião deveriam ajudar a divulga-lo), e 

alguns textos foram lançados na lista, poucos eu confesso, mas como disse antes era muita 

coisa para apenas uma pessoa que ainda por cima mora no interior o que dificulta o contato 

com as outras universidades que ficam na capital por exemplo. FIM 

[19:50:11] Hendrick: Anselmo 

[19:50:22] *** Hendrick foi excluído Alessandrine Ponto desta conversa. *** 

[19:50:27] *** Hendrick adicionou Alessandrine Ponto ao chat *** 

[19:52:11] Hendrick: Já que não se pronuncia, Fred 
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[19:53:01] Cris Estevão: me inscrevo 

[19:53:05] anselmolimadematosfilho: Os executivos da Região Norte querem esclarecimentos 

sobre os 22mil reais gastos com segurança, já que o valor é muito alto. além dos materiais 

comprados para realizar o Enel_sul. Estes materiais serão repassados para Manaus? Próxima 

sede? 

[19:53:08] *** Taíza Gama adicionou clarauff ao chat *** 

[19:53:28] Hendrick: esclarecimento 

[19:53:44] Taíza Gama: me inscrevo. 

[19:53:48] Hendrick: Anselmo, na próxima errata colocaremos também o plano de segurança e 

o plano de limpeza anexados, visto que já foi questionado também 

[19:54:09] Taíza Gama: retiro minha inscrição. 

[19:54:10] Hendrick: Fred 

[19:54:21] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: desculpa estava escrevendo 

[19:54:22] Clara Gomes Rodrigues: Boa noite a todos. Desculpem a demora,problemas 

familiares e técnicos. 

[19:54:25] Alessandrine Ponto: . 

[19:54:29] Hendrick: tudo bem Clara (: 

[19:54:36] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Não acho necessário de jeito nenhum chamar uma 

reunião para discutir a prestação de contas pelos seguintes motivos: 

1) Há um prazo de 60 dias para apresentação da mesma e ainda não passou esse tempo. Ela 

até foi apresentada num tempo recorde. 

2) A COENEL, na palavra do Hendrick, quem foi o responsável pela parte financeira do 

Encontro já disse que que há algumas coisas erradas e que apresentará antes da data limite do 

tempo; 

3) O Local onde a prestação de contas é apresentada é no CONEL. Mas caso haja necessidade 

de discutir antes, a discussão deve se dar após o prazo máximo de entrega. 

Quaisquer dúvida será respondida sempre, mas chamar para discutir um assunto que não está 

nem em prazo de expiração é uma verdadeira perda de tempo. Temos é que discutir o que 

fazer com os Executivos que não cumprem os prazos estipulados em reunião. 

[19:55:11] anselmolimadematosfilho: Hendrick, mas e os materiais comprados para a 

realização do Enel? Radios comunicadores, impressora... 

[19:55:15] Cris Estevão: Questão de ordem 

[19:55:18] Taíza Gama: me inscrevo. 

[19:55:24] Hendrick: esclarecimento 

[19:55:25] Cris Estevão: questão de ordem 
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[19:55:29] Hendrick: será dividido em três 

[19:55:31] Cris Estevão: questão de ordem 

[19:55:38] Hendrick: ou conforme deliberação do conselho fiscal 

[19:55:40] Matheus de Moraes: GEnte olha só, se as falascontinarem a ser desrespeitadas e os 

pontos atropelados eu me retirarei dessa reuniao 

[19:55:47] Cris Estevão: questão de ordem 

[19:55:56] Adri: poxa, faço das minhas palavras a de Matheus 

[19:55:57] Adri: gente! 

[19:56:19] Lucas barbosa: vamos debater POLITICA! 

[19:56:23] Danielle Alexa: pois é. 

[19:56:25] Hendrick: SILÊNCIO PESSOAL 

[19:56:28] Hendrick: Fala Cris! 

[19:56:29] Adri: vamos seguir com os pontos, e conforme o Fred falou a gente discuti isso após 

os prazos se expirarem 

[19:56:33] Cris Estevão: questçao de ormde, galera 

[19:56:37] Adri: me desculpem me meter, mas né 

[19:56:48] Hendrick: SÓ QUEM FALA AGORA É A CRIS! 

[19:56:49] Cris Estevão: a mesa precisa se posicionar e levar essa reunião de forma que seja 

cumprida a pauta 

[19:56:49] Isabela Dias: Cris por favor... 

[19:57:06] Cris Estevão: houveram vários atropelamento e ninguém aqui é palhaço pra 

aguentar isso n 

[19:57:08] Cris Estevão: ora, ora 

[19:57:34] Cris Estevão: já foi tirado em reunião de finanças que será pedida uma reunião com 

esse fim. TEmos uma pauta extensa. 

[19:57:51] Cris Estevão: ou a mesa se posiciona e acaba com esse falatório fora de controle 

[19:57:59] Cris Estevão: ou acabe a reunião pq n vamos chegar a ponto algim 

[19:58:01] Cris Estevão: fim 

[19:58:24] Taíza Gama: Retiro minha inscrição. Fui MUITO contemplada pela Cris :) 

[19:58:40] Hendrick: Certo Cris, é o que estou tentando fazer até agora, mas peço outro 

esclarecimento 

[19:59:10] Hendrick: se pedem que eu explique a prestação de contas e a mesa diz que não é 

ponto, xingam, e dizem que eu não quero prestar contas e que estou escondendo 
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[19:59:19] Hendrick: se eu presto contas e explico, dizem que não é ponto 

[19:59:20] Hendrick: mas ok 

[19:59:22] Hendrick: FIM 

[19:59:29] Hendrick: mais alguém se inscreve pra esse ponto? 

[19:59:40] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu 

[19:59:44] Hendrick: Fred 

[20:00:05] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: gente, existe a possibilidade que haja um caderno de 

repasses da gestão 2011-2012? 

[20:00:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[20:01:27] Hendrick: mais alguém? 

[20:01:51] Matheus de Moraes: eu 

[20:01:54] Hendrick: Matheus 

[20:02:32] Matheus de Moraes: Devemos levar a proposta do Fred à lista para que tod@s que 

foram da gestão passada possam se pronunciar e que possamos assim o fazer 

[20:03:18] Hendrick: encaminhado desta forma então? consenso? 

[20:03:26] Francielli Noya Toso: sim 

[20:03:31] Isabela Dias: sim 

[20:03:32] Adri: sim 

[20:03:42] Welton  Maicon: sim 

[20:03:42] Taíza Gama: se todos estiverem na lista...sim. 

[20:03:51] Alan Ricardo Costa: Sim. 

[20:04:08] anselmolimadematosfilho: Sim 

[20:04:09] João Gusmão: Sim, mas acho q não vai funcinar 

[20:04:13] João Gusmão: *funcionar 

[20:04:25] Taíza Gama: Acho que muita gente saiu da lista. 

[20:04:35] Esdras Soares da Silva: sim 

[20:04:39] Gabriel Teodoro (UNIFAL): sim 

[20:04:43] sonataimortal: ok 

[20:04:47] Lucy: sim 

[20:05:00] Fabiane Pereira de Melo: sim 
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[20:05:03] Hendrick: bom, mesmo se estiverem na lista e não quiserem fazer, não o farão, de 

qualquer vou mandar pro email pessoal também solicitando 

[20:05:23] Taíza Gama: ótimo, Hendrick. :) 

[20:05:29] Hendrick: *de qualquer forma 

[20:05:33] Hendrick: Encaminhado então 

[20:05:34] Hendrick: 3. Planos de Gestão; 

[20:05:46] Adri: me inscrevo 

[20:05:51] Hendrick: Adri 

[20:05:52] Taíza Gama: me inscrevo. 

[20:06:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[20:06:08] Taíza Gama: eu não fiz inscrição primeiro? 

[20:06:10] Taíza Gama: enfim... 

[20:06:13] Hendrick: me inscrevo 

[20:05:51] Hendrick: Adri 

[20:05:52] Taíza Gama: me inscrevo. 

[20:06:18] Hendrick: ops 

[20:06:24] Hendrick: 3. Planos de Gestão; 

[20:05:46] Adri: me inscrevo 

[20:05:51] Hendrick: Adri 

[20:05:52] Taíza Gama: me inscrevo. 

[20:06:36] Taíza Gama: ok. 

[20:06:51] Cris Estevão: ai, gente. Meus sais.rs 

[20:08:07] Cris Estevão: (quem for se inscrever vai já pondo a fala num bloco de notas e só 

copia e cola. Podia aproveitar esse tempo pra Ju e Lucas darem o informe do EGEL) 

[20:08:32] juliane.meotti: to terminando o texto 

[20:11:12] Cris Estevão: queria solicitar mais 3 dias pra que seja enviado o plano de gestão dos 

estaduais da PB 

[20:11:21] Adri: bem, conforme discutimos na nossa última reunião, os Executivos que não 

haviam feito e enviado os planos para apreciação pra lista de e-mails, teriam alguns dias para 

fazer isso após a divulgação da Relatoria da plenária final do ENEL, no sábado passado. Porém 

já faz mais de uma semana e vejo que há vários executivos que não mandaram os planos 

(inclusive aqueles que faziam questar de só fazer isso após a divulgação da relatoria). Queria 

sabe o que houve com esses executivos, pois fizeram tanto questao de extender a data. Se 
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tiveram algum problema poderia terem recorrido aos companheiros da ExNEL, bem como ao 

manual que o Fred fez e compartilhou. 

[20:11:40] Cris Estevão: são todos novatos e n moram na mesma cidade. Não estão 

conseguindo fechar horários e tou tentando ajudar com Yanara. fim 

[20:11:53] Danielle Alexa: me inscrevo. 

[20:11:54] Adri: FIM 

[20:11:56] Hendrick: Taíza 

[20:13:28] *** Hendrick adicionou Yanara Barbosa ao chat *** 

[20:13:37] Taíza Gama: Acredito que pra discutirmos esse ponto deveríamos falar primeiro 

sobre a Relatoria da Plenária Final do ENEL, já que a data pra entrega dos planos ficou pra após 

a entrega da relatoria e a mesma não ficou boa, com vários pontos hiper importantes faltando. 

Até a eleição de executivos, inclusive, não entrou. Não tinha resumo de GD nem 

nada...Comparando com as relatorias dos ENEL's anteriores...nota-se a diferença gritante. 

Acho que isso atrapalhou MUITO a entrega dos planos de alguns executivos. Então...gostaria 

muito de falar sobre esse ponto primeiro. fim. 

[20:14:02] Cris Estevão: me inscrevo 

[20:14:48] Hendrick: Danielle 

[20:14:51] Danielle Alexa: O plano de gestão da PB ja está quase pronto. O problema é que 

está havendo um problema de comunicação comigo e os outros executivos. Vou tentar 

contatá-los o mais rápido possivel. 

[20:15:04] Danielle Alexa: Mando o plano no máximo em tres dias, certo? 

[20:15:08] Danielle Alexa: fim. 

[20:15:10] Hendrick: tudo bem Dani (: 

[20:15:11] Hendrick: Cris 

[20:15:57] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu me inscrevi 

[20:16:21] Hendrick: verdader 

[20:16:23] Hendrick: é o Fred 

[20:16:26] Hendrick: desculpa gente ; 

[20:16:35] Cris Estevão: Por favor, Taíza. Isso é uma falácia. Concordo que a relatoria não tá 

das melhores. Mas não fez o plano porque ia se basear na relatoria é típico de quem não 

experimentou os espaços. Quem estava nos espaços ou de fato tem propostas tem total 

condições de elaborar um bom plano; fim 

[20:16:57] Taíza Gama: posso exclarecer a Cris? 

[20:17:07] Hendrick: Fred primeiro 

[20:17:26] Cris Estevão: (escreve num bloco e cola) 
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[20:17:43] Cris Estevão: (n pedi esclarecimento,. Fiz uma fala) 

[20:17:48] Taíza Gama: ok. me inscrevo então. 

[20:18:04] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Bom, o tempo solicitado para escrever o plano de 

gestão foi dado e há alguns Executiv@s que ainda não encaninharam seus planos de Gestão. 

EU, FREDERICO DI LULLO, considero que isso é uma falta de respeito com a base que elegeu @ 

mesm@. O plano de gestão é o mínimo que um executiv@ deve realizar, afinal não é mais do 

que o planejamento de suas ações ao longo da gestão. 

O que fazer? Uma cobrança maior por parte da Executiva poderia ser um fator importante. É 

muito fácil ter a retórica numa plenária final, difícil mesmo é estar construindo a Executiva o 

ano todo e levar os anseios da base à prática. 

[20:18:15] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Um executiv@ deve ter o plano de gestão pronto e 

pensado antes mesmo de sua eleição. Se @s interessad@s participaram dos espaços políticos, 

mesas e plenárias, sabem dos anseios da base e não precisam esperar pela relatoria da 

plenária final. Como exemplo cito a plenária final do ENEL 2011, que demorou muito mais do 

que 2 meses para ficar pronta. O que faz a Executiva? Fica sentada esperando? Por favor, 

vamos pensar numa solução rápida para isso e não ficar pensando em outros problemas. 

Devemos achar uma solução. 

[20:18:30] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[20:18:41] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: pera 

[20:18:43] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: não terminei 

[20:19:01] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: [20:18] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul:  

 

<<< É muito fácil ter a retórica numa plenária final, difícil mesmo é estar construindo a 

Executiva o ano todo e levar os anseios da base à prática. 

[20:19:03] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[20:19:50] Hendrick: Taíza 

[20:22:44] Lucas barbosa: sugiro para a mesa encerrar as inscrições de  fala para esse ponto de 

pauta nos proximos 2 mim e encaminhar esse ponto de paut 

[20:23:15] Taíza Gama: Tivemos, na plenária final, vários encaminhamentos políticos que não 

foram citados na relatoria. Esses encaminhamentos são fudamentais para a construção do 

plano de gestão da pasta de políticas, pq nem o executivo, nem eu, nem você, somos 

obrigados a lembrar de tudo que foi dito lá. Mas, se for decidido que eles receberão 

advertência e tudo mais...o prazo do pessoal de PB também não deve ser ampliado. Se vamos 

dar 3 dias a mais pra eles, tb temos que dar pros demais. Sem excluir ninguém. fim. 

