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Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

Secretaria Nacional de Comunicação 
 

Florianópolis, 11 de novembro de 2012 

 

RELATORIA DA REUNIÃO DA ExNEL DO DIA 11/11 

 

Mesa e Relatoria: Hendrick (Comunicação Nacional) 

Presentes: Hendrick (Comunicação Nacional), Ricardo Costa (Estadual Rio Grande do Sul), 

Adriana Felicio (Coordenadora Regional Sul), Amanda Galdino (Estadual Amazonas), Anselmo 

Matos (Finanças Norte), Beatriz Wagner da Rocha (Estadual Santa Catarina), Eduardo Araújo 

(Estadual Pernambuco), Francielli Toso (Estadual Espírito Santo), Frederico Di Lullo (Regional 

Sul de Comunicação), Gabriel Guimarães Barbosa (Regional Sudeste de Comunicação), Honório 

Abreu (Finanças Nordeste), João Gusmão (Estadual Pernambuco), Luana Cyntia (Conselho 

Fiscal), Lucas Barbosa (Conselho Fiscal), Matheus Amaral (Estadual Santa Catarina), Mouamar 

Sequeira (Políticas de Igualdade Racial Nacional), Natan Marreiro (Estadual Ceará), Pedro 

Santos (Estadual Pernambuco), Pedro Sasse (Finanças Nacional), Rhayza de Mattos (Arte e 

Cultura Nacional). 

Pauta:  

  
1. Informes; 

2. CONEL; 

3. Reunião presencial da ExNEL; 

4. ENEL 2013. 
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[20:19:54] Frederico Di Lullo: alguém já está on-line? 

[20:25:03] Amanda Galdino: oi 

[20:25:04] Hendrick: eu (: 

[20:25:07] Pedro Puro Sasse da Silva: eu 

[20:25:20] Lucas barbosa: eu 

[20:27:04] Frederico Di Lullo: uhul, é 20:30, correto? 

[20:27:19] Hendrick: é, a gente começa ou espera chegar mais gente? 

[20:32:31] Pedro Puro Sasse da Silva: adianta começar agora? 

[20:32:40] Frederico Di Lullo: não sei, podemos estipular mais 15 min de tempo 

[20:33:09] Gabriel Guimarães Barbosa: opa, cheguei 

[20:33:20] Pedro Puro Sasse da Silva: melhor... 

[20:33:30] Lucas barbosa: da um  teto ai de 10 mim 

[20:36:17] Alessandrine Ponto: Comissão Enel 2013 Presente rs :P 

[20:36:45] Édouard d'Henri: eu 

[20:36:49] João Gusmão: Boa noite! 

[20:39:32] Amanda Galdino: boa :D 

[20:41:20] Matheus Amaral: to aqui. 

[20:41:31] Frederico Di Lullo: eae, podemos iniciar? 

[20:41:42] Natan Marreiro: Noooite! 

[20:41:44] Honório Abreu: cheguei 

[20:41:46] Amanda Galdino: sim 

[20:41:54] Lucas barbosa: sim 

[20:41:54] Hendrick: bora lá 

 1. Informes; 

2. CONEL; 

3. Reunião presencial da ExNEL; 

4. ENEL 2013. 

Aberto para informes 

[20:42:26] Honório Abreu: oi gente :) 

[20:42:49] Hendrick: pode ir pedro (: 

[20:43:34] Pedro Puro Sasse da Silva: Boa noite, gente. Venho só informar que após um longo 

e conturbado período de reuniões e discussões, sairão, essa semana, os formulários e normas 

para pedido de auxílio financeiro. 

[20:44:39] Pedro Puro Sasse da Silva: Hendrick, depois eu vou pedir pra você postar todo o 

material lá no site, ok? 

[20:44:58] Hendrick: tá ok, é só me mandar quando estiver pronto que eu publico! 

[20:47:03] Rhayza de Mattos: Então, essa semana eu criei um e-mail da secretaria de Arte e 

Cultura. Ele foi criado com intuito de ter um contato maior com todos os executivos, para 

receber informes dos eventos de cada estado e/ou região para que depois eu possa repsssá-

los no grupo de Arte e Cultura da ExNEL no Facebook, pensei em criar esse grupo no facebook 

porque todos estão sempre conectados, então a comnicação fica mais fácil. Espero a 

colaboração de todos. 

[20:47:55] Adri: oi, cheguei atrasada 

[20:47:58] Hendrick: Fred 

[20:48:10] anselmolimadematosfilho:  Estou por aqui. 

[20:49:47] Frederico Di Lullo: na verdade não é um informe, é um pedido de esclarecimento. 

Gostaria de saber quando poderá ser repassado o dinheiro do ENEL para a secretaria nacional 
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de finanças, pois estamos encerrando nossa gestão de centro acadêmico e seria indispensável 

que esse dinheiro entre na atual gestão. 

[20:50:56] Pedro Puro Sasse da Silva: esclareço agora ou espero a fila? 

