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Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

Secretaria Nacional de Comunicação 
 

Florianópolis, 14 de outubro de 2012 

 

RELATORIA DA REUNIÃO DA ExNEL DO DIA 14/10 

 

Mesa e Relatoria: Hendrick (Comunicação Nacional) 

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

Alan Ricardo Costa (Estadual Rio Grande do Sul), Amanda Galdino (Estadual Amazonas), Beatriz 

Wagner da Rocha (Estadual Santa Catarina), Ana Caroline dos Santos Rocha (COENEL 2013), 

Dejair Martins (Finanças Sudeste), Emmanuelle Mourão (Coordenadora Geral Norte), Fabiane 

Pereira de Melo (Estadual Amazonas), Frederico Di Lullo (Comunicação Sul), Honório Abreu 

(Finanças Nordeste), Gabriel Teodoro (Estadual Minas Gerais), Isadora Szklo (Combate ao 

Machismo Nacional), Luana Cyntia (Conselho Fiscal), Matheus de Moraes (Coordenador Geral 

Nordeste), Mouamar Sequeira (Políticas de Igualdade Racial Nacional), Nabylla Fiori (Estadual 

Paraná), Pedro Sasse (Finanças Nacional), Rhayza de Mattos (Arte e Cultura Nacional) Taíza 

Gama (Coordenadora Geral Sudeste). 

Pauta:  

  
1. Informes; 

2. Relatoria da Plenária Final do ENEL Sul; 

3. ENEL 2013; 

4. Recepção de Calouros; 

5. Calendário 2013; 

6. Conselhos Regionais. 

7. FENEX 
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1. Informes 

 

[20:16:25] Hendrick: ponto informes aberto pra inscrição 

[20:16:32] Matheus de Moraes: eu 

[20:16:37] Hendrick: pode ir Matheus 

[20:17:20] Frederico Di Lullo: cheguei 

[20:17:28] Matheus de Moraes: Provavelmente eu não poderei participar do EBEL 

2012, porém a região NE decidirá em reunião quem será a pessoa que representará a 

ExNEL no Encontro e possivelmente será Ana Paula do MA para aproveitar o momento 

e divulgar o EREL NE 

[20:17:47] Matheus de Moraes: fim 

[20:18:02] Hendrick: me inscrevo 

[20:18:25] Hendrick: só pra dar o repasse do Welton, que ele solicitou por e-mail, 

porque não pôde estar aqui 

[20:18:50] Hendrick: Olá queridos, Peço desculpas pela minha ausência mas o motivo é 

de força maior. Venho por meio deste, comunicá-los que eu, na condição de comissão 

organizadora do X ENUDS(Encontro Nacional Universitário sobre Diversidade Sexual) 

que acontecerá de 15 a 20 de Novembro no campus sede da UFRRJ - RURAL, consegui 

dialogar com os demais membros da comissão e consegui disponibilizar em espaço 

dentro do encontro para a ExNEL. Gostaria de trazer essa discussão para reunião pois 

entendo que, apesar de ter conseguido o espaço, não cabe a mim deliberar se esse 

espaço será realmente utilizado, se será oficial, e como será utilizado, por isso, gostaria 

que os senhores discutissem a respeito, e encaminhasse alguma coisa. Eu tenho 

algumas sugestões, como uma própria mesa composta pelos executivas das secretarias 

de opressões ou alguém por eles indicado, mas antes preciso de um parecer da 

executiva, autorizando essa ação ou não. Eu gostaria ainda que essa discussão fosse 

um ponto de pauta dessa reunião, mas infelizmente não deve ter sido possível pois 

não fui atendido. No mais agradeço a atenção de vocês. Tenham uma excelente 

reunião. :) 

[20:19:25] *** Hendrick foi excluído Isadora Szklo desta conversa. *** 

[20:19:33] *** Hendrick adicionou Isadora Szklo ao chat *** 

[20:20:01] Hendrick: só pra esclarecer, eu fiz a convocatória e esqueci do ponto que 

ele pediu, me lembrei depois e ia incluir no começo da reunião, mas ele já fez o 

repasse 

[20:20:01] Adri: me inscrevo 

[20:20:08] Hendrick: pode ir Adri 

[20:21:55] Taíza Gama: Hendrick...vamos comentar a fala do Welton agora ou será 

ponto de pauta? 