[20:24:10] Hendrick: Mais alguma inscrição pro ponto? 

[20:24:56] Danielle Alexa: Então pronto, posso enviar hoje o plano de gestão.? 

[20:25:13] Danielle Alexa: se quiser, eu envio antes da meia noite, sem problemas. 
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[20:25:27] Taíza Gama: o prazo já terminou, Danielle. Vamos encaminhar. 

[20:25:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[20:25:40] Hendrick: Fred 

[20:25:42] Danielle Alexa: pois é, mas eu não respondo por três, Taíza 

[20:25:48] Yanara Barbosa: Hendri, me inscrevo pra esse ponto! tenho uma proposta. 

[20:25:54] Danielle Alexa: enfim... 

[20:26:35] Taíza Gama: todos tiveram suas dificuldades. 

[20:27:17] Fabiane Pereira de Melo: me inscrevo 

[20:27:23] Cris Estevão: me inscrevo 

[20:27:29] Yanara Barbosa: Gente! É o seguinte... acho que o prazo terminou. Porém alguns 

executivos ainda não entregaram o seu plano de gestão. O que faremos? eles não entregaram 

mais pq o prazo acabou? acho que podemos daqui, dessa reunião estipular uma data. a ultima, 

enfim... 

[20:27:47] Yanara Barbosa: e passar pra o próximo ponto!! 

[20:27:50] Yanara Barbosa: fim. 

[20:27:52] Taíza Gama: me inscrevo. 

[20:28:03] Hendrick: Fabiane 

[20:29:33] João Gusmão: Vai, gente! 

[20:29:42] Hendrick: Cris então 

[20:29:55] Cris Estevão: Proponho que o prazo seja até o final dessa reunião com justificativa 

dada do porquê da demora. Pois tod@s forama avisado que esse ponto de pauta estaria na 

reunião. Sobre a relatoria. Eu peço que as pessoas pensem bem no que estão dizendo. Uma 

coisa é de fato você não guardar tudo que foi discutido nos espaços. outra é não ter a mínima 

condição de elaborar um bom plano devido a sua ausência total dos mesmos. fim 

[20:30:01] Lucas barbosa: me isncrive 

[20:30:07] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: desculpa 

[20:30:07] Hendrick: Taíza 

[20:30:09] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: é mina vez! 

[20:30:10] Fabiane Pereira de Melo: O executivo Regional  Norte de Comunicação eleito no 

ultimo ENEL foi do Amazonas do município de Bejamin Constant 

[20:30:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: posso mandar? 

[20:30:20] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: nem vi que era minha vez 

[20:30:21] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: :( 
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[20:30:26] Fabiane Pereira de Melo: é a vez de quem afinAL 

[20:30:36] Hendrick: Fabiane não falou, chamei o Fred, que não falou 

[20:30:37] Fabiane Pereira de Melo: ? 

[20:30:39] Taíza Gama: é o Fred, não? 

[20:30:41] Hendrick: prossiga Fabiane 

[20:30:43] Hendrick: depois Fred 

[20:30:46] João Gusmão: Me inscrevo 

[20:30:48] Taíza Gama: ah ta 

[20:30:55] Fabiane Pereira de Melo: ENTAO 

[20:31:09] Lucas barbosa: coloca ai a lista dos inscritos mesa! 

[20:31:10] Fabiane Pereira de Melo:  acreito que ele ainda nao entregou o plano de gestao 

[20:31:21] Hendrick: Fred, Taíza, Lucas, João 

[20:31:25] Fabiane Pereira de Melo: tentamos contato com ele mais nao obtivemos resposta 

ainda 

[20:31:27] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: (desculpa, tava escrevendo e nem vi que fui 

chamado. Acabei de me beliscar.) 

[20:31:43] Matheus de Moraes: me inscrevo 

[20:32:16] Fabiane Pereira de Melo: entao eu gostaria de saber se existe a possibilidade de 

uma outra pessoa assumir o cargo? 

[20:32:24] Yanara Barbosa: NÃO 

[20:32:31] Fabiane Pereira de Melo: e se possivel 

[20:32:37] Fabiane Pereira de Melo: como poderia ser feito 

[20:32:44] Fabiane Pereira de Melo: se nao 

[20:32:50] Fabiane Pereira de Melo: o que sera feito? 

[20:33:04] Hendrick: esclarecimento: pode ser trocado, mas tem que ser no COREL 

[20:33:08] Cris Estevão: gente, se ele for eleito num COREL, CONEL ou EREL, sim. 

[20:33:24] Hendrick: Fred 

[20:33:34] Cris Estevão: mas daí tem que ser advertido duas vezes, pra ser exonerado. Se 

chegou a ser homologado 

[20:33:35] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Galera seguinte: 

Vocês não entendem a importância que tem o plano de gestão para a Executiva? Olha o 

tamanho do Brasil. Caso não haja organização, tudo isto continuará sendo um “batmacumba é 
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ó”. O Plano de gestão, muitas vezes é os olhos da gestão à base. E baseado nele que podemos 

ver as ações da ExNEL ao longo das gestões. Não é simplemesmente um documento que você 

faz um dez minutos. É uma cara de apresentação da ExNEL sob os olhos da base a nivel 

estadual, regional ou nacional. 

E eu não estou falando da pasta nacional de organização política nem dos executivos da PB, 

estou falando para todos os executivos que, por diversos assuntos, não cumpriram o prazo 

estipulado. 

E volto a falar que essa é MINHA OPINIÃO. 

[20:34:05] Cris Estevão: ai, mesa 

[20:34:21] Cris Estevão: abre pra encaminhamentos. Deu de fala q n leva a nda. Por favor; 

[20:34:35] Hendrick: inscrições encerradas, vamos respeitar quem está inscrito 

[20:34:36] Taíza Gama: tô inscrita 

[20:34:46] Hendrick: Fim Fred? 

[20:34:57] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[20:35:00] Hendrick: Taíza 

[20:36:53] Lucas barbosa: proposta de encaminhamento: 

O executivo de organização politica junto com os coordenadores gerais de cada regiao deve 

identificar quem ainda não fez e notificar alertando dos prazos. 

[20:36:56] Lucas barbosa: fim 

[20:37:30] Taíza Gama: Gente, eu acredito mesmo...muita coisa...na importância da relatoria 

da plenária final. Então, gostaria que, se possível, este encaminhamento sobre dar prazo a 

mais ou não...fosse feito após o ponto de pauta sobre a relatoria. Podemos tirar algo aqui, que 

pode ser mudado no final. E, outra coisa...concordo plenamente com o Fred: 

 

[20:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul:  

 

<<< Não é simplemesmente um documento que você faz um dez minutos.Por mim, 

partiríamos já pro próximo ponto de pauta. 

[20:37:33] Taíza Gama: fim. 

[20:37:36] João Gusmão: Podemos pôr o plano de gestão para ser entregue na próxima 

plenária regional e cabe aos executivos regionais cobrarem o plano e auxiliar na feitura do 

mesmo.    

 

FIM! 

[20:38:00] Hendrick: Matheus 
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[20:38:32] Matheus de Moraes: Olha só, concordo com a proposta de Cris, que os planos de 

gestão devem ser enviados com justificativa até o fim dessa reunião tendo em vista que o 

prazo foi estipulado e que TODOS SABIAM DELE. Ficar protelando esse prazo é um desrespeito 

com aqueles, como eu, que fizeram os seus planos e há muito tempo os enviaram. Justificativa 

é uma coisa a ser aceita, porém desculpas, me desculpem vocês, mas não dá mais para aceitar. 

Como já foi dito ninguém aqui é elefante pra lembrar de tudo que houve no ENEL, mas 

(desculpem a expressão) ninguém aqui é demente para não conseguir fazer um plano com 

base nas discussões que participou ou ao menos deveria ter participado, e também com base 

naquilo que acreditamos ser de importância para o andamento dessa executiva. FIM 

[20:38:49] Matheus de Moraes: Desculpem o desabafo, mas eh q isso aqui tah estresasndo 

demais,axo q a todos 

[20:39:09] Cris Estevão: Proposta de encaminhamento:  Que o plano de gestão seja entregue 

imediatamente para que sejam feitos cumprir os prazos. Os insastisfeitos com a relatória que 

puxem reunião pra fazer críticas a ela. Estamos em reunião e acho que tiveram quase dois 

meses pra fazer e não dez minutos. Que enviem agora mesmo e cim justificativa do pq de n 

terem enviado. Fim 

[20:39:50] Hendrick: concordo Cris 

[20:40:12] Taíza Gama: Proposta de encaminhamento: Que os prazos sejam tirados após o 

ponto de pauta "relatoria". fim 

[20:40:29] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me sinto contemplado com a Cris. Sem mais. 

[20:40:46] Adri: gente, vamos por favor respeitar a mesa??????????? 

[20:41:00] Hendrick: vamos encaminhar então pessoal 

[20:41:02] Cris Estevão: Taíza, o prazo já se estourou, Isso aqui é tolerância. PRazo já foi dado e 

excecdido 

[20:41:13] Yanara Barbosa: esclarecimento! 

[20:41:14] Taíza Gama: que seja. 

[20:41:36] Yanara Barbosa: O plano de gestão dos coordenadores de comunicação não iam ser 

unificados? 

[20:42:40] Adri: quero um esclarescimento também, seguindo a fala da Cris e do Matheus 

(muito boas, por sinal) 

[20:43:05] Adri: tínhamos um prazo e este nao foi cumprido, quero saber como fica isso? vão 

levar advertências quem nao fez o plano? 

[20:44:18] João Gusmão:  E aí 

[20:44:19] Hendrick: As propostas de encaminhamento foram 

[20:44:31] Hendrick: [20:36] Lucas barbosa:  

 

<<< proposta de encaminhamento: 
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O executivo de organização politica junto com os coordenadores gerais de cada regiao deve 

identificar quem ainda não fez e notificar alertando dos prazos. 

fim 

[20:44:39] Hendrick: [20:37] João Gusmão:  

 

<<< Podemos pôr o plano de gestão para ser entregue na próxima plenária regional e cabe aos 

executivos regionais cobrarem o plano e auxiliar na feitura do mesmo.    

 

FIM! 

[20:44:47] Hendrick: [20:39] Cris Estevão:  

 

<<< Proposta de encaminhamento:  Que o plano de gestão seja entregue imediatamente para 

que sejam feitos cumprir os prazos. Os insastisfeitos com a relatória que puxem reunião pra 

fazer críticas a ela. Estamos em reunião e acho que tiveram quase dois meses pra fazer e não 

dez minutos. Que enviem agora mesmo e cim justificativa do pq de n terem enviado. Fim 

[20:44:56] Hendrick: [20:40] Taíza Gama:  

 

<<< Proposta de encaminhamento: Que os prazos sejam tirados após o ponto de pauta 

"relatoria". fim 

[20:45:39] Cris Estevão: eu qro fazer uma junção 

[20:45:44] Cris Estevão: com a proposta do Lucas 

[20:45:48] Natan Marreiro: Esclarecimento! tenho a mesmo dúvida que Adri  

[20:43] Adri:  

 

<<< tínhamos um prazo e este nao foi cumprido, quero saber como fica isso? vão levar 

advertências quem nao fez o plano? 

[20:46:50] Lucas barbosa: eu deixo cris 

[20:46:51] Taíza Gama: isso da Adri é encaminhamento ou só dúvida? 

[20:47:19] João Gusmão: Esclarecimento 

[20:47:50] Adri: encaminhamento também, ué, uma vez que na última reunião havíamos 

combinado em dar advertências pra quem nao cumprisse 

[20:48:01] João Gusmão: Quero esclarecimento de como irá ficar essas edivertências tbm 

[20:48:02] Cris Estevão: Que enviem até o final da reunião, em respeito ao prazo. E que depois 

disso o Secretário de Organização Politica junto ao de comunicação entrem em contato com os 
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que não enviaram para saber o que está acontecendo e que estes justifiquem o porquê de 

demora, mas não acho que seja necessária advertência nesse caso, acho ainda que cabe um 

prazo de cinco dias. Enfim. 

[20:48:18] Hendrick: mas nem o de organização política enviou 

[20:48:19] Hendrick: enfim 

[20:48:20] Adri: mas nem o secretário de organização política enviou, e aí 

[20:48:36] Cris Estevão: o q? 

[20:48:42] Adri: prazo já havíamos dado antes, cris 

[20:48:48] Adri: é por isso que tô falando em advertência 

[20:48:50] Hendrick: o plano, nem o de organização enviou 

[20:48:57] Hendrick: já estourou o prazo 

[20:48:58] Yanara Barbosa: concordo com Cris 

[20:49:02] Taíza Gama: gente...vamos encaminhar....acho que todo mundo já defendeu as suas 

propostas... 

[20:49:35] Yanara Barbosa: isso 

[20:50:06] Hendrick: eu concordo com a primeira fala da cris apenas, o prazo já expirou e não 

podemos postergar mais isso 

[20:50:33] Taíza Gama: então quais são os encaminhamentos, Hendrick? Enumera aê.... :) 

[20:50:33] Adri: até porque na nossa últiam reunião resolvemos definir um prazo, na realidade 

e este já passou 

[20:50:44] João Gusmão: Então hj já sairão as adivertências? 

[20:50:47] Adri: vai, hendrick, enumera novamente, por favor haha 

[20:50:55] Adri: ess aminha dúvida, joao 

[20:51:01] Hendrick:  

peraí 

[20:51:09] Taíza Gama: o prazo pra entrega da relatoria tb passou...e, ao meu ver e de muita 

gente, não foi cumprido. 

[20:51:45] Hendrick: 1. O executivo de organização política faz o levantamento com os 

coordenadores pra alertar e notificar 

[20:52:04] Hendrick: 2. Plano ser entregue na próxima plenária regional 

[20:52:20] Hendrick: 3. Que enviem até o final da reunião, em respeito ao prazo. E que depois 

disso o Secretário de Organização Politica junto ao de comunicação entrem em contato com os 

que não enviaram para saber o que está acontecendo e que estes justifiquem o porquê de 
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demora, mas não acho que seja necessária advertência nesse caso, acho ainda que cabe um 

prazo de cinco dias. 