[20:51:03] Hendrick: pode esclarecer Pedro 

[20:52:42] Pedro Puro Sasse da Silva: Eu andei tendo os probleminhas com o Banco do Brasil, 

banco acordado em reunião como o mais indicado para a criação da conta. Depois da greve 

dos bancos e de relutarem em abrir conta para alguém se carteira assinada, resolveram por 

fim abrirem, mas perderam meus documentos. Já havia até flado com o Hendrick que amanhã 

devo ir lá resolver isso. Mas se for muito urgente, posso, em última instância passar minha 

conta padrão para a transferência, apesar de não ser o ideal. 

[20:53:14] Hendrick: esclarecido Fred? 

[20:53:34] Frederico Di Lullo: sim, tomara que possa ser resolvido logo. 

[20:53:57] Pedro Puro Sasse da Silva: Eu também espero, dificulta um pouco minha vida não 

estar com isso resolvido. 

[20:54:05] Pedro Puro Sasse da Silva: Mas sabe como são os bancos... 

[20:54:34] Honório Abreu: Gente, queria informar que na quinta feira q passou houve aqui no 

Ceará um ato, intitulado “ A Academia vai ao palácio”( O Palácio da Abolição, aqui no Ceará, é 

o local onde o governador ‘trabalha’), ato para pressionar o governo do estado a abrir 

concurso para professor efetivo para as três universidades estaduais daqui(UECE, UEVA, 

URCA), que passam por um enorme processo de sucateamento. O ato foi ótimo, teve umas 

600 pessoas(das três universidades) entre alunos, professores e servidores, e saímos de lá com 

uma reunião com o governador do estado para a terça-feira. fim 

[20:55:33] Alessandrine Ponto: Quero tornar público que a Executiva Emmannuele Mourão 

não faz mais parte da Comissão ENEL 2013 , pois precisou mudarse de cidade, bem não sei 

como ficará a questão dela como executiva ,mas seria impossível ser da comissão sem estar 

presente nas reuniões , sua experiência foi de grande valia para todos nós,mas infelizmente 

houveram esses contratempos, bem, o problema realmente é que ela nos avisou com 

antecedência dessa viagem ,mas soubemos pela mãe dela que a viagem se concretizou antes e 

não localizamos a Emmannuele , apesar das nossas tentativas de fazer contato. 

 [20:57:35] Gabriel Guimarães Barbosa: Houve a primeira reunião sobre o EREL-Rio, e foi 

praticamente decidido o tema: 'Transrelações em Letras: existem fronteiras nas linguagens?', 

haverão ainda outras reuniões com a mesma pauta dessa de quinta, já que é difícil a 

conciliação dos horários. Estaremos fazendo outras reuniões em horários e lugares que 

contemplem a todos. A data permanece a mesma: feriado de corpus christi, de 29 de maio a 

dois de Junho de 2013. 

[20:58:36] Frederico Di Lullo: Na grande Florianópolis, no inicio da semana passada aconteceu 

uma ocupação urbana chamada “Contestado”. O movimento estudantil da UFSC tem 

participado ativamente da construção da ocupação. Maiores informações em 

http://www.facebook.com/DesalojadosDoJardimZanelatto 

 

[21:00:00] Hendrick: 2. CONEL; 

[21:01:14] Adri: então, encaminhei agora pra lista de e-mails o nota de esclarecimento sobre o 

conel, a qual eu explico a retirada da candidatura da UNESC em receber o Conselho, peço 

desculpas em fazer isso às vesperas do CONEL, mas até pra fazer isso me levou tempo, entre 

tantas outras coisas queria ter certeza que não teria jeito mesmo, aos que nao puderem ler 

agora, eu resumo pra vocês: não há como trazer o conselho em uma realidade diferente de 

universidade que é a minha estando sozinha, inclusive dentro da gestão do CA 

[21:03:40] Frederico Di Lullo: (não pode colar a nota aqui?) 
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[21:03:41] Adri: fiz o máximo que pude até me estressar por não ver resultado, isso inclui meu 

trabalho com a base na universidade, o qual está bem defasado. hmm, um momento. 

[21:03:57] Pedro Puro Sasse da Silva: é bem grandinha a nota pra caber aqui xD 

[21:04:19] Adri: é, acho mais fácil que vocês leem, realmente, é um pouco grande. Enfim, 

somente isso, estou aberta a questionamentos, peço desculpas a quem acreditou em mim e 

nesse novo rumo do MEL. 

[21:05:31] Pedro Puro Sasse da Silva: Bom, acho que isso nos gera um problema, né? 

Precisamos de outro lugar... 

[21:05:38] Hendrick: tá, vamos pensar, fred, será que conseguimos trazer pra ufsc? porque 

temos um problema, se alguém comprou passagem já, complicou. 

[21:06:47] Frederico Di Lullo: então, acompanhei todo esse processo da UNESC e realmente foi 

bem traumático. Quanto à UFSC, eu estive na semana passada na Pro-reitoria de Assuntos 

Estudantis - PRAE, por um problema do CA e eles simplesmente não liberam mais verba para o 

CALL por conta dos gastos do ENEL. Não teríamos apoio da instituição para construir o 

Conselho. Quanto ao CALL UFSC, nessa época estaremos em processo eleitoral e atualmente o 

MEL da UFSC está pautando direção de centro, questões políticas e eleição de direção de 

centro, aliado ao fato de estarmos no fim do semestre, não teríamos condições de estar 

construindo o CoNEL. Na verdade se tivessemos o apoio da UFSC seria fácil, mas sem o apoio 

seria muito trabalhoso o maçante. Acredito que a UFSC não tem condições de sediar o CoNEL 

na data pré-estabelecida. 