[20:22:06] gabeteodoro: eu estou aqui! 

[20:22:16] Adri: esse final de semana era pra tá rolando o CoREL aqui do Sul, porém 

devido à problemas estruturais da unviersidade sede, UFTPR, que comprometeu a 

divulgação entre as universidades da região, o Conselho foi adiado para um dos 

feriados do mês de novembro, ou do dia 2 ou do dia 15, não há nada decidido, mas é 

porvável que seja transferido para o dia 15, ainda na UFTPR. Fim. 

[20:22:57] Hendrick: acho que é mais fácil discutir agora, ou acham melhor ficar como 

ponto? 

[20:23:05] Taíza Gama: mais fácil agora 

[20:23:08] Taíza Gama: então, me inscrevo 
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[20:23:12] Hendrick: pode ir (: 

[20:23:35] Frederico Di Lullo: prefiro que vire ponto 

[20:23:45] Frederico Di Lullo: pois daria tempo de mais gente chegar para conversar. 

[20:24:04] Taíza Gama: Primeiro gostaria de saber se tem alguém que não seja da 

regional sudeste, que virá ao ENUDS? 

[20:24:17] Taíza Gama: então...o que vamos fazer? rs 

[20:24:45] Isadora Szklo: eu tenho uma dúvida. quem é da regional sudeste precisa 

estar no ENUDS? 

[20:24:53] Matheus de Moraes: Eu vou ao ENUDS 

[20:25:00] Frederico Di Lullo: taíza, irá uma delegação da UFSC sim, estão atrás de 

ônibus e provável que vá gente da ExNEL SC e ExNEL Sul. 

[20:25:01] Taíza Gama: Não precisa estar, Isadora 

[20:25:24] Frederico Di Lullo: me inscrevo para falar 

[20:25:30] Hendrick: vai Fred 

[20:26:05] Taíza Gama: Legal seria se a gente conseguisse fazer uma grande mesa da 

ExNEL...com todo mundo que for 

[20:26:16] Taíza Gama: eu não estava na fala? 

[20:26:23] Hendrick: vamos respeitar as falas, Fred 

[20:26:32] Taíza Gama: rsrs 

[20:26:32] Hendrick: é o Fred agora 

[20:26:37] Frederico Di Lullo: eu só falei pois me pediram para falar! 

[20:26:37] Hendrick: taíza se inscreva de volta 

[20:26:38] Frederico Di Lullo: hahaha 

[20:26:39] Taíza Gama: mas eu não disse "fim" 

[20:26:57] Taíza Gama: então, me inscrevo novamente...se tem que ser assim 

[20:28:11] Frederico Di Lullo: Pessoal, se o Welton é da CO do ENUDS e da ExNEL, é 

natural que ele dé uma sugestão para a mesa, o que vejo é que é importante que 

realmente a ExNEL fomente a discussão de opressões e que sejam encaminhados 

nomes. Tem a atual executiva de opressões que está principalmente na região sudeste 

e isso cortaria bastante os gastos de outras pessoas para poder representar. 

[20:29:00] Frederico Di Lullo: eu acho fundamental a ExNEL fomentar discussão de 

gênero e, que sabe, a partir da mesa do ENUDS possa planejar um trabalho maior para 

nossa base. 