[20:52:59] Hendrick: 4. Encaminhar advertência, visto que o prazo já foi descumprido 

[20:53:04] Hendrick: 5. Esperar até o ponto da relatoria 

[20:53:08] Cris Estevão: eu juntei com a de Lucas 

[20:53:30] Hendrick: é, mas acho que o lucas não pediu pra tirar a dele, por isso que deixei (: 

[20:53:37] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Taíza, as pessoas tem voz e voto, não precisa falar por 

elas :) 

[20:53:42] Hendrick: esqueci de alguma proposta? 

[20:53:44] Cris Estevão: ah tá rs 

[20:53:56] Yanara Barbosa: VOTAÇÃO 

[20:54:14] Hendrick: Regime de Votação então, lembrando que combinamos que assim que 

iniciado se tem 30 segundos pra votar e não atrapalhar o andamento 

[20:54:17] Adri: gente, respeitem a mesa, sim? deixei que ela organize a votação (e a reuniao) 

[20:54:32] Hendrick: Iniciado 

[20:54:36] Keiti Maciel: 3 

[20:54:38] Yanara Barbosa: 3 

[20:54:39] Hendrick: Voto na proposta 4 

[20:54:39] Matheus de Moraes: 3 

[20:54:40] Adri: 4 

[20:54:40] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: 4 

[20:54:41] Francielli Noya Toso: 3 

[20:54:42] Taíza Gama: 5 

[20:54:43] Danielle Alexa: 3 

[20:54:49] Welton  Maicon: Voto n proposta 5 

[20:54:49] Alan Ricardo Costa: 4 

[20:54:51] Isabela Dias: 3 

[20:54:55] Natan Marreiro: 3 

[20:54:57] Clara Gomes Rodrigues: 5 

[20:55:00] João Gusmão: 4 

[20:55:04] Gabriel Teodoro (UNIFAL): 5 
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[20:55:04] Juliane Meotti: 4 

[20:55:08] Lucas barbosa: 3 

[20:55:09] Esdras Soares da Silva: 1 

[20:55:10] Dejair Martins: 5 

[20:55:22] sonataimortal: 3 

[20:55:25] Lucy: 3 

[20:55:27] Hendrick: Encerrado 

[20:55:53] Cris Estevão: 3 

[20:56:39] Hendrick: Proposta 1: 1 voto, Proposta 2: 0 votos, Proposta 3: 10 votos, Proposta 4: 

6 votos, Proposta 5: 5 votos 

[20:56:57] Hendrick: acho que contei certo, rs 

[20:57:21] Hendrick: [20:52] Hendrick:  

 

<<< 3. Que enviem até o final da reunião, em respeito ao prazo. E que depois disso o 

Secretário de Organização Politica junto ao de comunicação entrem em contato com os que 

não enviaram para saber o que está acontecendo e que estes justifiquem o porquê de demora, 

mas não acho que seja necessária advertência nesse caso, acho ainda que cabe um prazo de 

cinco dias. 

[20:58:20] Taíza Gama: esclarecimento: 5 dias contando a partir de amanhã ou a partir da 

justificativa? 

[20:58:35] Yanara Barbosa: acho que de hoje.. 

[20:58:37] Hendrick: a partir de amanhã né, imagina se for depois da justificativa? 

[20:58:37] Hendrick: haha 

[20:58:42] Yanara Barbosa: haha 

[20:58:47] Taíza Gama: sei lá...hahaha 

[20:58:54] Lucas barbosa: amanha! 

[20:58:55] Taíza Gama: vai que...rsrs 

[20:59:00] João Gusmão: Se ocorrer a justificativa 

[20:59:07] Clara Gomes Rodrigues: tem que ser de amanhã,po...rs 

[20:59:18] Hendrick: e acho que a justificativa tem que ser colocada em apreciação, não 

adianta justificar qualquer coisa 

[20:59:20] Clara Gomes Rodrigues: até pq vai ter gente q n vai justificar.... 

[20:59:29] Taíza Gama: a justificativa tem que ocorrer até hoje, certo? 
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[20:59:30] Isabela Dias: amanhã galera 

[20:59:38] Yanara Barbosa: putz! nem justificar ? aí complica! 

[20:59:44] Cris Estevão: cai de novo 

[20:59:45] Clara Gomes Rodrigues: sempre tem,infelizmente 

[21:00:13] Taíza Gama: Hendrick: 

 

[20:59] Taíza Gama:  

 

<<< a justificativa tem que ocorrer até hoje, certo? 

[21:00:50] Cris Estevão: n consigo ver 

[21:00:51] Adri: mas claro, já não basta na últiam reunião termos votado e discutido um prazo 

[21:00:52] Hendrick: pelo que eu entendi é: o executivo (ele mesmo) justifica até hoje e tem 5 

dias pra mandar o plano 

[21:00:54] Hendrick: ´é isso? 

[21:01:02] João Gusmão: Vamos ser realistas, quantos executiv@s tem aqui? Quantos são? 

Quantos leem os e-mails da lista. 

[21:01:12] Hendrick: já que estamos passando já por cima da última reunião 

[21:01:14] Adri: agora o último prazo foi jogado pro alto, bonito pra quem cumpriu o prazo, 

hein 

[21:01:16] Hendrick: em que estabelecemos prazos 

[21:01:22] Lucas barbosa: Acho que primeiro deve-se notificar  o executivo e  apartir da 

notificação que se cumpre os prazos 

[21:01:24] Hendrick: é uma falta de respeito com quem cumpriu prazo 

[21:01:44] Adri: que bom, hein, galera. espero que em outros assuntos mais importantes nao 

sigamos com essas mesmas atitutdes 

[21:01:53] Taíza Gama: Esclarecimento: E como faremos com os executivos que não estão 

presentes e não sabem deste prazo até hoje? 

[21:01:59] Taíza Gama: deste prazo de hoje* 

[21:02:01] Hendrick: preencheram a ficha de inscrição 

[21:02:05] Adri: nao faltemos com respeito com a nossa base, beleza, beleza 

[21:02:05] Hendrick: existe email e celular 

[21:02:06] Yanara Barbosa: publicaremos no face 
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[21:02:12] Cris Estevão: [20:55] Cris Estevão:  

 

<<< 3 

cai de novo 

n consigo ver 

[21:02:19] Juliane Meotti: me inscrevo 

[21:02:25] Beatriz Wagner da Rocha: Não tem inscrição? Que é isso? (Desculpa, cheguei agora 

porque tava sem internet) 

[21:02:26] Hendrick: Ju 

[21:02:27] Cris Estevão: [20:55] Cris Estevão:  

 

<<< 3 

cai de novo 

n consigo ver 

[21:02:48] Juliane Meotti: foram eleitos hj os ex. estaduais goiás, qual o prazo deles? 

[21:03:01] Clara Gomes Rodrigues: 5 dias tb...não? 

[21:03:08] Juliane Meotti: ave maria! 

[21:03:13] Hendrick: não né gente 

[21:03:14] Yanara Barbosa: hã? 

[21:03:17] Hendrick: bom senso 

[21:03:26] Clara Gomes Rodrigues: aaah tá,foram ELEITOS hj... 

[21:03:27] Hendrick: uma coisa é não entregar dois meses depois e ter cinco dias 

[21:03:33] Taíza Gama: Acho que vi no estatuto 15 dias...mas não lembro. 

[21:03:33] Hendrick: eles foram eleitos hoje 

[21:03:44] Clara Gomes Rodrigues: sim,sim,vi mal aqui 

[21:03:47] Hendrick: Taíza, pelo estatuto quinze dias são os documentos de inscrição 

[21:03:53] Hendrick: o plano de gestão é ANTES da plenária finalk 

[21:03:55] Hendrick: leia o estatuto 

[21:03:59] Clara Gomes Rodrigues: é,tem q seguir o estatuto...15 dias pra Goiás 

[21:04:03] Taíza Gama: ah é...desculpa aê 
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[21:04:08] Cris Estevão: socorroooooooooo 

[21:04:27] Taíza Gama: me inscrevo. 

[21:04:32] Clara Gomes Rodrigues: me inscrevo 

[21:04:57] Hendrick: gente, vamos superar o ponto, e encaminhar quantos dias pra executiva 

de goiás 

[21:05:09] Yanara Barbosa: isso! 

[21:05:15] Hendrick: senão vai chegar o teto e não vamos terminar a pauta 

[21:05:19] Taíza Gama: minha fala é proposta, Hendrick 

[21:05:31] Hendrick: então propõe meu amor 

[21:05:41] Taíza Gama: Clara, o prazo não está no estatudo. Foi erro meu...Mas acho legal 

darmos 15 dias. O que vocês acham? fim. 

[21:05:48] Clara Gomes Rodrigues: retiro minha fala,ia propor o mesmo que Taíza =) 

[21:06:08] Hendrick: até dia 24 então, consenso? 

[21:06:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: acho legal darmos o MESMO tempo que foi dado aos 

executivos que até hoje, não enviaram a porra do plano de gestão 

[21:06:25] Lucas barbosa: sim e viva a burocracia 

[21:06:33] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ou seja, mais de um mês. 

[21:06:33] Clara Gomes Rodrigues: sim 

[21:06:44] Adri: quero ver trabalharem o tanto que estao se preocupando com um plano 

[21:06:52] Yanara Barbosa: sim 

[21:07:00] Adri: principalmente os executivos das pastas nacionais 

[21:07:22] Taíza Gama: quero ver trabalharem o tanto que estão se preocupando com 

advertências. 

[21:07:22] Yanara Barbosa: concordo com Fred 

[21:07:36] João Gusmão: Ai, que fome! 

[21:07:40] Hendrick: Foco gente 

[21:07:40] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[21:07:41] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: O enel acabou há 42 dias, proponho que eles tenham 

42 dias 

[21:07:46] Clara Gomes Rodrigues: adri e taiza,up (y) 

[21:07:55] Hendrick: Vamos ter que votar isso também gente? não né 

[21:08:04] anselmolimadematosfilho: A pauta 
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[21:08:15] Taíza Gama: Então eu retiro aí...e voto nos 42 dias, Hendrick. 

[21:08:20] Clara Gomes Rodrigues: quase ngm respondeu na hora do consenso... 

[21:08:26] João Gusmão: Mas são há 42 dias q estão protelando 

[21:08:32] Clara Gomes Rodrigues: 15 dias pra Goiás. Sim ou Não? 

[21:08:42] Hendrick: Clara, respeita a mesa 

[21:08:46] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[21:08:49] Hendrick: Pelo jeito vamos ter que votar também 

[21:08:51] Hendrick: Fred 

[21:09:47] João Gusmão: E então, gente? 

[21:10:21] Keiti Maciel: 42 dias não? :^) 

[21:10:31] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Se aqui há pastas nacionais que há 42 dias não 

fizeram seu plano de gestão, por que os executivos estaduais de Goiás só podem ter 15 dias? 

Há preferências? que tenham no mínimo 42 dias, ou que nem seja pedido plano de gestão, 

afinal a última votação demonstrou que essa reunião não está afim de cobrança de trabalho e 

sim de burocracia e mais burocracia. 

[21:10:32] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[21:11:35] Taíza Gama: Esclarecimento: Eu já retirei a minha proposta de 15 dias, Fred. 

[21:12:04] Hendrick: ok então, encaminhado 

[21:12:06] Lucas barbosa: gente, os novos executivos foram eleitos hj e quase nao sabe a 

respeito do funionamento da executiva pq foi o 1 encontro que participaram, eu ju e layane 

vamos dar uma orientada neles ainda, gostaria de pelo menos um mes, 

[21:12:14] Hendrick: 42 dias então 

[21:12:20] Lucas barbosa: ok ok  encaminhado 

[21:12:42] Alan Ricardo Costa: Me inscrevo (*embora pareça que não tem mais inscrição) 

[21:12:43] Yanara Barbosa: ok 

[21:12:48] Hendrick: diga ricardo 

[21:13:40] Isabella A Reis: o meu plano de gestão é igual o da layane carvalho 

[21:13:49] Alan Ricardo Costa: Se quando eleito me dessem um prazo de 15 dias, ou eu não 

teria feito (não teria aceito o cargo também) ou teria feito um plano fictício, fraco, raso, só 

para constar que foi feito. Qualquer uma das alternativas não é viável para nós, não nos 

contribui em nada e nos contradiz no que tange a busca por gente nova e por fortalecimento 

da nossa base,. 

[21:13:56] Isabella A Reis: somente esclarecendo que temos opinião unívoca e precisamos 

prosseguir 
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[21:14:00] Alan Ricardo Costa: 42 dias é o mínimo dos minimos. 

[21:14:01] Alan Ricardo Costa: Fim. 

[21:14:15] João Gusmão: Dentro desses 42 dias está um prazo fixo e q foi extrapolado, só 

lembrando. 

[21:14:40] Hendrick: mas vamos deixar desta forma 

[21:14:42] Hendrick: 42 dias 

[21:14:58] Hendrick: e que hoje se entre em contato com os executivos que não 

encaminharem 

[21:15:01] Hendrick: pra justificativa 

[21:15:05] Hendrick: e envio do plano em 5 dias 

[21:15:18] Hendrick: Próximo ponto: 4. Material unificado sobre a ExNEL; 

[21:15:31] Francielli Noya Toso: ok 

[21:15:37] Taíza Gama: ok 

[21:15:39] Lucas barbosa: ok 

[21:15:41] Yanara Barbosa: ok 

[21:15:46] Isabela Dias:  sim sim 

[21:15:52] Hendrick: Inscrições abertas 

[21:15:54] anselmolimadematosfilho: Certo 

[21:16:17] Cris Estevão: ai, gente. Por favor. O material nem foi discutido e tanto gás gasto 

com picuinha. Se fala em estatuto e prazo de reunião. Tamos com um monte de estadual q n 

entregou pq n sabia mesmo como fazer e essa nota informativa saiu um dia desse. Vamos ser 

coerentes. Fim 

[21:16:43] Cris Estevão: material me inscrevo 

[21:17:04] Taíza Gama: (Eu ajudei meus estaduais e todos entregaram :) ) 

[21:17:11] Hendrick: Cris 

[21:17:31] Hendrick: A adri também fez isso, taíza (: 

[21:17:34] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: estrelinha vermelha 

[21:17:39] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[21:17:43] Taíza Gama: parabéns pra ela. 