[21:12:07] Alessandrine Ponto: Bem a minha passagem será concedida pela universidade , algo 

que nós comissão resolvemos em comum acordo e com a ajuda do CECLA , infelizmente 

precisamos saber onde será realizado esse CONEL com 20 dias antes do evento , e a partir daí 

sanar as seguintes dúvidas .: 

Haverá alojamento ?  

Apenas os executivos tem direito a voto ?  

Além do projeto , o que mais é necessário que a comissão leve ? 

Nunca abrigamos o ENEL e precisamos de todas as informações que vocês possam nos dar . 

[21:14:08] Lucas barbosa: creio que não temos alternativa a não ser adiar o conel,  para fazer 

um encontro de fato representativo com uma boa participação dos estudantes, temos que 

discutir tema,  metodologia, fazer o mapa dos centros academicos de letras, a executiva como 

todo tem que tomar pra sí a construção do CONEL. Acho que o projeto de manaus deva ser 

apresentado na reuniao presencial 

[21:15:07] Hendrick: concordo contigo 

[21:17:42] Honório Abreu: Gente, é o seguinte. Entendo os motivos explanados, e quero 

salientar que  o Ceará, mais especificamente a UFC, tem interesse em sediar o CONEL, coloquei 

isso no ENEL, mas pelo fato do último CONEL ter ocorrido no Nordeste, e pela rotatividade era 

no Sul, nem lançamos candidatura. Mas nessa conjuntura, pode ser feito aqui, mas, claro, 

mudando de data. Tbm concordo com a apresentação do projeto do ENEL na reunião 

presencial. 

[21:19:02] Frederico Di Lullo: Alessandrine, posso auxiliar você em todas essas dúvidas que 

você explanou aqui! Podemos conversar melhor após concluir a reunião. 

[21:19:30] Alessandrine Ponto: Eu te agradeço Frederico . :) 

[21:21:49] Frederico Di Lullo: quanto à mudança de data e de sede, sugiro que seja divulgada 

massivamente a nota a Adri e que seja escrita uma nova, salientando às escolas que tem 

interesse em sediar, como a UFC. Aí na próxima reunião, poderíamos escolher o local e ver em 

conjunto a data que poderia contemplar o maior número de escolas sedes. (janeiro 2013?). O 

restante é sobre a reunião presencial, então espero o ponto. 
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[21:23:17] Lucas barbosa: concordo com o fred, não sei se janeiro seria a melhor data,  de 

qualquer formar fica para proxima reunião 

[21:23:35] Hendrick: também de acordo com a proposta do fred 

[21:24:16] Alessandrine Ponto: Se a próxima reunião definir o evento e com 20 dias antes do 

mesmo eu também concordo rs :) 

[21:24:53] Lucas barbosa: Alessandrine acho que para a adata atual inviavel de acontecer 

[21:27:56] Hendrick: 3. Reunião presencial da ExNEL 

[21:28:12] Frederico Di Lullo: perae, questão de ordem, vamos redigir o encaminhamento, e 

tirar os responsáveis por construir o texto chamando as escolas sedes para construir o CONEL 

[21:29:12] Honório Abreu: não gente, desculpa é deu um probleminha aqui 

[21:30:32] Hendrick: o encaminhamento é simples, divulgar a nota da Adri, impossibilitando a 

realização do CONEL em Criciúma, divulgar o chamado para as escolas-sede que quiserem se 

candidatar, formalizarem a solicitação 

[21:30:56] Frederico Di Lullo: [21:28] Frederico Di Lullo:  

<<< e tirar os responsáveis por construir o texto chamando as escolas sedes para construir o 

CONEL 

[21:31:05] Hendrick: sim fred 

[21:31:19] Francielli Noya Toso: ok 

[21:31:35] Lucas barbosa: texto coletivo, cria um doc na lista e a gente ajuda 

[21:31:39] Hendrick: e aqui tirarmos a data da reunião da exnel em que faremos a escolha da 

sede 

[21:32:01] Alan Ricardo Costa: Acho que a gente pode trabalhar em algum recurso 

colaborativo para o texto. Wikis ou docs compartilhados, por exemplo. 

[21:32:03] Hendrick: isso, o texto fizemos coletivamente, jogamos o docs na lista da exnel 

[21:32:08] Frederico Di Lullo: bom, sei lá, nem sei quantas pessoas estão on-line na reunião. É 

uma decisão que precisa ser muito divulgada. 

[21:32:18] Adri: isso se o povo contribuir, né, ultimamente lançam doc e ninguém olha nada, 

vide a cartilha que o fred se prontificou em coordenar 

[21:32:54] Alan Ricardo Costa: O importante é ver um grupo que realmente vá editar o texto, 

ou pelo menos se candidatar a ler e opinar depois. 