[20:30:05] Mouamar D. Sequeira: Boa noite pessoa 

[20:30:06] Frederico Di Lullo: Eu, na minhha opinião, daria autonomia para o Welton e 

para a pasta tríplice de organizar uma mesa a partir da executiva 

[20:30:08] Mouamar D. Sequeira: pessoal 

[20:30:29] Frederico Di Lullo: lembrando que há uma cartilha da gestão de 2011, que 

poderia ser melhorada e apresentada 

[20:30:46] Frederico Di Lullo: Aproveito para pedir o ponto de inclusão do FENEX 

[20:30:49] Frederico Di Lullo: e fim 

[20:30:53] Hendrick: ok 

[20:30:54] Hendrick: Taíza 

[20:32:28] *** Hendrick foi excluído sonataimortal desta conversa. *** 

[20:32:40] *** Hendrick adicionou sonataimortal ao chat *** 

[20:32:45] Hendrick: (: 

[20:33:28] Taíza Gama: Concordo com o Fred. Acredito que seria legal sabermos quem 

vem para que possamos montar a mesa. Sugiro que a gente pergunte isso pela lista de 

e-mails. fim. (agora terminei) :) 
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[20:33:59] Hendrick: mais alguém? 

[20:34:19] Taíza Gama: acho que não 

[20:34:26] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo! 

[20:34:37] Hendrick: pode ir Emmanuelle (: 

[20:35:31] Mouamar D. Sequeira: OI H endrick 

[20:35:40] Mouamar D. Sequeira: Hendrick 

[20:35:44] Hendrick: eaeee Zito (: 

[20:35:53] Mouamar D. Sequeira: tudo bem 

[20:35:54] Emmanuelle Mourão: Então, gente, gostaria de sugerir que o ENEL 2013 

seja o 3o. ponto de pauta. 

[20:35:58] Mouamar D. Sequeira: cheguei agora 

[20:36:35] Hendrick: se naõ tiver problema pro pessoal, pode ser 

[20:36:43] Frederico Di Lullo: (y) 

[20:36:44] Taíza Gama: por mim, tudo bem 

[20:36:48] Beatriz Wagner da Rocha: concordo 

[20:36:54] Hendrick: ok então 

[20:36:56] Fabiane Pereira de Melo: otimo 

[20:36:56] Emmanuelle Mourão: Infelizmente não poderei ficar na reunião até o final, 

pois estou acessando a internet de um shopping center que fechará às 22:00h, 23:00 

para a maioria de vocês. ;) 

[20:36:57] sonataimortal: ok 

[20:36:58] Hendrick: alguém tem mais algum informe? 

[20:37:34] Hendrick: próximo ponto então 

 

 

2. Relatoria da Plenária Final do ENEL Sul; 

 

[20:37:43] Hendrick: inscrições abertas 

[20:37:51] Taíza Gama: me inscrevo 

[20:37:57] Frederico Di Lullo: desculpa Hendrick, foi falado sobre a FENEX como 

informe? 

[20:38:10] Hendrick: ficou pra ponto de pauta, não? 

[20:38:13] Frederico Di Lullo: sim 

[20:38:23] Frederico Di Lullo: mas só para adiantar que mudou de região 

[20:38:25] Frederico Di Lullo: será no SUL 

[20:38:31] Frederico Di Lullo: ao invés do SUDESTE 

[20:38:45] Hendrick: okk 

[20:38:46] Hendrick: taíza 

[20:38:54] Beatriz Wagner da Rocha: Fofos... Não esqueçam de escrever no bloco de 

notas antes pfvr 

[20:39:32] Emmanuelle Mourão: Alguém leu o que eu digitei? Grata à atenção! 

[20:39:50] Frederico Di Lullo: [20:39] Emmanuelle Mourão:  

 

<<< Alguém leu o que eu digitei? Grata à atenção!foi dito que não tem problema :) 

[20:41:31] Emmanuelle Mourão: Obrigada pelo esclarecimento. O amontoado de 

mensagens não me fez perceber. 