[21:17:48] Beatriz Wagner da Rocha: (clap) 

[21:18:44] Juliane Meotti: parabéns pra quem tinha executivo... 

[21:19:18] *** Hendrick adicionou Honório Abreu ao chat *** 
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[21:20:10] Adri: parabéns pra gente, né, taiza 

[21:20:17] Cris Estevão: Então, acho que é urgente fazermos um informativo. Na minha 

opinião ele deveria dar um informe geral do ENEL. Fazer um chamado a ExNEL e trazer alguma 

pauta única de discussão que desse pra puxar outras coisas. Exemplo: Se pegarmos a 

valorização do profissional de letras. Temos a greve pra abordar, a dupla habilitação, a lei da 

LIBRAS e assim vai... queria ainda falar da cartilha que tá bastante desatualizada. 

[21:20:18] Cris Estevão: fim 

[21:20:21] Adri: e pro fred que elaborou um manuel pros executivos afzerme um plano 

[21:20:24] Adri: beleza, proximo ponto? 

[21:20:37] Adri: noss,a escrvei isos antes foi só agora porque meu pc travou HAHAHA desculpa 

[21:20:45] Cris Estevão: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

[21:21:05] Adri: me inscrevo 

[21:21:05] Taíza Gama: me inscrevo. 

[21:21:08] Hendrick: Adri 

[21:21:26] Alessandrine Ponto: Proximo ponto é a greve ? ME INSCREVO. 

[21:21:37] Yanara Barbosa: ainda não 

[21:21:45] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevi! 

[21:21:51] Alessandrine Ponto: ah ta , desculpa então. rs! 

[21:22:03] Taíza Gama: era o Fred 

[21:22:07] Isabella A Reis: gostei cris 

[21:22:53] Adri: é o Fred ou eu? 

[21:23:06] Hendrick: é tu Adri 

[21:23:19] Hendrick: ops, é o Fred 

[21:23:20] Hendrick: hahahaha 

[21:23:27] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Galera, precisamos elaborar uma cartilha sobre a 

ExNEL e a atual gestão. Nossa última cartilha é da gestão 2010-2011. Um material unificado 

nacionalmente é o mínimo que precisamos elaborar e divulgar ainda este ano, devido a que o 

calendário de nossas Universidades estará totalmente alterado por conta das greves na IFES. 

Devemos abordar, de forma dinânica e simples, a ExNEL e suas bandeiras de lutas, além de 

outros assuntos que achemos interessante. 

Gostaria muito que tirássemos deste ponto um encaminhamento sobre pessoas que ficarão 

responsáveis pelos textos, afinal parece que muita gente está tão ocupada que sequer pode 

fazer seu plano de gestão em 42 dias.  Precisamos de pessoas para organizar isso e que sejam 

as responsáveis pela cartilha. 

[21:23:48] Beatriz Wagner da Rocha: me inscrevo 
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[21:24:08] Yanara Barbosa: concordo Fred 

[21:24:09] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Ao meu ver, ela deveria sair, no máximo, em 

novembro, pois pode contemplar a discussão sobre o ENADE, que ocorre dia 18 de novembro. 

[21:24:10] Francielli Noya Toso: contemplada pelo fred 

[21:24:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[21:24:22] Hendrick: Adri 

[21:24:50] Yanara Barbosa: contemplada pelo Fred tb 

[21:26:17] Adri: acho muito importante a criação de um material bem didático, não vou ficar 

prolongado sobre o conteúdo, pois acho que já fui contemplada pelo Fred, incluindo sobre sair 

em novembro. Só adiciono que deveria ser algo bem bonito pros olhos também, a última 

cartilha dá um ar sério, apagado, sei lá haha Não sei se consigo me porpor a escrever algo - 

junto a outras pessoas, obviamente - mas posso ajudar na organização e na sistematização do 

conteúdo. por ora é isso, fim. 

[21:26:47] Lucas barbosa: me inscreve 

[21:26:50] Hendrick: Taíza 

[21:27:13] Yanara Barbosa: tb Adri :) 

[21:27:33] anselmolimadematosfilho: Ok 

[21:28:07] anselmolimadematosfilho: Concordo adri 

[21:28:44] Cris Estevão: (gente, quem for querendo falar vai escrevendo no bloco de notas 

depois só copia e cola) 

[21:28:59] Taíza Gama: Bem...mesmo não me sentindo muito capacitada para criar o 

material...quero me colocar a disposição para ajudar vocês. Dia 11 de outubro vou a Minas 

para, junto com o Gabriel, apresentarmos a executiva pros estudantes de algumas 

universidades de lá...mas, não tenho nada da ExNEL...só aquilo mesmo que está no site, que, 

como a Cris disse, está um pouco desatualizado. Então, estou me colocando a disposição aí pra 

ajudar.  

Agora...concordando em partes com o que o Fred disse, muita gente estava ocupada mesmo, 

que não deu tempo de fazer o plano em 42 dias, mas pelo menos não entregaram qualquer 

coisa, como aconteceu com a relatoria. Fim. 

[21:29:31] Hendrick: Bia 

[21:30:49] Lucas barbosa: ja escrevi , posso colocar aqui? 

[21:31:04] Hendrick: pode Lucas 

[21:31:26] Lucas barbosa: Existe uma cartilha muito boa feita na gestão 2010/2011 

poderiamos atualizar ela 
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existe tbm algumas cartilhas especificas como a de opressão que o enrique fez, a Cynthia 

quase terminou uma de mulheres, acho que  podemos aproveitar o que ja está feito e atualizar  

 

Me proponho a ajudar, e para simplificar podemos tirar algumas comissões como por exemplo 

a do ENADE, valorização, criação de grupos de trabalho para tocar as coisas. 

[21:31:58] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: lucas roubou minha fala haha 

[21:32:03] Clara Gomes Rodrigues: me inscrevo 

[21:32:10] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[21:32:20] Hendrick: parece que a Bia caiu 

[21:32:31] Hendrick: então pode falar Clara, depois quando ela retornar coloco ela de volta 

[21:32:40] Yanara Barbosa: tirar comissões... 

[21:32:57] Cris Estevão: eu fiz com ele, rs 

[21:33:19] Cris Estevão: me inscrevo 

[21:33:58] Clara Gomes Rodrigues: então...se não houver nenhum conteúdo já presente na 

cartilha que fale sobre meio ambientes (que na visão do CA de letras-UFF,por exemplo,tb entra 

em opressões),seria bom criarmos... 

[21:34:58] Clara Gomes Rodrigues: e quanto ao layout "sério" da cartilha,posso me 

comprometer a dar a arte final dela quando os textos estiverem atualizados...meu pai é artista 

plástico e designer,posso juntar com ele e dar uma cara mais atrativa à cartilha 

[21:34:59] Clara Gomes Rodrigues: fim 

[21:35:16] Clara Gomes Rodrigues: meio ambiente* 

[21:35:23] Lucas barbosa: me inscrevo de novo 

[21:35:24] Hendrick: muito bom Clara! 

[21:35:32] Hendrick: Cris 

[21:35:33] Yanara Barbosa: ótimo msm 

[21:35:34] Cris Estevão: Então, gostaria de por como proposta de encaminhamento a feitura 

desse informativo. Podia ser um A4 de duas páginas. E como tema tão falado no ENEL: A greve 

pra mim deve ter grande destaque. Podíamos fazer um texto de ExNEL diante da greve falando 

do ato, mas nos posicionando. Por um texto que sirva de informa geral do ENEL e já 

convidando pro outro. Deixar uns quadros explicando talvez o que cada Executivo faze e 

pondo contatos de e-mail (mas coisa pequena). POrém, acho que umas três matérias falando 

dessa valorização seriam mais que necessárias. Encaminho então, que façamos dois grupos de 

trabalho afim de se reunir em reuniões específicas e apresentar resultados na próxima 

reunião. Precisamos primeiro elaborar os textos, diagramar e pensar na captação de recursos e 

distribuição do material ( já queria deixar os dois últimos itens como ponto de pauta pra 

próxima reunião. FIm 
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[21:36:11] Alan Ricardo Costa: Me inscrevo. 

[21:36:13] Beatriz Wagner da Rocha: Ai, voltei, já é minha vez? (Estabilidade não é uma 

qualidade da minha internet) 

[21:36:13] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: questão de ordem 

[21:36:21] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: vamos respeitar as falar? 

[21:36:25] Hendrick: Bia 

[21:37:11] Beatriz Wagner da Rocha: Como já foi dito antes, a cartilha está desatulizada e é de 

extrema importância a criação de um material de utilização nacional. Para tanto, creio que 

essa criação deva ser feita pelos executivos nacionais, explicando as pastas e questões gerais 

da Executiva. Claro que isso não impede as regionais e estaduais também podem criar algum 

material específico do Região/Estado. FIM 

[21:37:27] Taíza Gama: me inscrevo. 

[21:37:27] Hendrick: Fred 

[21:38:32] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Eu me proponho a realizar o esquema da cartilha, 

sugerindo o que deve ser apontado e os textos. Proponho que o Lucas, a Cris e a Vanessa 

(UFPE) e o Hendrick estejam juntos também. Outras pessoas que queiram ajudar manifestem-

se aqui ou na lista =) 

[21:38:34] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[21:39:11] Hendrick: Lucas 

[21:39:16] Francielli Noya Toso: manifestar agora? 

[21:39:31] Yanara Barbosa: melhor esperar a mesa propor 

[21:39:33] Lucas barbosa: temos que focar no que vai para a cartilha,  temos que escolher os 

eixos centrais não dá para colocar tudo, pq senão vira um livro, o que proponho é que temas 

importantes como opressoes, criminalização dos MSocias, ENADE, sejam feitos em separado. e 

para facilitar proponho a criação desses grupos, comissões seja lá que nome dar.  

 

GT cartilha geral 

GT Enade  

GT balanço da Greve 

Gt oprossoes (Os executivos dessas pastas que deve tocar) 

[21:39:58] Alan Ricardo Costa: Gostaria de reforçar minha inscrição feita há pouco tempo 

atrás. 

[21:40:33] Hendrick: Terminou Lucas? 

[21:40:37] Lucas barbosa: 1. A ExNEL ...................................................................3 
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2. Nossos fóruns ...........................................................3 

 

2. Por que fazemos encontros? ....................................4 

 

3. A ExNEL luta por ......................................................7 

 

4. ExNEL: organização e lutas .....................................9 

 

5. Movimento estudantil: O ataque 

das Abelhas ...............................................................15 

 

6. Organização de entidades de base ......17 

 

8. Universidade e sociedade ....................18 

 

7. ENADE: Joga fora no lixo! .................19 

 

8. REUNI: privatização! .......................20 

[21:40:47] Hendrick: ah, ok 

[21:40:49] Lucas barbosa: esses eram os topios da cartilha antiga fim 

[21:40:55] Hendrick: Ricardo 

[21:42:42] Alan Ricardo Costa: Gostaria apenas de sugerir que os textos não fiquem sob 

responsabilidade de um executivo e ou de um grupo pequeno. Que sejam feitas comissões 

grandes para avaliar, ponderar e refletir sobre os textos. Se no primeiro momento, por 

questão de facilitar a escrita, um ou um grupo pequeno fizer, tudo bem (é realmente dificil 

fazer esse tipo de trabalho entre várias pessoas), mas que depois sejam feitos vários e vários 

rodízios, para que passem por várias cabeças pensantes. A questão de uma pessoa ou uma 

minuria escrever acaba involuntariamente reduzindo o texto a uma opinião. Não que alguém 

daqui vá fazer isso voluntariamente. Mas por vezes acontece sem que o autor se dê por conta. 

Fora isso, gostaria de deixar clara a minha vontade particular de não participar da construção 

da cartilha. Não por ir contra a ideia (acho-a fantástica) ou ir contra as bandeiras de luta (tinha 

conciência de cada uma delas antes de assumir o cargo). Apenas como estudante, não como 

executivo, não me sinto confortável escrevendo sobre temas como a greve por exemplo, tema 

em que eu discordo parcialmente do movimento estudantil e docente em geral. Acho válido 

que vocês (eu iria escrever nós, ExNEL como um todo, mas apenas nesse caso vou optar por 
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"vocês" e "eu"), vocês escrevam algo sobre isso. Mas eu peço licença para não escrever apenas 

por motivos de posicionamento político e crenças pedagógicas pessoais. 

[21:43:37] Alan Ricardo Costa: Fim. 

[21:43:47] Cris Estevão: me inscrevo 

[21:43:48] Hendrick: Taíza 

[21:46:01] Taíza Gama: Uma proposta é que a cartilha seja construída por aqueles sites...em 

que todos os cadastrados conseguem editar. Não sei o nome, mas a Fran entende bem 

disso...rsrs. 

 

Fugindo um pouco do assunto, ou não.... 

Falando em designer e tudo mais....alguém aqui presente possui a logo da exnel em formato 

compatível pra impressão em tamanho grande? fim. 

[21:46:23] Alan Ricardo Costa: Wiki, Taíza. 

[21:46:25] Beatriz Wagner da Rocha: Google Docs dá pra fazer isso 

[21:46:29] Taíza Gama: isso 

[21:46:56] Hendrick: Cris 

[21:47:19] João Gusmão: Ah, só queria dizer q a ExPEEL fez um cartilha 2011/2012 que tinha 

1. A ExNEL 

2. Nossos Fóruns 

3. Por que fazemos encontros 

4 Organização e luta 

5. Movimento Estudantil 

6. Reuni 

7. Assistência Estundatil 

 

8.Enade 

[21:47:31] Cris Estevão: Proponho que sejam feitos grupos de trabalho. Se todo mundo vem e 

edita fica uma coisa louca. Faz um grupo e esse grupo se divide, se reune e manda o resultado 

pra lista. Qualquer pode se juntar ao grupo. E só estar na reunião. Tiro a proposta do 

informativo em papel, por uma questão de gastos. E proponho que estes textos sejam escritos 

e postos no site da ExNEL com a pauta que eu defendi antes: Valorização do profissional em 

letras e greve. Porém, que nos comprometamos a divulgar esse site. Uma página n facebook 

pra fazer essa divulgação cairia muito bem. FIm 

[21:47:55] Natan Marreiro: Por visto muito boa, João! 
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[21:48:03] Yanara Barbosa: contemplada pela Cris! 