[21:33:04] Adri: ah, isso sim 

[21:33:06] Alan Ricardo Costa: Sim, Adri. 

[21:33:30] Lucas barbosa: eu ajudo, e ai como fica? 

[21:35:14] Hendrick: então, precisamos ver a data da reunião que faremos essa escolha 

[21:35:21] Frederico Di Lullo: ajudo também 

[21:35:23] Hendrick: pra daí fechar um calendário 

[21:35:59] Lucas barbosa: acho que a reuniao podemos decidir na lista de e-mail 

[21:36:34] Hendrick: por mim ok, mas vou lançar logo, pra galera conseguir se preparar 

[21:36:35] Alan Ricardo Costa: Acho que precisamos de uma lista de pessoas que vão 

trabalhar, Barbosa. Um começa escrevendo, passa para outro, passa para outro, e assim vai 

passando. A lista precisa ser delimitada, bem como as datas de edição. O primeiro trabalha no 

texto até tal dia, depois o outro até tal dia, etc, etc, etc. *Não sei também. Sou novo no grupo 

e não sei se funciona assim. Depende das pessoas. 

[21:36:43] Hendrick: e para que tenhamos um quorum maior 

[21:37:19] Lucas barbosa: por isso sugeri criar um google docs todo mundo pode editar fazer 

comentários, creio que seja a melhor ferramenta  para a construção de textos coletivos, 

[21:38:58] Francielli Noya Toso: Acho a ideia do alan boa 

[21:39:43] Adri: ai, gente, abram então o google docs e alguém começa escrevendo, aí quem 

quiser e se sentir livre vai lá e contribui 
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[21:40:07] Lucas barbosa: isso, isso é a menor das dificuldades 

[21:42:35] Alan Ricardo Costa: Pessoal? Estão ai? 

[21:42:46] Hendrick: então gente, fechou? 

[21:42:53] Lucas barbosa: ja criei no grupo na exnel olhem seus e-mails 

[21:43:05] Hendrick: beleza lucas, já recebi aqui, acho q era isso, acredito que os outros 

também já tenham 

[21:43:34] Alan Ricardo Costa: Também recebi o e-mail 

[21:43:52] Lucas barbosa: data? 

[21:44:16] Hendrick: por isso que , até porque para fazer o texto precisamos de uma data de 

apresentação das candidaturas 

[21:44:44] Hendrick: alguém tem sugestão? nem que seja só por cima 

[21:45:10] Frederico Di Lullo: semana que vem, sem ser a do feriado 

[21:45:34] Rhayza de Mattos: 25/11, Fred? 

[21:45:39] Lucas barbosa: acho que o texto tem que ter data para ficar pronto,  para os Cas se 

adiantarem 

[21:46:04] Hendrick: claro lucas 

[21:46:16] Alan Ricardo Costa: Concordo com o Barbosa 

[21:46:26] Hendrick: tá, o texto tem que ficar pronto até no feriado, semana que vem, e a 

reunião no dia 25, ou 24, ou como o pessoal preferir na lista, mas temos que divulgar já 

[21:46:49] Rhayza de Mattos: 25 é melhor, pq é no domingo 

[21:47:04] Alan Ricardo Costa: Domingo eu acho que é a melhor data, embora eu tenho até 

medo de sugerir um domingo de novo e não aparecer gente na reunião, como tem acontecido 

[21:47:35] Hendrick: haha, mas vamos botar a decisão na lista, pro pessoal poder opinar, e não 

só quem está aqui 

[21:47:55] Alan Ricardo Costa: Sim, Hendrick. Concordo. 

[21:48:06] Lucas barbosa: acho que podemos ir para o proximo ponto 

 

[21:48:24] Hendrick: 3. Reunião presencial da ExNEL 

[21:51:17] Frederico Di Lullo: em Janeiro de 2013 a UNE irá organizar o Conselho Nacional de 

Entidades de Base - CONEB. O mesmo acontecerá em Recife/PE. A ExNEL rompeu com a UNE 

em 2005 durante o ENEL Recife, porém alguns CAs de Letras do Brasil são filiados à UNE. (não 

é o caso do CALL UFSC). Em paralelo ao CONEB, irá acontecer o COREL NE, na UFPE em Recife. 

Sendo assim, haverá um número elevado de executivos da ExNEL no nordeste, pos alguns 

construímos oposição à UNE. E maioria das universidades federais disponibilizam transporte 

para o CONEB. Então seria uma ÓTIMA DATA para estarmos realizando uma reunião presencial 

da ExNEL, na UFPE, com duração de um ou dois dias, depois do COREL NE. 

[21:53:55] Lucas barbosa: a  ideia de se fazer durante o coneb é boa pq  que os executivos 

podem ir nos onibus das universidades de graça, ou pegar carona em alguma força politica, 

assim teremos uma reunião bastante representativa, alem de ampliar para que os CAs que 

estiverem presentes no CONEB possa participar. Já meio que conversei com a Vanessa do 

DALET da UFPE e não teria problema quanto á realização na UFPE ;*** 

[21:57:41] Hendrick: último ponto então 

[21:57:44] Hendrick: 4. ENEL 2013 

[21:58:18] Frederico Di Lullo: E O ENCAMINHAMENTO? 