[20:42:33] Honório Abreu: gente, desculpem o atraso, cheguei. Honório finanças NE 

[20:42:52] Isadora Szklo: vamo prosseguir ai gente 

[20:43:28] Hendrick: é a vez da taíza 
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[20:43:37] Hendrick: ^^ 

[20:45:43] Taíza Gama: então, gente...como meu nome foi muito citado na última 

reunião...acho que preciso esclarecer algumas coisas: Eu, ao participar da mesa do 

ENEL-SC, não assumi nenhuma responsabilidade em fazer relatoria, logo, a pessoa que 

assumiu isso é que deveria fazer, não eu. Tive que me retirar da mesa diversas vezes 

para resolver problemas com o ônibus da minha delegação, que saiu logo após a 

plenária. Então, não é legal jogar uma responsabilidade que não era minha, pra cima 

de mim. Outra coisa...parece que tá todo mundo achando linda essa relatoria que saiu, 

que o texto está perfeito...e que até podemos fazer um quadro e colocá-la numa 

parede como "obra de arte"...então, não vejo pq eu ficar aqui discutindo..se sou unica 

que não estou satisfeita. (ainda não terminei) 

[20:48:23] Taíza Gama: Mas...gostaria de pedir, pelo menos, que vcs colocassem o 

nome do executivo eleito de são paulo no site. Pq uma coisa é isso não constar na 

relatoria e outra é a gente não reconhecer a eleição e o cargo ficar em vacância. Aí já é 

d+. O nome dele é Esdras Soares da Silva, da USP. Já enviei a ficha pro e-mail do 

Hendrick. fim. 

[20:49:16] Beatriz Wagner da Rocha: me inscrevo 

[20:50:19] Hendrick: uai, mas o nome dele tá lá 

[20:50:23] Hendrick: D: 

[20:50:24] Hendrick: enfim 

[20:50:26] Hendrick: Beatriz 

[20:50:42] Beatriz Wagner da Rocha: Eu quero saber o que ficar discutindo a relatoria 

da planária final de um negócio que acabou há quase 3 meses vai acrescentar 

politicamente nessas reuniões. Se quiserem, eu me disponibilizo a arrumar o texto, se 

é esse o problema, se o problema é o nome que não tá no site, se a ficha foi enviada, 

vai estar no site tão logo, creio eu. FIM 

[20:51:13] Taíza Gama: que engraçado! Há 5 min atrás não estava. 

[20:51:31] Taíza Gama: me inscrevo. 

[20:51:32] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo. 

[20:51:47] Hendrick: estranho, devias estar com cookies antigos salvos no computador 

[20:51:58] Hendrick: tenta limpar as configurações 

[20:52:01] Hendrick: enfim 

[20:52:03] Hendrick: Taíza, pode ir 

[20:55:07] Taíza Gama: Art. 23º - O ENEL é órgão máximo de deliberação do 

Movimento Estudantil de Letras da ExNEL, através de sua plenária final.  

Não é um "negócio que acabou há quase 3 meses" é a deliberação máxima do 

Movimento Estudantil de Letras. Eu poderia ficar horas discutindo aqui em que isso 

acrescenta políticamente, mas temos outros pontos de pauta. Cada um vê a relatoria 

de um jeito. Eu vejo como está escrito aí, no artigo 23. fim. 

[20:55:22] Hendrick: Emmanuelle 

[21:00:30] Emmanuelle Mourão: Sinceramente, não apreciei o documento 

apresentado como "relatoria do XXXIII ENEL" pois durante a leitura me questionei 

sobre vários pontos que, creio, talvez sejam os mesmos que vários colegas que estão 

na ExNEL por mais tempo tbm questionam. Mas respondam-me, por favor, em que a 

relatoria vai influenciar nas nossas próximas ações? É um documento que pode ser 

retificado por alguém e depois apresentado? Quais são as nossas prioridades? Vamos 

estabelecê-las? Concordo com o que a Taíza colocou e, pessoalmente, eu não tenho 

coragem de apresentar a atual " relatoria" a ninguém, pelos motivos que citei. Chamar 
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o documento de " relatoria" , então!! Desculpem-me se estou sendo ofensiva, mas 

acredito que como estudantes de Letras devemos tentar ser um " exemplo". 