[21:48:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: vou me ausentar por 10 minutos. 

[21:48:47] Lucas barbosa: me increve de novo 

[21:48:54] Hendrick: pode ir Lucas 

[21:49:36] Lucas barbosa: me da 30 s 

[21:49:46] Hendrick: ok, haha 

[21:50:18] Lucas barbosa: Sobre a preucupação do companheiro sobre os textos,  tudo que 

escrevemos é colocado para deliberação da reuniao geral da exnel.  

tbm fazemos baseados nas resoluções do estatuto e os encaminhamentos das plenarias.  

 

 

 

Temos que decidir que eixos entram na cartilha e como nós vamos organizar a confecção 

desse material, se é papel, grande pequeno isso é pra depois 

 

temos que ver quais são os pontos que entraram na cartiha 

[21:50:52] Lucas barbosa:  a cris colocou dois pontos  e gostaria de repitir os 7 topicos da 

antiga fim 

[21:51:24] Hendrick: mais alguém pessoal? 

[21:51:28] Yanara Barbosa: concordo Lucas 

[21:51:48] anselmolimadematosfilho: Proximo ponto. 

[21:52:25] Yanara Barbosa: isso é a mesa quem faz ansel... 

[21:52:27] Yanara Barbosa: :/ 

[21:52:35] Lucas barbosa: tem que encaminhar, equem fica com as tarefas? O Fred propos mas 

tem que ter  mais gente 

[21:53:10] Yanara Barbosa: precisamos sistematiza 

[21:53:13] Yanara Barbosa: r* 

[21:53:15] Beatriz Wagner da Rocha: Eu dei uma proposta também! 

[21:53:24] Yanara Barbosa: Bia, repete! 

[21:53:27] Francielli Noya Toso: mesa? 

[21:53:40] Welton  Maicon: Hendrick? 
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[21:53:55] Beatriz Wagner da Rocha: Creio que essa criação deva ser feita pelos executivos 

nacionais, explicando as pastas e questões gerais da Executiva. Após isso, regionais e estaduais 

também podem criar algum material específico do Estado/Região. FIM 

[21:53:57] Taíza Gama: poxa! eu tb me coloquei a disposição, Lucas :( 

[21:54:04] João Gusmão: Faremos a cartilha em formoto pdf e envia para os e-mails e em 

formato em preço do tamnho de uma folha A4 dobrada 

[21:54:07] Hendrick: a beatriz propôs 

[21:54:07] Hendrick: [21:37] Beatriz Wagner da Rocha:  

 

<<< Como já foi dito antes, a cartilha está desatulizada e é de extrema importância a criação de 

um material de utilização nacional. Para tanto, creio que essa criação deva ser feita pelos 

executivos nacionais, explicando as pastas e questões gerais da Executiva. Claro que isso não 

impede as regionais e estaduais também podem criar algum material específico do 

Região/Estado. FIM 

[21:54:25] Hendrick: os pontos serão os colocados pelo Lucas e os dois pontos da Cris 

[21:54:26] Juliane Meotti: vou ter que me ausentar por meia hora 

Gostaria de justificar que desta produção não poderei participar pois estou escrevendo um 

artigo e tenho data para entregar, tenho medo de não conseguir fazer as duas coisas 

[21:55:04] Yanara Barbosa: ok 

[21:55:31] Francielli Noya Toso: ok 

[21:55:47] Cris Estevão: me inscrevo pra discordar da Bia 

[21:55:56] Hendrick: Discorde então Cris 

[21:56:00] Hendrick: mas vamos encaminhar 

[21:56:23] Yanara Barbosa: acho que já temos as propostas! 

[21:56:59] Cris Estevão: acho que devemos mesmo trabalhar em grupos de trabalho. Os 

nacionais tem espaço no site pra elaborar blog's e podem e devem escrever materias. Mas 

colocar eles pra fazer a cartilha acho um tiro no pé até. E ainda burocratiza ainda mais as 

coisas. fim 

[21:57:58] Taíza Gama: concordo, Cris 

[21:58:26] Hendrick: acho que podemos fazer da seguinte forma: jogamos pra lista de emails 

os pontos, quem se sentir bem pra escrever sobre algum dos pontos se manifesta, os 

documentos são criados, colocados os links pro pessoal do grupo, quem quiser ajudar com o 

ponto colabora e se faz a construção coletiva, e todos podem observar 

[21:58:53] Adri: concordo, Hendrick 

[21:58:58] Yanara Barbosa: concordo tb 

[21:58:59] Taíza Gama: Acho lindo, Hendrick 
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[21:59:10] Beatriz Wagner da Rocha: Não sugeri que seja o grupo fechado dos nacionais que 

elabore a cartilha, apenas que o texto inicial parta deles, claro que quem quiser 

ajudar/modificar/construir alguma coisa, poderá também fazê-lo... 

[21:59:15] Clara Gomes Rodrigues: concordo tb 

[21:59:22] Fabiane Pereira de Melo: concordo com o hendrick 

[21:59:28] Welton  Maicon: Super digno 

[21:59:48] Adri: pelo que eu entendi da bia, ela só queria dar um papel maior pros nacionais, 

nao? digo, pra eles escreverem algo da pasta delas (nao somente os blogs, como a cris falou) 

[21:59:55] Yanara Barbosa: me inscrevo 

[22:00:06] Adri: até porque tem gente que nao tá na pasta, mas tme muito acúmulo também 

=) 

[22:00:11] Cris Estevão: não podemos nem fechar os grupos e as pessoas se colocam neles? 

Tipo a gente tira os eixos aqui, Joga na lista e as pessoas se propõe ( falo da cartilha) Do 

informativo são outros 500. 

[22:00:11] Adri: me desculpem, to falando aqui 

[22:00:11] Lucas barbosa: me inscrive 

[22:00:26] Hendrick: pode falar yanara <3 

[22:01:11] Lucas barbosa: gente vou tentar sistematizar, eixos para a cartilha geral sob 

responsabilidade do  1. A ExNEL . 

2. Nossos fóruns e Por que fazemos encontros 

3. ExNEL: organização e lutas  

5. Movimento estudantil: O ataque 

das Abelhas  

6. Universidade e sociedade 

7. ENADE: Joga fora no lixo!  

 8 valorização do profisional letrado 

 

 

Informativo sobre a greve para ontem 

 

e as cartilhas especificas para fomentar os blogs e site a cargo das pastas nacionais e quem 

quizer ajudar 
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[22:01:23] Yanara Barbosa: Pessoal, é o seguinte! Acho que já temos propostas. Acredito que 

já possamos votar, com relação a sistematização dos grupos/comissões podemos discutir 

depois. 

[22:01:25] Lucas barbosa: disculpa gente apertei enter sem querer 

[22:02:38] Cris Estevão: se discutirmos os grupos de trabalho depois quando escreveremos, 

Yanara? 

[22:02:45] Yanara Barbosa: acho que de acordo com o que desejamos abrodar já estaremos de 

fato dividindo grupos! quem quiser participar, ÓTIMO! É isso aê! A ExNEL é um grupo. E todos 

devem colaborar com as atividades da mesma, então proponho que façamos a votação das 

propostas já apresentas. FIM 

[22:03:03] Yanara Barbosa: Cris... 

[22:03:18] Yanara Barbosa: não já foram colocados os pontos/temas que abordaremos???? 

[22:03:34] Cris Estevão: Mesa 

[22:03:35] Yanara Barbosa: de certa forma, já estão divididos. 

[22:03:40] Taíza Gama: gente...vamos encaminhar pq já passam das 22h. 

[22:03:52] Cris Estevão: eu acho q podemos encaminhar, mesa 

[22:03:57] Yanara Barbosa: tb acho! 

[22:03:57] Hendrick: então gente, eu já dei uma proposta de encaminhamento antes 

[22:04:04] Cris Estevão: eu tbm dei 

[22:04:09] Cris Estevão: O Lucas tbm deu 

[22:04:11] Cris Estevão: queremos votar 

[22:04:18] Yanara Barbosa: issooooo 

[22:04:21] Hendrick: então ok 

[22:04:45] Hendrick: proposta 1: acho que podemos fazer da seguinte forma: jogamos pra lista 

de emails os pontos, quem se sentir bem pra escrever sobre algum dos pontos se manifesta, os 

documentos são criados, colocados os links pro pessoal do grupo, quem quiser ajudar com o 

ponto colabora e se faz a construção coletiva, e todos podem observar 

[22:04:56] Cris Estevão: consensuo com o Lucas: grupo de trabalho desses 7 eixos aí. Com 

reuniões abertas e trabalho expostio na lista. 

[22:05:18] Yanara Barbosa: sim 

[22:05:22] Hendrick: Proposta 2: a que a cris postou agora 

[22:05:26] Yanara Barbosa: falo por mim. 

[22:05:41] Hendrick: pra mim tanto faz, nem vou fazer a defesa porque só foi uma forma de 

encaminhar ante 
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[22:05:43] Hendrick: *antes 

[22:06:13] Yanara Barbosa: mesa... 

[22:06:14] Cris Estevão: então retire, pq a proposta do Lucas é muito mais viável. Defender por 

defender n dpa, companheiro 

[22:06:35] Taíza Gama: uahuahuha 

[22:06:37] Hendrick: eu retiro, só precisamos ver se ninguém continua defendendo né? 

[22:06:38] Hendrick: hahaha 

[22:06:43] Yanara Barbosa: acho que a proposta do Hendrick é muito viável!! acho que deve 

permanecer 

[22:06:56] Yanara Barbosa: eu defendo sua proposta 

[22:07:32] Cris Estevão: o q tem de viável entre se reunir pra escrever com prazos e esperar 

uma inspiração chegar, Yanara? 

[22:07:51] Cris Estevão: abra pra defesa 

[22:08:07] Yanara Barbosa: e quem falou em escrever com prazos??????? 

[22:08:10] Hendrick: bom, o que pode ser feito é, fazer como a cris/lucas propuseram, com as 

reuniões abertas 

[22:08:16] Yanara Barbosa: não, isso não foi colocado! 

[22:08:22] Beatriz Wagner da Rocha: Acho que tem que ter prazo, não? 

[22:08:31] Hendrick: mas disponibilizar o link de onde está sendo feito 

[22:08:35] João Gusmão: Hendrick, vc tira ou não sua proposta? 

[22:08:46] Hendrick: já tirei minha proposta faz tempo 

[22:08:49] Cris Estevão: Grupo de trabalho, Yanara. A gente vai fazer um grupo. E pus lá em 

cima de expor na próxima reunião algum resultado do grupo, Isso é prazo. Acorde pra cuspir 

[22:09:00] João Gusmão: Então só sobra a de Lucas 

[22:09:01] Lucas barbosa: gente as propostas não são divergentes 

[22:09:08] João Gusmão: Pronto, gente! 

[22:09:19] Honório Abreu: Gente, a prposta do Lucas é consenso... 

[22:09:26] Lucas barbosa: tem que ser aberto para quem quizer participar 

[22:09:29] Danielle Alexa: gente, se organizem porque eu não tou entendendo é nada. 

[22:09:31] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: e-mail galera, reunião on-line dá em nada. 

[22:09:36] Taíza Gama: sim 
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[22:09:41] Cris Estevão: são grupos. a Diferença é q se reuni ou n pra mostrar resultado. Por 

isso defesa por grupos. fim 

[22:09:56] Yanara Barbosa: acho que da maneira como Hendri colocou ajuda na questão da 

organização, se não ficará muitoooo "aberto" no sentido de organização, sem um meio 

específico de trabbalhar entende? 

[22:10:02] João Gusmão: Próximo ponto, já q proposta de Lucas foi aceita 

[22:10:09] Gabriel Teodoro (UNIFAL): sim 

[22:10:13] Beatriz Wagner da Rocha: Cria um Google Docs, e o grupo responsável pelo tema X 

expõe isso 

[22:10:15] Beatriz Wagner da Rocha: fim 

[22:10:18] Cris Estevão: próxmo ponto 

[22:10:21] Yanara Barbosa: pqp 

[22:10:29] Keiti Maciel: próximo ponto ?! 

[22:10:30] Yanara Barbosa: mesaa 

[22:10:35] Taíza Gama: mesa 

[22:10:37] Danielle Alexa: oO 

[22:10:37] Hendrick: gente, já tá encaminhado 

[22:10:40] Cris Estevão: mulher, nem tu tá entendendo o q diabo tu tá dizendo 

[22:10:40] João Gusmão: Eu vou embora 

[22:10:42] Hendrick: não precisa chamar a mesa 

[22:10:49] Yanara Barbosa: cris, estou! 

[22:10:51] Yanara Barbosa: ;) 

[22:10:54] Beatriz Wagner da Rocha: Cris, tu és mesa? 

[22:10:58] Cris Estevão: n 

[22:10:59] Cris Estevão: sou deus 

[22:10:59] Yanara Barbosa: Oo 

[22:11:02] Taíza Gama: kkkkkkkk 

[22:11:11] Hendrick: DEU DE PUTARIA, NINGUÉM MAIS FALA 

[22:11:14] João Gusmão: Vcs se resolvam num ringue de gel, por favor 

[22:11:16] Honório Abreu: Gente, temos duas propostas: 1 só a Yanara defende, a Outras, 

todas apoia 

[22:11:25] Hendrick: Bem o que o honório falou 
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[22:11:28] Hendrick: tá encaminhado 

[22:11:35] Hendrick: 5. Greve; 

[22:11:40] Beatriz Wagner da Rocha: [22:10] Beatriz Wagner da Rocha:  

 

<<< Cria um Google Docs, e o grupo responsável pelo tema X expõe isso 

fim 

[22:11:42] Hendrick: INscrições abertas 

[22:11:43] Alessandrine Ponto: AMEM! 