[21:58:43] Hendrick: proponha o encaminhamento então frederico 

[21:59:39] Frederico Di Lullo: proponho que alguém faça essa ponte entre o COREL NE e a 

reunião presencial da ExNEL. A convocatória deve sair com 100 dias de antecedência para uma 

reunião presencial, logo estamos atrasados e logo precisamos priorizar a organização da 

reunião. 
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[22:00:21] Honório Abreu: Eu me proponho a fazer isso 

[22:00:39] Frederico Di Lullo: estou meio que de saco cheio de que todas as atividades da 

ExNEL sejam esvaziadas e/ou adiadas. Além do mais, teria que entrar em contato com os 

executivos do brasil e discutir se será debatido o ENEL 2013 na reunião da ExNEL, não é apenas 

propor um encaminhamento, é realmente discutir um ponto Hendrick, não fazer reunião 

apenas por mera burocracia. 

[22:02:40] Hendrick: beleeeza 

[22:03:17] Hendrick: O honório se colocou a disposição pra ficar de intermediador, eu lanço a 

convocatória, é só definirmos os dias. 

[22:04:33] Honório Abreu: Só pra colocar q eu vou ver a questão do COREL NE e que posso ver 

essa questão da Reunião presencial com os meninos de PE. Vejo isso o mais rápido possível 

[22:04:51] Hendrick: obrigado Honório 

[22:06:30] João Gusmão: Certo, Honório 

[22:08:21] Frederico Di Lullo: cabe discutir se na reunião será apresentado o projeto do ENEL 

2013, pela questão do tempo e do CONEL; 

[22:09:38] Francielli Noya Toso: sabemos o que virá primeiro? conel ou a reunião? nem 

sabemos isso ainda, fred... acho que podemos deixar o projeto do conel no enel. nossa, 

troquei, hahaha 

[22:10:38] Lucas barbosa: acho que o projeto deve ser apresentado no que vier primeiro, acho 

que será a reunião 

[22:10:50] Francielli Noya Toso: é, melhor 

[22:10:54] Frederico Di Lullo: eu acho que é fundamental a apresentação do projeto para 

homologar manaus como escola sede em Janeiro. O projeto deveria ser apresentado em 

dezembro mesmo. É mais para a rapaziada de Manaus se organizar. 

[22:11:23] Honório Abreu: Bem, já que a reunião presencial já tem data. E, pelo visto, vai ser 

antes do CONEL, acho que deve sim ser apresentado o projeto do ENEL lá. A gente ta falando 

de um encontro nacional, que precisa de tempo pra ser pensado e efetivado, então quando 

antes for apresentado melhor. 

[22:11:32] Frederico Di Lullo: e outra coisa, vou dar uma saída rápida, nums 15 min eu volto. 

Espero que não pautem e aprovem a revolução comunista no Brasil, do jeito que aqui são 

rápidas as coisas. /* 

[22:11:54] Hendrick: vamos aprovar a terceirização dos encontros, e a venda da exnel 

[22:12:26] Alessandrine Ponto: Então fica definida como essa reunião presencial ? 

[22:13:30] João Gusmão: Eu tô confuso com as datas dos acontecimentos, esclerecimento 

[22:14:14] Rhayza de Mattos: Olha, é só uma ideia que veio aqui na minha cabeça com essa 

confusão toda e que talvez dê certo.  Já que praticamente ou todos estarão no CONEB, Por que 

não marcamos além da reunião presencial, também o CONEL? Assim, fazemos tudo de uma 

vez, sem problemas e confusões com datas. Bom, é apenas uma ideia, basta saber se vocês 

concordam. 

[22:17:44] Lucas barbosa: Acho boa a ideia, de qualquer forma temos até a proxima reunião 

para decidir isso 

[22:18:00] Gabriel Guimarães Barbosa: tbm acho mto boa a ideia 

[22:18:13] Hendrick: também considero a ideia 

[22:18:21] Alessandrine Ponto: Eu também :D 

[22:18:50] João Gusmão: é muito coisa pra uma data só, e ainda vai rolar o corel no meio disso 

[22:20:08] Frederico Di Lullo: não concordo com a rhayza nesse ponto. Realmente seria o mais 

prático, mas não podemos obrigar a rapaziada do PE a realizar o CoNEL, até pq eles sediaram o 

último. Um CoNEL traria uma outra metodologia e, não podemos atrapalhar o CoREL NE. A 

minha sugestão é manter as reuniões presenciais e o CoREL NE. A NÃO SER QUE essa proposta 
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do CoNEL no Recife veia diretamente da ExNEL NE ou da ExNEL PE. Mas não cabe a nós decidir 

isso nem passar por cima das deliberações de uma região 

[22:23:35] João Gusmão: Não acho q o ideal seja tudo aqui e num mesma data, as atividades 

ficariam confusas e ainda mais tem a bienal quem vai tomar os espaços da UFPE e estaremos 

em período de aulas. Mas se for o melhor para a ExNEL e o MEL, organizaresmo o CONEL com 

todo amor e carinho. FIM! 