[21:01:25] Taíza Gama: (clap) 

[21:01:37] Hendrick: mais alguém? 

[21:01:44] Taíza Gama: ela terminou? 

[21:02:01] Emmanuelle Mourão: Sim, terminei! 

[21:02:02] Hendrick: terminou Manu? 

[21:02:05] Taíza Gama: me inscrevo. 

[21:02:07] Hendrick: Taíza 

[21:02:22] Frederico Di Lullo: (yawn) 

[21:02:26] Frederico Di Lullo: ops 

[21:02:33] Frederico Di Lullo: (yn) 

[21:04:50] Taíza Gama: Então, gente...precisamos decidir o que vai ser feito: vamos 

esquecer a relatoria e, com ela, o ENEL-SC? Vamos estabelecer NOVAMENTE um prazo 

pra que a pessoa responsável faça? Aliás, a Adri é a responsável, né?! Pq o nome dela 

veio como "relatora" na versão que mandaram por e-mail. Vamos dar advertência? (o 

que não resolveria pq a relatoria não seria feita da mesma forma) O que vamos fazer?. 

fim. 

[21:05:29] Hendrick: Só esclarecendo que a Adri não era a responsável pela relatoria, 

ela só compunha a mesa, da mesma forma que você, Taíza 

[21:05:46] Taíza Gama: Hendrick...o nome dela veio como "relatora" 

[21:05:56] Taíza Gama: só tô dizendo o que estava escrito no documento que 

recebemos 

[21:05:59] Hendrick: tá aprendendo a colocar reticências com o Garrido é? 

[21:06:00] Hendrick: haha 

[21:06:02] Hendrick: poisé 

[21:06:10] Hendrick: então tem que ver o que é 

[21:06:12] Taíza Gama: ele que aprendeu comigo 

[21:06:41] Taíza Gama: temos que ver o que vamos fazer 

[21:07:07] Frederico Di Lullo: galera, que merda, já faz mais de uma hora aqui nesse 

ponto, se for continuar essa briga individual vou sair para fazer qualquer coisa que não 

seja ficar aqui. 

[21:07:15] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo. 

[21:07:24] Hendrick: Emmanuelle 

[21:07:24] Taíza Gama: me inscrevo tb 

[21:07:39] Matheus de Moraes: idem Fred 

[21:09:56] Emmanuelle Mourão: Precisamos de um nome. Quem pode se 

responsabilizar pela retificação da relatoria? Se a pessoa não está presente, Hendrick, 

você pode contatá-la ou contatá-lo? Mais um esclarecimento, por favor, o responsável 

pela relatoria era quem, de fato, o Henrique ou a Adriana/ Adriane? O que falta para 

resolver se isso é discutido há mais de meses? Mais uma reunião com esse tópico de 

pauta e eu vou morrer... de desgosto! 

[21:11:13] Beatriz Wagner da Rocha: Eu já me dispus a arrumar o que for necessário. 

[21:11:30] Emmanuelle Mourão: Gostaria, por gentileza, que as minhas perguntas 

fossem comtempladas, pois meus colegas do Amazonas assim como outros também 

novos na Executiva, estão acompanhando a reunião. Grata! Fim. 

[21:12:01] Hendrick: só respondendo à Manu 

[21:12:15] Hendrick: o responsável era o Henrique, e eu entrarei em contato com ele 

sim (: 
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[21:12:16] Hendrick: Taíza 

[21:12:43] Emmanuelle Mourão: Obrigada, Hendrick! ;) 

[21:14:07] Honório Abreu: Ponto superado? 