[22:11:45] Keiti Maciel: \oo/ 

[22:11:49] Alessandrine Ponto: EU ME INSCREVEO 

[22:11:49] Matheus de Moraes: Saravá 

[22:11:52] Hendrick: Alessandrine 

[22:11:57] Lucas barbosa: me increvo 

[22:12:39] Alessandrine Ponto: Então , esse aqui é um documento que a federação do direito 

enviou ao comando de greve estudantil - 

http://www.fened.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=269:carta-da-

fened-ao-comando-nacional-de-greve-estudantil&catid=29:atividades-

institucionais&Itemid=53 

[22:12:52] Alessandrine Ponto: BEm não sei aqui se todos estão esclarecidos sobre a mesma 

[22:12:59] Alessandrine Ponto: ou se há duvidas. 

[22:13:09] Alessandrine Ponto: Sou do comando de greve - UFAM 

[22:13:29] Lucas barbosa: acompanei o CNGE 

[22:13:32] Alessandrine Ponto: e posso fazer um retrato do que foi e esta sendo esse 

momento para nos!< 

[22:13:49] Hendrick: Lucas 

[22:14:30] Lucas barbosa: Acompanhei o comado nacional de greve estudantil, por mais de 3 

meses assim como os comandos do ANDES, FASUBRA E SINASEFE, na minha avaliação essa 

greve foi em resposta as condições em que passa as univeridades publicas onde os  problemas 

se potencializaram depois da reforma univeristaria implementada pelo governo lula e dilma. 

 

O que percebi durante todo esse processo foi o desprezo do governo federal com a educação 

publica desse país,  e pelas diversas marchas que participei aqui em bsb pude constatar a 

indignação dos professores e tecnicos administrativos. 
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Acho que devemos debater tbm o PNE que semana passada foi para o Senado pq nele as 

politicas de governo (reforma universitaria, reuni, pronatec...) virarão politica de estado. 

 

A exnel deve lançar uma avaliação politica de que foi esta greve e ressaltar que em muitos 

lugares a greve estudantil teve ganhos 

[22:14:39] Lucas barbosa: fim 

[22:15:16] Alessandrine Ponto: Como no caso da UFAM. 

[22:15:26] Taíza Gama: me inscrevo. 

[22:15:38] Hendrick: Taíza 

[22:15:53] Yanara Barbosa: isso Lucas! 

[22:16:14] Honório Abreu: me inscrevo 

[22:16:22] Lucas barbosa: me inscreve de novo 

[22:17:20] Alessandrine Ponto: me inscrevo. 

[22:17:46] Lucas barbosa: gente vai escrevendo no bloco de notas pra facilitar 

[22:18:02] Taíza Gama: Como nem todos estão na lista de e-mails...Vou colocar aqui o que 

disse lá, sobre a situação da UERJ... 

 

"Companheiros, 

 

 

A assembleia dos professores da UERJ, na segunda-feira, 3/9, deliberou pela suspensão da 

greve da categoria até a quarta-feira, 12/9. 

 

 

A suspensão da greve não implica em retorno imediato às aulas. O calendário acadêmico 

continua suspenso. A decisão pela saída definitiva da greve está condicionada à abertura de 

negociações da categoria com o governo. 

 

Com esta atitude, os professores da universidade TRAIRAM os estudantes, porque, no início da 

greve, se comprometeram a somente acabar com ela (ou paralisar) caso as reivindicações do 

Movimento Estudantil também fossem atendidas, o que não ocorreu. 

 

Pior que isso é ver que alguns integrantes do DCE e do próprio CA de letras estão "blindando" 

os professores, visto que, na assembleia estudantil de terça-feira, 4/9, foi apresentada uma 
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proposta de moção de repúdio contra a atitude da direção da Associação dos Docentes da 

UERJ - ASDUERJ, proposta esta que obteve votos contrários do DCE e do CA de letras. Uma 

vergonha para o movimento estudantil! 

 

Pelo menos conseguimos manter a greve dos estudantes até o próximo dia 12/9, onde 

teremos outra assembleia com os professores." 

 

Na ocasião, ficamos de lançar uma moção de apoio aos estudantes da UERJ. Gostaria de saber 

se todos concordam? 

[22:18:33] Taíza Gama: FIM. 

[22:18:59] Hendrick: Honório 

[22:19:06] Honório Abreu: pula aí a minha, ainda tô escrevendo 

[22:19:12] Cris Estevão: me inscrevo e já tá pronto 

[22:19:18] Hendrick: Lucas 

[22:20:48] Lucas barbosa: me pula , to escrevendo quse um livro 

[22:20:53] Hendrick: Alessandrine 

[22:21:27] Alessandrine Ponto: Os estudantes da UFAM organizaram um comando de greve 

,com as bases que fizeram assembleia 

para apoiar ou não a mesma , esse comando aavançou muito em relação a assistencia 

estudantil dentro 

da universidade ,. Os docentes da ufam realizarão uma proxima assembleia dia 17 para 

determinar o fim 

ou não da greve, o retrato dos professores para esse encontro é bastante dividido , alguns 

querem encerrar 

esse momento de paralização e outros guardam cartas na manga para fortalecer o movimento. 

[22:21:27] Rhayza de Mattos: Preciso me ausentar, aguardo reltoria. Boa noite. 

[22:21:36] Taíza Gama: "ainda faltam 2 pontos de pauta, meu Deus..." 

[22:21:40] Alessandrine Ponto: (+) 

[22:21:56] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: (esse é o ponto mais importante da reunião, ao meu 

ver.) 

[22:22:05] Taíza Gama: tb acho, Fred 

[22:22:10] Keiti Maciel: concordo com fred; 

[22:22:33] Taíza Gama: acho, inclusive, que deveríamos fazer uma reunião só pra tratar da 

greve... 
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[22:22:59] João Gusmão: Concordo com Taíza 

[22:23:08] Alessandrine Ponto: Precisamos contatar o comando de greve estudantil para 

lançar apoio ou não , se é 

que faremos algo desse tipo, eles levantam diversas bandeiras de luta , e muitas delas 

também são bandeiras da executivo , vejo como positiva procurar estreitar relação com os 

mesmos. 

[22:23:18] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: concordo com o joão, que concorda com a taíza, que 

concorda comigo. 

[22:23:41] Matheus de Moraes: Tb concordo e vou propor que a NE faça isso, mesmo pq como 

sou estadual fico muito longe do que esta sendo a greve...nao estou "parado" nas atividades 

academicas e isso complica muitoi pra mim 

[22:24:13] Taíza Gama: me inscrevo então. 

[22:24:32] Alessandrine Ponto: Mas antes de qualquer coisa precisamos debater o que 

falaremos da greve e qual objetivo da pauta. 

[22:24:34] Yanara Barbosa: Matheus, o NE fará! :) juntemos nossas forças! 

[22:24:43] Hendrick: acho só que tá faltando o trabalho da organização política, já que é ponto 

importantíssimo dessa pasta 

[22:25:01] Hendrick: Lucas/Honório 

[22:25:02] Hendrick: prontos? 

[22:25:02] Beatriz Wagner da Rocha: CONTEMPLADÍSSIMA PELA FALA DO HENDRICK! 

[22:25:02] Hendrick: haha 

[22:25:16] Yanara Barbosa: 2 Bih! 

[22:25:26] Lucas barbosa:  

agora sobre a greve estudantil declarada em mais de 40 univeridades e a criação do CNGE 

 

O comando de greve estudantil foi um avanço na organização  dos estudantes, pois foi um 

espaço onde os delegados eram eleitos em assembleia, na base, e com muita 

representatividade como a reuniao durante a cupula dos povos onde mais de 30 IFES estavam 

representadas e pela rotatividade constante que teve de delegados em bsb. 

 

todo mundo sabe que nem tudo são flores e em varios espaços varios grupos organizados e 

desorganizados manobraram a tiragem de delegados, durante os 3 meses que o comando teve 

aqui na UNB todas as reunioes foram abertas e as deliberações amplamente discutidas com a 

presença de varios delegados de diferentes forças politicas, (Os grupos que apoiam o goveno 

nao apareceram)  
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Com o tempo o comando foi burocratizando e nao conseguiu repercurir nas bases as 

deliberaçoes do comando e por isso foi decido a dissolução do mesmo. 

 

Varias univeridades tiveram ganhos reias, principalmente na assistencia estudantil  

 

conseguimos fazer diversas atividades junto com os comandodos tecnicos e professores  

 

fim 

[22:25:39] Hendrick: Honório! 

[22:25:55] Taíza Gama: Só a nível de esclarecimento: o Garrido disse na última reunião que 

não poderia estar nessa. 

[22:26:18] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: esclarecimento? qual o nome do garrido? 

[22:26:23] Hendrick: não é presença Taíza, é trabalho, foi o que eu coloquei (: 

[22:26:26] Hendrick: Antonio Garrido 

[22:26:29] Taíza Gama: Antônio Garrido. 

[22:26:32] Clara Gomes Rodrigues: Antonio Garrido 

[22:26:45] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: obrigado! 

[22:26:52] Taíza Gama: Então...tô só falando o pq dele não estar aqui pra te responder, 

Hendrick. :) 

[22:27:28] Hendrick: (: 

[22:28:15] Lucas barbosa: fim não, uma das principais revindicações do CNGE é assistencia 

estudantil e creio qie devemos incorparar essa pauta pq é uma questão fundamental para a 

permanencia dos estudantes de baixa renda dentro de todas as univeridades e por isso 

devemos reafiirmar maioires investimentos no PNAES ainda mais com a lei das cotas que 

aumentará  a demandad 

[22:29:07] Yanara Barbosa: verdade. 

[22:29:27] Alessandrine Ponto: E encaixar logo os ''10% do pib para educação publica já'', 

[22:29:29] Alessandrine Ponto: =) 

[22:29:42] Alessandrine Ponto: sem isso impossivel mais investimento em assistencia 

estudantil! 

[22:29:54] Cris Estevão: me inscrevo 

[22:30:50] Lucas barbosa: o eixo dos 10% é fundamental, pq a proposta do governo é para 

2023 

[22:30:59] Alessandrine Ponto: Isso isso! 
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[22:31:18] Hendrick: Temos Honório e Taíza ainda 

[22:31:18] Francielli Noya Toso: o q é uma ofensa, né. 

[22:31:19] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[22:31:23] Hendrick: e Fred 

[22:31:33] Hendrick: e Cris 

[22:31:36] Hendrick: pode ir Taíza 

[22:31:37] Cris Estevão: Então acho que podemos escrever um informativo pra ser lançado on 

line. Com matérias sobre a greve e já por nesse informativo on line. Acho que a Alessandrine, a 

Aysha, a Layana, o Lucas e a Taíza (pra dar uma visão da estadual)podiam fazer um GT pra isso, 

sendo este aberto pra qualquer um que queira participar. Dividindo entre: 10% do PIB, os 

efeitos da Greve, a ExNEL diante da greve, Assistencia estudantil, ect...Fim 

[22:32:01] Alessandrine Ponto: Concordo Cris. 

[22:32:01] Taíza Gama: sou eu? 

[22:32:05] Hendrick: isso Taíza 

[22:32:27] Lucas barbosa: condordo com a cris 

[22:32:57] Yanara Barbosa: ótimo Cris! 

[22:33:20] Taíza Gama: Gente, acho que a discussão sobre  greve é muito importante e muito 

longa. Já são 22:32h e não vai dar tempo de apontarmos tudo aqui. Penso que isso deve ser 

discutido primeiramente nas reuniões regionais, e depois passado pra nacional...pra que 

ninguém deixe de ser ouvido. No grupo de e-mail as coisas estavam fluindo bem, mas ainda 

acho que temos que marcar uma reunião só pra discutir isso, já com o posicionamento dos 

coordenadores regionais. Não podemos falar correndo aqui, nos preocupando com horário. 

Então, to pedindo aí pra que a mesa encaminhe a minha proposta e que a gente discuta por e-

mail primeiramente. Fim. 

[22:33:38] Hendrick: Acho esse ponto importantíssimo 

[22:33:50] Hendrick: e já estamos avançando na discussão 

[22:33:53] Hendrick: ainda temos companheiros inscritos 

[22:34:05] Hendrick: podemos avaliar e depois puxarmos uma outra reunião 

[22:34:13] Hendrick: mas acho complicado cortarmos agora por conta de tempo 

[22:34:13] Hendrick: x; 

[22:34:42] Taíza Gama: tudo bem...mas tô achando que o próprio tempo vai cortar o pessoal. 

[22:34:45] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Questão de ordem: proponho que o ponto de pauta 

ENADE seja adiado para a próxima reunião, para dar continuidade à discussão sobre a greve. 

[22:35:04] Fabiane Pereira de Melo: concordo com o Fred 

[22:35:10] Taíza Gama: Tem o ponto sobre a relatoria da plenária final...que eu não abro mão. 
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[22:35:19] Yanara Barbosa: concordo Hendri 

[22:35:27] Hendrick: bom, também não abro mão do teto da reunião 

[22:35:31] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: e proponho que enviemos material de leitura sobre o 

ENADE, para chegar com um acúmulo de discussão. 

[22:35:34] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim. 

[22:35:35] Yanara Barbosa: isso Fred 

[22:35:36] Hendrick: ao menos que façamos cumprir algo da última reunião 

[22:35:47] Hendrick: vamos terminar esse ponto da greve 

[22:35:48] Yanara Barbosa: ótimo 

[22:35:57] Alessandrine Ponto: Queridos poderiamos reforçar um GT . 

[22:36:12] Alessandrine Ponto: sobre a greve *. 

[22:36:29] Taíza Gama: mas o ponto que eu propus foi justamente para cumprir algo que não 

foi cumprido na ultima reunião...e isso vai ser adiado mais uma vez. Lamentável! 

[22:36:31] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: lembrando que há inscrições e estou inscrito! 

[22:36:43] Hendrick: Fred! 