[22:25:20] Honório Abreu: Tbm nao acho legal ser junto. Um Conel demanda mais organização, 

além de ter rolado um corel e estar rolando uma bienal. Acho a ideia da reunião mais 

interessante, pois demanda menos esforço (eu acho) 

[22:28:47] Pedro Puro Sasse da Silva: Amanhã levanto 04:30 e, infelizmente, preciso dormir. 

Então, desejo a todos uma boa noite e bom resto de reunião. 

[22:29:10] Édouard d'Henri: Comungo da opinião do colega João quanto a não ser o ideal a 

realização aqui na UFPE, pois estarão ocorrendo a Bienal, que trará muita gente à universidade 

e ofertará uma gama de atividades aos estudantes, pricipalmente de letras, e necessitando da 

atenção institucional da Universidade - podendo ser um momento pouco oportuno ao 

atendimento das nossas necessidades. Ademais que as aulas ocorrem em tempo integral e os 

espaços são escassos. 

[22:29:42] Frederico Di Lullo: a galera vai ficar muito loca na BIENAL! pronto falei ^^ 

[22:29:46] Édouard d'Henri: Em não havendo outra opção, pode-se tentar, dar um jeito, mas o 

IDEAl é uma auternativa mais viável. 

[22:30:01] Édouard d'Henri: Joãozinho, não me reprima! kk 

[22:30:22] Édouard d'Henri: Fred, a Bienal vai roubar o foco de todo mundo... 

[22:31:15] Lucas barbosa: gente acho que a reuniao nao deve ser durante a bienal e sim 

durante o coneb 

[22:31:54] Gabriel Guimarães Barbosa: gente, infelizmente também tenho que ir. 

boa noite e bom resto de reunião... 

[22:32:21] João Gusmão: Vanessa reservou o espaço do NAI, para o período da Bienal da UNE. 

Mas ela só reservou uma sala, entãose for ocorrer mais atividades, isso tem que ser dito logo. 

Pois pessoas de outros lugares tbm irão solicitar espaços no NAI. 

[22:33:18] Francielli Noya Toso: acho que só a reunião presencial lá já tá de bom tamanho 

[22:33:49] Lucas barbosa: tbm acho 

[22:34:27] Honório Abreu: concordo 

[22:34:43] João Gusmão: Preciso saber a quantidade estimada de gente q vem para cá, Recife. 

[22:35:08] Honório Abreu: do COREL, acho q vão umas 30 

[22:36:21] Lucas barbosa: uma duvida, o corel é durante a bienal ou o coneb? 

[22:36:30] Honório Abreu: gente, acho q é isso. Paralelo a bienalvão ocorrer o COREL NE e 

depois a reunião presencial da ExNEL, é isso? 

[22:36:33] João Gusmão: bienal 

[22:36:43] Honório Abreu: bienal não, CONEB 

[22:36:47] Frederico Di Lullo: paralelo ao CONEB, correto? 

[22:36:54] Honório Abreu: sim, CONEB, é isso? 

[22:37:23] Édouard d'Henri: Fica: CONEB + COREL NE + Reunião EXNEL ??? 

[22:37:50] Frederico Di Lullo: yes 

[22:38:01] Lucas barbosa: sugiro fazer a reuniao da exnel e depois corel 

[22:38:05] João Gusmão: Vai ser lindo 

[22:38:16] Honório Abreu: assim ó: O CONEB vai acontecer entre os dias 18 e 21 de Janeiro, 18 

e 19 - COREL NE 

[22:38:43] Lucas barbosa: massa 

[22:38:44] Honório Abreu: 20 e 21 - Reunião presencial da ExNEL 
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[22:39:09] Lucas barbosa: boa proposta do honorio 

[22:39:23] Frederico Di Lullo: me gusta 

[22:40:22] Frederico Di Lullo: pessoal, são 22:40, proponho o seguinte: temos o indicativo de 

data da reunião, agora vamos divulgar no boca-a-boca e na próxima reunião confirmamos a 

data e lançamos a convocatória. E incluimos a programação da ruenião como ponto de pauta 

[22:40:49] Francielli Noya Toso: certo 

[22:40:51] Frederico Di Lullo: porém é fundamental que a galera do ENEL 2013 esteja na 

reunião. 

[22:41:20] Lucas barbosa: gente  o pessoal do enel ja poderia mandar um relatorio das coisas e 

colocar a gente na lista de discussão 

[22:41:31] Alessandrine Ponto: Assim que a data for informada estaremos lá. 

[22:41:40] Édouard d'Henri: Penso que poderíamos enviar o calendário do Honório pelo e-mail 

para que já se chegue a próxima reunião com estas datas publicizadas. Que acham? 

[22:41:47] Alessandrine Ponto: :( ja pode chegar a pauta do enel ? 

[22:41:54] Frederico Di Lullo: acho válido! 

[22:42:18] Lucas barbosa: eu tbm 

[22:42:20] Frederico Di Lullo: aliás, se vocês garantem o espaço, a convocatória pode sair até 

mesmo antes da próxima reunião pois pelo visto há consenso na data 

[22:43:06] João Gusmão: Garanto lugar para 40 pessoas? 