[21:14:18] Hendrick: a taíza tinha se inscrito 

[21:15:09] Taíza Gama: Fred, vc não pediu para incluirmos o FENEX na pauta pq achava 

importante?! Eu acho importante discutirmos sobre a relatoria do órgão máximo de 

deliberação da ExNEL. Não é briga individual...Individual é não debater o que o outro 

acha importante. Quanto a relatoria, nela mesma diz que a Adri é a responsável. O 

Henrique nem é da ExNEL...não podemos cobrar isso dele. Ou então, que os dois 

façam em conjunto. Mas isso será discutido em todas as reuniões até não 

resolvermos...e vamos continuar "perdendo tempo", como vcs dizem. Sinto muito! 

fim. 

[21:15:55] Hendrick: primeiro, qual relatoria diz que ela é responsável? quem enviou a 

relatoria foi o henrique 

[21:15:58] Hendrick: segundo 

[21:16:13] Taíza Gama: na do próprio Henrique 

[21:16:15] Hendrick: a mesa era composta pela coenel, logo, quem estava na mesa 

eram membros da coenel 

[21:16:44] Hendrick: representantes da coenel fizeram a relatoria 

[21:16:59] Hendrick: não podemos misturar aqui coenel, com cargos que assumiram 

na exnel 

[21:17:03] Beatriz Wagner da Rocha: E mais, o Henrique deixou de ser executivo só 

após a plenária final (: 

[21:17:22] Taíza Gama: foi durante a plenária 

[21:17:40] Hendrick: até porque apenas durante a plenária final que os nomes foram 

homologados 

[21:17:43] Hendrick: mais alguém se inscreve? 

[21:18:01] Taíza Gama: Fred tá digitandp 

[21:18:17] Taíza Gama: me inscrevo. 

[21:18:17] Frederico Di Lullo: Assim, se a galera quiser ficar debatendo sobre a 

relatoria, que seja feita a vontade da ExNEL, mas se for uma discussão pessoal, vou ver 

Abram Lincoln caçador de vampiros que deve ser mais massa do que ficar aqui! 

[21:18:32] Taíza Gama: Se vcs têm liberdade pra cobrar do Henrique, blz. fim. 

[21:18:48] Honório Abreu: me inscrevo 

[21:18:51] Hendrick: Honório 

[21:19:21] Taíza Gama: já é uma discussão de meses, Fred. 

[21:19:35] Honório Abreu: só pra esclarecer, vou colar aqui a parte da relatoria que a 

Taiza Fala 

[21:19:42] Honório Abreu:  

    Composição da Mesa: 

 

Mesa: Luiz Henrique Flores (UFSC) 

 

            Vanessa Lima (UFPE) 

 

Relatoria: Adriana Rocha Felicio (UNESC) 

 

Inscrições: Layane Carvalho (UnB) 

[21:19:47] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo. 
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[21:19:50] Honório Abreu: fim 

[21:20:06] Hendrick: Manu 

[21:20:18] Taíza Gama: meu nome nem está na composição da mesa...rs 

[21:21:23] Beatriz Wagner da Rocha: tenho uma sugestão de encaminhamento 

[21:23:41] Emmanuelle Mourão: Embora não fosse membro da C.O eu tbm compus a 

mesa durante a Plenária Final. Se eu soubesse que o ou a responsável não dava conta 

do recado, eu, sem qualquer dado de 10, 5, 3 ou um ano de Executiva teria feito (e 

melhor!). Taiza, desculpe-me, mas acredito que a Beatriz e o Hendrick já deixaram 

claro que se responsabilizam pela resolução desse caso. Sinto esclarecida e acredito 

que podemos partir para o próximo ponto. 

[21:24:04] Beatriz Wagner da Rocha: (clap) 

[21:24:20] Taíza Gama: ok 

[21:24:22] Emmanuelle Mourão: *Sinto-me esclarecida... 