[22:37:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: galera 

[22:37:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: seguinte 

[22:37:24] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Quanto ao 10% do PIB para a educação, tiramos no 

último CONEL que a ExNEL lutaria sempre e quando o PNE fosse modificado, pois é necessária 

uma nova estrutura educacional que o atual PNE e o proposto pelo governo não contempla 

nossos anseios. 

[22:37:58] Taíza Gama: me inscrevo. 

[22:38:06] Alessandrine Ponto: me inscrevo. 

[22:38:13] Lucas barbosa: greve é mais importante que a burocracia 

[22:38:23] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: seria legal se cada universidade fizesse um pequeno 

relato sobre a greve em sua Universidade e mostremos as realidades que existem diferentes 

existentes Brasil afora. 

[22:38:28] Hendrick: concordo Lucas (: 

[22:38:43] Taíza Gama: hahahaha...o que mais teve até agora foi burocracia com relação aos 

planos de gestão...rsrs 

[22:38:47] Adri: [minha universidade é particulaaaaar, nao tme grevev KEKE ] 

[22:38:55] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: Nós, da UFSC, voltamos da greve e iniciamos o 

semestre 2012.2 nesta segunda-feira. 
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[22:39:12] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: mas não é a mesma situação que a maioria de nossos 

companheiros de luta 

[22:39:38] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: então acho fundamental que façamos um 

mapeamento e um relato sobre a situação das Universidades 

[22:39:39] Alessandrine Ponto: Não conseguiremos fazer aqui agora um ''retratãO'' sobre tudo 

, proponho novamente um GT com prazo estipulado para entrega dos trabalhos  aqui . 

[22:39:54] Hendrick: vamos respeitar as falas 

[22:40:13] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: fim 

[22:40:21] Alessandrine Ponto: desculpa. =) 

[22:40:57] Taíza Gama: Hendrick...quero fazer inscrição por ultimo, no final de todas as falas. 

[22:41:08] Alessandrine Ponto: me inscrevo. 

[22:41:18] Hendrick: Taíza, tua vez 

[22:41:21] Cris Estevão: n existe isso. 

[22:41:27] Hendrick: UDHSADUHSAUDHUSAHDAS 

[22:41:30] Taíza Gama: retiro minha inscrição 

[22:41:35] Taíza Gama: me inscrevo novamente 

[22:41:42] Taíza Gama: :P 

[22:41:47] Hendrick: quanta burocracia taíza 

[22:41:53] Hendrick: menina feia 

[22:41:55] Hendrick: kekke 

[22:41:59] Cris Estevão: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

[22:42:05] Cris Estevão: vcs me dão sono 

[22:42:08] Taíza Gama: é verdade...pq tem que ser assim, né?! o mundo é burocrático. 

[22:42:34] Taíza Gama: não vou deixar de falar o que quero aqui...me desculpem. 

[22:42:41] Lucas barbosa: me inscreve 

[22:42:42] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: bando de pragmáticos! 

[22:42:46] Hendrick: encerradas as inscrições 

[22:42:55] Yanara Barbosa: uffa 

[22:43:00] Taíza Gama: ainda bem que já fiz a minha 

[22:43:04] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: me inscrevo 

[22:43:05] Alessandrine Ponto: PS - TO INSCRITA *-* 



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

[22:43:06] Cris Estevão: me chamem pra festa coletiva de 12 anos 

[22:43:40] Taíza Gama: (party) 

[22:43:43] Hendrick: é você alessandrine! 

[22:44:12] Cris Estevão: oh vou te interromper fala mesmo: quem tá contemplado, ou vai 

repetir algo. Se n for encaminhar ou for picuinha. Dá pra mandar por e-mail? Pq eu preciso 

falar com outras pessoas, preparar aula, comer, tomar banho... 

[22:44:21] Alessandrine Ponto: Como eu disse é impossivel fazer algo agora aqui , primeiro 

porque precisamos consultar as universidades , e segundo porque daqui não sairá nada 

concreto , tendo em vista a indisponibilidade de informação . Proponho o GT  , assim como a 

Cris , com data de entrega de ''trabalhos'' definida aqui. 

[22:44:42] Lucas barbosa: deixa de mimimi criz 

[22:45:03] Hendrick: encerrou Alessandrine? 

[22:45:13] Alessandrine Ponto: fim *. 

[22:45:17] Hendrick: Taíza 

[22:45:39] Taíza Gama: o Lucas não pode falar primeiro? Tô digitando ainda. 

[22:45:53] Hendrick: que bixo, que truqueira, hahaha 

[22:46:03] Hendrick: tais pronto lucas? 

[22:46:18] Lucas barbosa: estou 

[22:46:37] Lucas barbosa: sugestao do informativo  

 um informativo sobre a greve que contenha  

 

avaliação politica da greve  

 

conquistas  

 

PNE e assisnencia estudantil 

 

isso deveria ser uma tarefa da pasta de organização politica 

[22:47:10] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: é... 

[22:47:10] Lucas barbosa: o formato  de criação pode ser pela lista mesmo! Fim 

[22:47:19] Yanara Barbosa: hunrrummmm.. concordo Lucas!!! 

[22:48:32] Hendrick: é a sua vez Taíza, vai que é tua! 
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[22:48:42] Taíza Gama: quer encaminhar aí primeiro? 

[22:48:52] Hendrick: uai, sua fala não é pro ponto? 

[22:49:02] Taíza Gama: não... :) 

[22:49:11] Hendrick: ? 

[22:49:15] Taíza Gama: mas é pra constar em ata 

[22:49:15] Hendrick: não entendi 

[22:49:15] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: pelo amor de deus 

[22:49:25] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: isso tá beirando o ridículo! 

[22:49:29] João Gusmão: Tô perdidinho aqui 

[22:49:30] Adri: hahaha 

[22:49:30] Alessandrine Ponto: Gente vamos prosseguir por favor. 

[22:49:36] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: tem reunião ainda 

[22:49:43] Lucas barbosa: encaminha, encaminha, encaminha, 

[22:49:46] Adri: tem mais 10min, taiza, rapidinho, rapidinho 

[22:49:47] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: e tem ponto para ser contemplado 

[22:49:48] Taíza Gama: Eu tô inscrita, tenho fala e quero que conste em ata. 

[22:49:57] Adri: se é no ponto fala 

[22:49:58] Taíza Gama: encaminha aí 

[22:50:10] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: e o teto é 23:00, mas não quer dizer que não 

possamos aumentar o tempo da reunião 

[22:50:13] Taíza Gama: não é no ponto 

[22:50:16] Alan Ricardo Costa: Questão de ordem. Desculpa, mas está inscrita para falar sobre 

o ponto. 

[22:50:28] Taíza Gama: mas tô inscrita 

[22:50:38] Alessandrine Ponto: Então por favor fale Taiza! 

[22:50:50] Yanara Barbosa: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

[22:50:56] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: eu quero que isso conste em ata, por favor. 

[22:51:17] Lucas barbosa: fala logo 

[22:51:32] Hendrick: isso tá ridículo gente, se tá inscrito, tá inscrito pro ponto 

[22:51:33] Taíza Gama: digitando então 

[22:51:34] Danielle Alexa: affff!!! 
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[22:51:54] Taíza Gama: por mim, encaminha e eu falo depois 

[22:52:06] Taíza Gama: não vejo problema nisso 

[22:52:11] Alessandrine Ponto: Não existe isso cara .-. 

[22:52:12] Taíza Gama: mas, tô digitando... 

[22:53:23] Hendrick: to sistematizando aqui gente 

[22:54:00] Taíza Gama: ok 

[22:54:29] Alessandrine Ponto: (yawn) 

[22:54:37] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: (n) 

[22:54:53] Hendrick: Então, Informativo de greve contendo Avaliação Política da Greve, 

Conquistas 

[22:54:59] Hendrick: PNE e Assistência Estudantil 

[22:55:04] Adri: 6min pras 23h, corre, taiza 

[22:55:06] Fabiane Pereira de Melo: |-) 

[22:55:21] João Gusmão: RÁPIDO, RICARDO! 

[22:55:29] Hendrick: 10% do PIB, ExNEL na Greve 

[22:55:35] Taíza Gama: o meu já está digitado...só vcs falarem quando posso 

[22:55:45] Hendrick: pode falar Taíza 

[22:55:47] Yanara Barbosa: agora! 

[22:56:03] João Gusmão: VALENDO! 

[22:56:41] Cris Estevão: ponto pras meninas 

[22:56:54] Hendrick: construção pela lista de e-mails. Criação de GT pra criação/sistematização 

das atividades/conjunturas da greve por universidade 

[22:57:04] Hendrick: quanto sexismo Cris, haha 

[22:57:16] Cris Estevão: me chu... 

[22:57:20] Taíza Gama: Olha...quero deixar registrado em ata a minha indignação com a 

relatoria da plenária final. Não to falando aqui só por mim e sim pelo Antônio Garrido, 

Francielly, Samine, Clara, Clayson, Pedro Henrique, Gabriel RJ, Gabriel MG, Dejair, Welton...e 

tenho autorização pra falar por eles. Achei uma verdadeira FALTA DE RESPEITO contra quem 

ficou horas debatendo assuntos importantes no ENEL. Infelizmente sinto uma “proteção” de 

certos executivos com relação a isso e não entendo mesmo.  Não é possível que vocês tenham 

achado a relatoria super legal.  ELEIÇÕES...repito...ELEIÇÕES de executivos que foram 

realizadas na hora, não estavam na relatoria...entre vários encaminhamentos tb. Acho que 

essa relatoria deve ser totalmente refeita. A pessoa que fez pode tomar como base as 

relatorias dos ENEL’s anteriores.  
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Aproveito também para pedir que as moções do Rio de Janeiro e da Regional Sudeste que 

foram aprovadas e lidas durante a plenária sejam colocadas no site junto com as demais. 

Seguem os textos: 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO - UFRJ 

A delegação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presente no XXXIII Encontro Nacional 

dos Estudantes de Letras, vem, através desta moção, repudiar o ato cometido pelo membro da 

comissão organizadora do evento e Executivo Nacional de Movimentos Sociais (gestão 2011-

2012) Luiz Henrique Flores. 

Durante o encontro, a estudante e encontrista Graziele Monteiro, ao dirigir-se ao membro da 

comissão organizadora já mencionado para reclamar sobre a segurança nos alojamentos, foi 

agredida verbalmente e fisicamente pelo mesmo, que havia torcido seu braço na ocasião.  

Por considerar a atitude desrespeitosa e covarde, a delegação da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, pede que a plenária final do XXXIII Encontro Nacional dos Estudantes de Letras 

aprove esta moção como forma de protesto contra toda e qualquer violência que ocorra 

durante os encontros de estudantes. 

Moção de repúdio aprovada na plenária final do XXXIII Encontro Nacional dos Estudantes de 

Letras 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO DOS ESTUDANTES DO RIO DE JANEIRO 

 

A Regional Sudeste, composta por representantes de seus estados (Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Espírito Santo e São Paulo) vem, através desta moção, repudiar o preconceito cometido 

por alguns encontristas do XXXIII Encontro Nacional dos Estudantes de Letras contra as 

delegações do Rio de Janeiro.  

Durante o encontro, alguns estudantes sofreram preconceitos tais como racismo, machismo, 

homofobia, linguístico, entre outros. Esta moção recebe atenção especial ao estudante 

Jefferson, que teve seus pertences revistados pela polícia do campus da UFSC, numa atitude 

considerada racista pelos encontristas de sua delegação. 

Esta moção também repudia todos os outros preconceitos e opressões contra qualquer 

encontrista e estudante participante do XXXIII Encontro Nacional dos Estudantes de Letras. 

 

Moção de repúdio aprovada na plenária estadual do Rio de Janeiro, na Plenária da Regional 

Sudeste e lida durante a Plenária Final do XXXIII Encontro Nacional dos Estudantes de Letras.  

 

ESSE PONTO DEVE SER COLOCADO NA PRÓXIMA REUNIÃO, COM URGÊNCIA. 

[22:57:30] Taíza Gama: quem tiver paciência pra ler....leia... 
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[22:57:33] Taíza Gama: fim. 

[22:58:41] Clara Gomes Rodrigues: (y) 

[22:58:48] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: questão de ordem 

[22:58:57] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: tem como aumentar o teto da reunião? 

[22:59:10] Hendrick: vamos encaminhar o ponto da Greve então gente? 

[22:59:23] Lucas barbosa: toda hora um caos 

[22:59:35] Alessandrine Ponto: Encaminha sobre  a greve ' 

[22:59:47] Alessandrine Ponto: GREVE. 

[22:59:48] Taíza Gama: desculpa aê...mas é importante pra mim...respeitem. 

[22:59:50] Taíza Gama: GREVE. 

[23:00:11] Hendrick: Então, Informativo de greve contendo Avaliação Política da Greve, 

Conquistas 

PNE e Assistência Estudantil 

10% do PIB, ExNEL na Greve 

construção pela lista de e-mails. Criação de GT pra criação/sistematização das 

atividades/conjunturas da greve por universidade 

[23:00:20] Natan Marreiro: 23:00h 

[23:00:30] Hendrick: Precisamos tirar um prazo pra que seja construído agora 

[23:00:52] Alessandrine Ponto: Acredito que uma semana e meia da pra fazer isso gente. 

[23:01:04] Lucas barbosa: greve uma semana eu posso ajudar a fazer! 

[23:01:12] Taíza Gama: tb posso ajudar 

[23:02:33] Cris Estevão: então façamos assim. O GT já passou e tem gente querendo ajudar. 

Manda pra lista e cria um tópico no final da reunião. Lançando dia e e hora desse encontro. 

[23:02:35] Hendrick: posso ajudar no relato sobre a greve na UFSC. Acredito que o Fred 

também possa 

[23:02:36] Isabela Dias: Disponibilizo-me a ajudar também, sou do comando de greve da UFES  

e acompanhei de pertinho todo o processo. 

[23:03:09] Cris Estevão: um tópico no grupo. Lista e grupo marcando dia, hora mandando 

textos. Enfim 

[23:03:20] Alessandrine Ponto: È só marcar. 