[22:43:14] João Gusmão: Acho q dá. né? 

[22:43:31] Frederico Di Lullo: acho que sim eu vou ficar até fevereiro no NE, mas depois da 

reunião me viro :P 

[22:43:49] Lucas barbosa: se nao achar lugar fazemos debaixo de uma arvore, laje 

[22:43:55] Frederico Di Lullo: uhum 

[22:44:36] Édouard d'Henri: Então, Fred, a convocatória pode sair =D 

[22:44:48] Édouard d'Henri: #happy 

[22:44:51] Frederico Di Lullo: ótimo 

[22:45:05] Alessandrine Ponto: Maravilha :D 

[22:45:07] Frederico Di Lullo: confirmado reunião presencial da ExNEL nos dias 20 e 21 de 

Janeiro da UFPE, organizada pela ExNEL PE 

[22:45:29] João Gusmão: Vou falar com a futura reitora, Vanessa, sobre a reserva do espaço 

[22:45:45] João Gusmão: (handshake) 

[22:46:04] Alessandrine Ponto: Além dos executivos , a comissão podera estar presente? 

[22:46:12] Édouard d'Henri: VANESSA = Futura Presidenta do Brasil 

[22:46:26] Frederico Di Lullo: sim Alessandrie 

[22:46:29] Beatriz Wagner da Rocha: [22:46] Édouard d'Henri:  

 

<<< VANESSA = Futura Presidenta do Brasil 

[22:46:38] Frederico Di Lullo: as reuniões são abertas e qualquer aluno de letras pode 

participar 

[22:46:45] Alessandrine Ponto: Obrigada =)))) 

[22:46:55] Frederico Di Lullo: o ponto de pauta da reunião podemos deixar para a próxima 

reunião? 

[22:47:10] Frederico Di Lullo: precisamos dabater sobre o ENEL 2013 e receber os informes 

[22:47:13] Alessandrine Ponto: Sim :D 

[22:47:22] Édouard d'Henri: Sim 

[22:47:27] João Gusmão: Sim 

[22:47:48] Lucas barbosa: sim 

[22:48:38] anselmolimadematosfilho:  Sim 
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[22:48:49] Honório Abreu: sim 

[22:48:58] Frederico Di Lullo: hendrick? 

[22:49:00] Alessandrine Ponto: ? 

[22:49:23] Hendrick: uai, encaminhem gente, todo mundo já concordou 

[22:49:30] Hendrick: se inscrevam 

 [22:50:02] Alessandrine Ponto: Estamos finalizando o projeto , a comissão esta bastante unida 

após uma  grande crise ,a universidade já demonstrou total apoio para realização do evento 

,mas existe um impasse quanto a carta aceite, pois querem a data definida e isso só será 

possível depois do CONEL - CERTO ? 

 

Bem queremos oficializar essa comissão , e dizer que houve um engano sobre a convocação de 

outras pessoas para que pudessem adentrar nesse grup.A executiva Emmannuele  Mourão fez 

uma lista qual enumera algumas pessoas daqui que se  disponibilizaram apoio e tempo para 

nos auxiliar nessa caminhada, mas informou sem consulta prévia ao restante da comissão  , a 

todos que estes já seriam CO, e isso é até logicamente impossível , se formos contar a 

participação efetiva nas reuniões que são feitas impreterivelmente aos sábados . 

 

Mas somos abertos a todo e qualquer tipo de ajuda certificando estes que cederem o seu 

tempo para servir nesse trabalho honrado como monitores , infelizmente ainda estamos 

tentado  pegar essa lista ,mas quem puder nos ajudar , agradecemos. 

[22:50:31] Frederico Di Lullo: me inscrevo 

[22:53:49] anselmolimadematosfilho: Me inscrevo. 

[22:54:31] Frederico Di Lullo: 1) a questão da data é sugerida por vocês, afinal deve haver 

primeiramente um consenso entre co local x universidade. Acredito que vocês possam tirar 

uma data antes do CoNEL, afinal não há data prevista para o mesmo. 

2) TODOS OS EXECUTIVOS da ExNEL são CO de qualquer encontro que forem participar. Eu 

moro em Florianópolis e não posso fazer parte da CO Local pois não tenho condições de me 

deslocar até Manaus semanalmente. Porém, muitos de nós podemos ajudar em tarefas 

virtuais, afinal é nosso trabalho também. Deve haver concordância e inclusão dos membros da 

ExNEL nas listas de discussão do Encontro Nacional de Estudantes de Letras 2013. Nesse 

tempo do projeto não podemos ajudar muito, mas gostariamos de acompanhar as discussões 

e logo poderemos ajudar de uma forma mais favorável a vocês. 

[22:56:52] anselmolimadematosfilho: Questão da presidência. 

[22:58:11] Frederico Di Lullo: o que tu quer dizer anselmo? 

[22:58:40] Francielli Noya Toso: ? 

[22:58:59] anselmolimadematosfilho: Com saída da Manu do cargo. Há possibilidade de uma 

nova eleição para o cargo? 