[23:03:34] Yanara Barbosa: vou tentar ajudar tb 

[23:03:38] Hendrick: Encaminhado então, fechado pra organização ser através da lista 
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[23:04:00] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: PESSOAL 

[23:04:04] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: QUESTÃO DE ORDEM 

[23:04:18] Fabiane Pereira de Melo: 23:04 

[23:04:28] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: 1- faltou um ponto, aumentamos o tempo de 

reunião? 

2- próxima reunião, proponho que seja daqui a 15 dias 

[23:04:38] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: no domingo 23 

[23:04:59] João Gusmão: Galera, sinto muito em ter q sair no meio do caloroso debate, mas 

tenho que ir 

[23:05:05] João Gusmão: Beijos! 

[23:05:16] Lucas barbosa: continua a reuniao 

[23:05:17] Cris Estevão: ENADE? Tbm tem q ter material E assim vai. Proponho que seja posto 

na próxima reunião, mas pra fechar e que por e-mail já vamos pondo propostas 

[23:05:27] Cris Estevão: aí sistematiza e encaminha. o Q acham? 

[23:05:32] Lucas barbosa: isso 

[23:05:32] Hendrick: Proponho que os dois pontos fiquem pra próxima 

[23:05:35] Francielli Noya Toso: ok 

[23:05:37] Yanara Barbosa: issoooooooooo 

[23:05:37] Hendrick: temos poucos executivos já 

[23:05:39] Isabela Dias: Concordo com o Fred em relação a próxima reunião e sugiro que o 

último ponto seja adiado 

[23:05:43] Taíza Gama: Tem o ponto sobre a relatoria...não vamos esquecer dele e fazer de 

conta que não existe, por favor. 

[23:05:44] Alessandrine Ponto: Concordo. 

[23:06:42] Francielli Noya Toso: acho q não precisa de ponto sobre relatoria, é só o relator 

acrescentar o que faltou. 

[23:06:57] Danielle Alexa: é melhor deixar os pontos que faltaram pra outra reunião 

[23:07:00] Lucas barbosa: boa noite gente, hj o dia foi corrido, plenaria final do encontro 

goiano de letras e reuniao da exnel,  sobre a relatoria é só ascrecentar e que faltou 

[23:07:12] Hendrick: concordo 

[23:07:40] Taíza Gama: Fran...eu pedi o ponto...quero debater sobre. Parece que o relator não 

sabe o que faltou. Precisamos relembrá-lo. 

[23:07:47] Cris Estevão: Boa noite, e n venham falar de ExnEL comigo no face hj pq eu bloqueio 

e excluo 
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[23:07:51] Adri: entao relembre-o, taiza 

[23:07:57] Cris Estevão: só falo sobre sexo, drogas e rock's 

[23:07:58] Adri: gente, amanha eu trabalhp, como todo mundo 

[23:08:00] Cris Estevão: tchau 

[23:08:06] Hendrick: preciso ir também gente 

[23:08:06] Adri: nao tenho mais como ficar aqui hj 

[23:08:07] Hendrick: então 

[23:08:11] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: punheta e cama! boa noite! 

[23:08:12] Hendrick: só precisamos do horariooooooooo 

[23:08:16] Frederico Di Lullo - ExNEL Sul: ;* 

[23:08:19] Hendrick: 19 horas de novo? 

[23:08:21] Cris Estevão: Fred: <3 

[23:08:24] Adri: pode ser 

[23:08:28] Taíza Gama: ou debatemos agora...ou será ponto de pauta da próxima reunião. 

[23:08:28] Hendrick: ok 

[23:08:41] Hendrick: taíza, é só pedir pra acrescentar 

[23:08:46] Yanara Barbosa: 17h 

[23:08:46] Taíza Gama: mas não abro mão 

[23:08:46] Hendrick: nossos debates políticos tão evoluindo 

[23:08:49] Alan Ricardo Costa: Também tenho que sair. Boa noite a todos. 

[23:08:51] Hendrick: estamos construíndo os pontos 

[23:08:54] Adri: muit, hendrick 

[23:08:55] Hendrick: pra que criar mais um? 

[23:08:59] Lucas barbosa: gente acabou a reuniao 

[23:09:00] Alessandrine Ponto: É. 

[23:09:09] Hendrick: só birra? 

[23:09:14] Taíza Gama: eu quero como ponto...falo quantas vezes mais? 

[23:09:14] Yanara Barbosa: vamos colocar um horário mais cedo? 

[23:09:24] Danielle Alexa: cabou a reunião, definam aí a data e o horário da proxima 

[23:09:28] Alessandrine Ponto: Não é uma pessoa querer , é todo mundo corcordar. 
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[23:09:44] Lucas barbosa: faz uma enquete no grupo pra ver a proxima reuniao 

[23:09:47] Taíza Gama: querem que eu faça um abaixo-assinado com as assinaturas de quem 

quer? rs 

[23:09:49] Alessandrine Ponto: Somos um grupo não podemos nos prender a birras gente! 

[23:09:51] Cris Estevão: isso 

[23:09:51] Yanara Barbosa: boa luCAS 

[23:09:54] Cris Estevão: enquete 

[23:09:55] Francielli Noya Toso: vamos votar então, deixa a Taíza fazer defesa. 

[23:09:56] Cris Estevão: depois 

[23:10:10] Cris Estevão: massa 

[23:10:10] Hendrick: ai gente, que ridículo isso 

[23:10:15] Hendrick: acho que somos grande o suficiente 

[23:10:17] Cris Estevão: vamos votar então com os presentes 

[23:10:19] Hendrick: pra pedir que seja acrescentado 

[23:10:25] Cris Estevão: quem quer q isso entre como um ponto levanta a mão 

[23:10:29] Cris Estevão: quem n quer 

[23:10:31] Cris Estevão: O/ 

[23:10:33] Cris Estevão: consenso 

[23:10:35] Hendrick: vamos levar no mínimo 45 minutos da próxima reunião 

[23:10:36] Natan Marreiro: a próxima reunião deve ser decida aqui com os presentes e não no 

grupo. 

[23:10:38] Cris Estevão: acabou a reunião 

[23:10:41] Cris Estevão: n vai ter 

[23:10:42] Taíza Gama: gente., parem de proteção....eu acho importante debater sobre isso. 

Achei falta de respeito aquilo. Será que dentro de uma executiva democrática não tenho esse 

direito? 

[23:10:43] Cris Estevão: tchau 

[23:10:43] Cris Estevão: rs 

[23:11:23] Clara Gomes Rodrigues: concordo plenamente com a Taíza 

[23:11:41] Alessandrine Ponto: Por favor a proxima reunião será quando? 

[23:11:42] Cris Estevão: a relatória tá incompleta e deve ser refeita. Não há como discordar 

disso. Mas por isso como ponto de pauta. N dá 
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[23:11:46] Hendrick: gente, me expliquem, pra que virar ponto de pauta, se é só o relator 

acrescentar? 

[23:12:01] Natan Marreiro: onde estão os citados no "ponto" da Taíza? 

[23:12:14] Cris Estevão: proposta de 15 dias 

[23:12:16] Cris Estevão: as 18hs 

[23:12:17] Taíza Gama: acrescentar não é suficiente. O correto é refazer. 

[23:12:25] Cris Estevão: proposta de 15 dias 

[23:12:26] Yanara Barbosa: 17H?? 

[23:12:30] Cris Estevão: as 17hs horas 

[23:12:33] Cris Estevão: quem concordar? 

[23:12:34] Yanara Barbosa: isso Cris 

[23:12:36] Hendrick: concordo com 15 dias 

[23:12:38] Yanara Barbosa: mais cedo! 

[23:12:40] Taíza Gama: tb concordo 

[23:12:41] Alessandrine Ponto: EU CONCORDO CRIS. 

[23:12:51] Cris Estevão: sobre a relatória 

[23:12:56] Yanara Barbosa: 17h é um bom horário 

[23:13:01] Cris Estevão: proposta q a mesa que estava no ENEL 

[23:13:13] Cris Estevão: refaça até a próxima reunião 

[23:13:34] Cris Estevão: refaça, coloque o q faltou, corrija, reveja. Escolha um verbo. 

[23:13:39] Taíza Gama: então...que o relator acrescente até lá...e que vire ponto de pauta, 

caso não seja feito...ou esteja incompleto...Pode ser? 

[23:13:43] Adri: 13 e acaba as 18h hahahaha 

[23:14:02] Cris Estevão: Mas  q na próxima reunião seja reapresentada. Vai respeitar os 60 dias 

e todo mundo fica fezliz 

[23:14:18] Cris Estevão: quanta burocracia 

[23:14:19] Francielli Noya Toso: eu não vejo necessidade de discutir relatoria 

[23:14:34] Taíza Gama: caso ela esteja incompleta, eu vejo. 

[23:14:36] Francielli Noya Toso: mas concordo em ser refeita 

[23:14:40] Cris Estevão: gente, é só quem tava na mesa rever e enviar até a próxima reunião Se 

tiver o q discutir põe na hora. Se n 

[23:14:42] Alessandrine Ponto: PROXIMA REUNIÃO ENTÃO , DAQUI A 15 DIAS , AS 17 CERTO? 
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[23:14:43] Cris Estevão: n põe 

[23:14:44] Hendrick: porque não faz a relatoria então taíza? 

[23:14:45] Hendrick: hahahaha 

[23:14:46] Lucas barbosa: o que eu saiba é função de todo mundo que tava na mesa fazer a 

relatoria 

[23:14:50] Cris Estevão: agora n é o q tu quer q vai ta lá 

[23:14:56] Cris Estevão: n venha tentar tensionar 

[23:14:58] Hendrick: afinal, tavas na mesa também! 

[23:15:02] Cris Estevão: enfim 

[23:15:04] Cris Estevão: se reunam 

[23:15:04] Taíza Gama: Pq eu não fiquei responsável por ela, Hendrick. 

[23:15:06] Cris Estevão: marquem reunião da mesa 

[23:15:08] Cris Estevão: pronto 

[23:15:11] Cris Estevão: daí vcs veem 

[23:15:13] Hendrick: hmmmmm, quanta colaboração nessa executiva 

[23:15:14] Taíza Gama: existem funções que devem ser respeitadas 

[23:15:15] Lucas barbosa: sobre as reunioes poderimos fazer uma enquete 

[23:15:16] Hendrick: quanto tarefismo 

[23:15:20] Cris Estevão: deixa a gente em paz 

[23:15:22] Alessandrine Ponto: Certo. 

[23:15:27] Alessandrine Ponto: BEEEEEEEEEEIJOX 

[23:15:28] Alessandrine Ponto: =* 

[23:15:49] Taíza Gama: [23:13] Taíza Gama:  

 

<<< então...que o relator acrescente até lá...e que vire ponto de pauta, caso não seja feito...ou 

esteja incompleto...Pode ser? 

[23:15:49] Isabela Dias: galera vamos focar né 

[23:15:50] Lucas barbosa: quanta burocracia, gente vou dormir pq amanha tem que passar em 

umas 20 salas 

[23:16:03] Juliane Meotti: boa noite então gente 

[23:16:11] Hendrick: boa noite pessoal 
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[23:16:11] Hendrick: ;** 

[23:16:13] Cris Estevão: ai, gente 

[23:16:14] Adri: noa bnoooiteee 

[23:16:19] Cris Estevão: estarei aqui dia 23 as 17hs 

[23:16:20] Cris Estevão: beijos 

[23:16:24] Francielli Noya Toso: ok 

[23:16:31] Cris Estevão: e espero q até lá quem tava na mesa se reuna em paz 

[23:16:36] Cris Estevão: e reveja a relatoria 

[23:16:37] Taíza Gama: me desculpem...mas eu vou ser chata e vou falar disso na próxima 

reunião...até vocês me ouvirem. 

[23:16:39] Cris Estevão: e reenvie 

[23:16:41] Cris Estevão: pq de fato 

[23:16:43] Cris Estevão: tá wa 

[23:16:46] Cris Estevão: war 

[23:16:47] Cris Estevão: beijso 

[23:16:48] Danielle Alexa: Tchau! 

[23:16:55] Yanara Barbosa: :* 

[23:17:20] Taíza Gama: me disseram que eu tinha direito a voz e voto aqui. 

[23:17:23] Francielli Noya Toso: boa noite, então. Vamos esperar essa relatoria de novo. Até 

dia 23 

[23:17:27] Isabela Dias: beijo, boa noite ;) 

[23:17:34] Taíza Gama: espero, Fran 

[23:17:42] Natan Marreiro: até dia 23! ;D 

[23:17:44] Esdras Soares da Silva: ;) 

[23:18:04] sonataimortal: Bom, então boa noite gente 

[23:18:10] Cris Estevão: Taíza 

[23:18:12] Taíza Gama: boa noite, Pedro! 

[23:18:12] Cris Estevão: tá tarde 

[23:18:17] Cris Estevão: todo mundo tá cansado 

[23:18:19] Cris Estevão: passou do teto 
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[23:19:00] Cris Estevão: vc n pode ser um pouco flexível e concordar comigo q o melhor a fazer 

a essa hora é encaminhar q ela seja revista e enviada na próxima reunião? 

[23:19:03] Taíza Gama: ta bom, Cris...eu falo na próxima, e na próxima, e na próxima...caso 

seja necessário. Com a esperança de um dia alguém me ouvir aqui. Só não vou aceitar 

isso...me desculpem. 

[23:19:11] Cris Estevão: adianta a gente ficar aqui batendo cabeça? 

[23:19:17] Cris Estevão: ela n vai fciar pronta agora 

[23:19:22] Cris Estevão: ou n vai ser revista agora 

[23:19:29] Cris Estevão: a gente só tá se desgastando 

[23:19:58] Taíza Gama: ué...mas eu falei que por mim, pode ser revista até a próxima 

reunião...mas, caso não seja...que entre como ponto de pauta... 

[23:20:31] Clara Gomes Rodrigues: Concordo com a Taíza,rolou um certo "filhotismo" 

aqui,meio desnecessário. Espero q o assunto em questão seja tratado ocm mais carinho na 

próxima. Tô no apoio,Taíza o/ 

[23:20:48] Taíza Gama: obrigada, Clara. 

[23:20:55] Taíza Gama: vou sair daqui... 

[23:21:04] Taíza Gama: até a próxima reunião.. ;) 
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