[23:00:59] Frederico Di Lullo: QUESTÃO DE ORDEM, PRESIDENTE DE QUE? 

 [23:01:15] Hendrick: ele quer dizer a coordenação regional norte, provavelmente 

[23:02:00] anselmolimadematosfilho: Presidente executiva regional norte. 

[23:03:23] Francielli Noya Toso: o cargo tá em vacância? 

[23:03:29] Frederico Di Lullo: é que não temos cargos presidencialistas. É coordenador da 

região. Há uma diferença muito grande na nomenclatura e disposição. Ao meu entender, o 

cargo fica em vacância até uma próxima instância deliberativa da ExNEL que pode ser até 

mesmo a reunião presencial de janeiro de 2013. 

[23:04:18] Lucas barbosa: isso 

[23:04:25] Hendrick: alessandrine 

[23:04:50] Alessandrine Ponto:  
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Ainda  assim tal lista que foi feita na última reunião torna-se inválida ,posto que TODOS tem 

essa OBRIGAÇÃO com o ENEL. Se alguém puder me auxiliar enviando-me esse contato com 

TODOS os executivos , eu agradeço , para que assim todos possam realmente fazer algo por 

nosso encontro , ainda não temos no blog  :x alessandrinesantos@hotmail.com 

[23:05:40] *** Édouard d'Henri adicionou pedrofssantos ao chat *** 

[23:07:01] Alessandrine Ponto: |Gente ? 

[23:07:26] Pedro Santos: Pedro - Exnel PE chegando! 

[23:07:46] Alessandrine Ponto: Algo mais sobre o ENEL? 

[23:07:59] Frederico Di Lullo: legal, Pedro, a reunião começou faz quase 3 horas :P 

[23:08:28] Pedro Santos: eu to ligado... 

[23:08:50] Francielli Noya Toso: Alessandrine, vc está querendo incluir todos os executivos nal 

ista?] estou confusa com a sua colocação,  Como Frederico já nos informou todos executivos 

são da CO , portanto preciso da lista de todos para que possamos distribuir tarefas e coloca-los 

a par do ENEL 2013 , para que efetivamente todos possam contribuir com o evento. Lista com 

contato *. 

[23:10:23] Francielli Noya Toso: vai encontrar isso lá no site da exnel 

[23:10:32] Alessandrine Ponto: Não está lá . 

[23:10:38] Lucas barbosa: o meu e-mail é : 

[23:10:43] Édouard d'Henri: Não existe esta lista no com a Coordenação Nacional de 

Comunicação? 

[23:10:48] Lucas barbosa: barbosa16@gmail.com 

[23:10:55] Alessandrine Ponto: Perdão gente 

[23:10:55] Hendrick: gente, todos os emails estão no site da exnel 

[23:11:01] Alessandrine Ponto: acabei de encontrar. 

[23:11:04] Hendrick: de todos os executivos 

[23:11:14] Alessandrine Ponto: Estava clicando apenas em "Gestões", sem delimitar o ano. 

Perdão novamente. 

[23:11:54] Francielli Noya Toso: :) 

[23:12:07] Alessandrine Ponto: Algo mais sobre o enel? :/// 

[23:12:31] Frederico Di Lullo: acho que inclusão na lista para acompanhamento já está bom,  

além de vocês se organizarem para conseguirem estar em Recife nos dias 20 e 21 :) 

[23:13:18] Alessandrine Ponto: Certo ! Preciso ir,, alguém mais tem alguma duvida sobre o 

enel? 

[23:15:20] João Gusmão: Não, não 

[23:15:33] Pedro Santos: n n 

[23:17:11] Lucas barbosa: boa noite gente vou dormir 

[23:17:29] Édouard d'Henri: Algo a mais na pauta? 

[23:18:09] Lucas barbosa: acho que nao 

[23:18:22] Édouard d'Henri: Hendrick, terminamos por hoje? 

[23:18:39] Hendrick: creio que sim 

[23:18:45] Hendrick: se não tivermos que encaminhar nada agora 

[23:18:52] João Gusmão: nÃO 

[23:18:56] Pedro Santos: a próxima reuniao 

[23:18:58] Pedro Santos: ficou pra quandow 

[23:19:00] Pedro Santos: ? 

[23:19:09] Hendrick: vai ser tirado na lista da exnel 

[23:19:11] Rhayza de Mattos: 25/11 

[23:19:21] Hendrick: pra ver se tem consenso 

[23:19:22] Rhayza de Mattos: bom, foi uma sugestão de data 
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[23:19:24] Hendrick: a princípio dia 25 

[23:19:24] Rhayza de Mattos: auehhuaehuae 

[23:19:26] Hendrick: hahahaha 

[23:19:31] Pedro Santos: ok 

[23:19:33] Francielli Noya Toso: ok 

[23:20:04] Pedro Santos: ok7 

[23:20:05] Pedro Santos: entao 

[23:20:45] Lucy: dia 25 tem reunião de Finanças 

[23:21:03] Pedro Santos: tenso... 

[23:21:10] Honório Abreu: tchau[ 

[23:21:16] Lucy: não, confirmei aqui é dia 17 Ufa!! 
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