[21:24:23] Emmanuelle Mourão: Fim. 

[21:24:41] Hendrick: deixando claro que eu me responsabilizo por entrar em contato 

com o Henrique, que é quem ficou responsável pela entrega da relatoria, e não de 

fazê-la 

[21:25:05] Taíza Gama: espero que seja resolvido. 

 

3. ENEL 2013 

 

[21:25:21] Keiti Maciel: \o/ 

[21:25:29] Hendrick: inscrições abertas 

[21:25:30] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo. 

[21:25:30] Taíza Gama: Hendrick...a Beatriz queria falar 

[21:25:50] Beatriz Wagner da Rocha: não, não, minha sugestão era essa mesmo que a 

Emanuelle falou 

[21:25:54] Hendrick: (: 

[21:25:55] Taíza Gama: ah ta 

[21:25:56] Hendrick: Manu 

[21:25:57] Taíza Gama: ok 

[21:26:47] Frederico Di Lullo: me inscrevo tbm 

[21:29:10] Matheus de Moraes: Gente, please, escreve as falas num editor de texto 

antes 

[21:29:51] Emmanuelle Mourão: Gente, o projeto está sendo elaborado e já temos 

uma data prevista para finalizá-lo. Quanto à carta-aceite, receberemos a resposta da 

reitoria da UFAM nesta semana Quanto à participação de membros da Executiva 

Nacional na C. O: 4 pessoas já nos contataram e se dispuseram a somar conosco. No 

mais, estamos à disposição para maiores esclarecimentos e à recepção de quem quiser 

participar da C.O. Grata! Fim. 

[21:30:32] Taíza Gama: me inscrevo. 

[21:30:48] Hendrick: me disponho também a ajudar, Manu (: 

[21:30:50] Hendrick: Fred 

[21:31:28] Emmanuelle Mourão: Somado à equipe, Hendrick! Vamos adicioná-lo ao 

 grupo no Face. ;) 

[21:31:41] Honório Abreu: me inscrevo 

[21:31:44] Taíza Gama: Eu também quero =) 

[21:31:48] Matheus de Moraes: Me too 

[21:31:56] Honório Abreu: eu eu eu 
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[21:32:17] Frederico Di Lullo: então, o que eu queria era ser incluído na discussão 

[21:32:25] Frederico Di Lullo: Grupo de e-mail, face e afins 

[21:32:26] Frederico Di Lullo: só isso. 

[21:32:32] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo. 

[21:32:35] Hendrick: Taíza 

[21:33:19] Taíza Gama: era isso que o Fred falou. Emmanuelle pode deixar os contatos 

para quem quiser participar? fim. 

[21:33:31] Hendrick: Honório 

[21:33:55] Honório Abreu: Manu,  quero manifestar meu interesse de participar da CO 

do encontro. E ressaltar que, por conta da greve, muitas universidades tiveram seus 

calendários alterados. 

[21:34:13] Honório Abreu: Como se pensou na data? acho q em julho, muito gente 

ainda tá em aula... 

[21:34:14] Honório Abreu: fi 

[21:34:15] Honório Abreu: fim 

[21:34:27] Hendrick: Manu 

[21:34:34] sonataimortal: me inscrevo 

[21:36:44] sonataimortal: Como a Manu tá digitando, só queria dizer que ofereço a 

somar forças com a CO do próximo ENEL, fim. 

[21:36:58] sonataimortal: me ofereço* 

[21:37:17] Rhayza de Mattos: me ofereço também, Manu. 

[21:37:27] Nabylla Fiori: eu também. 

[21:39:57] Emmanuelle Mourão: Além do Hendrick e do Honório há mais alguém 

interessado? Taiza, vc tem interesse em compor a C.O tbm? Desculpem-me, mas 

quando o Honório solicitou inscrição vários colegas responderam "eu tbm", "me too" e 

fiquei na dúvida. 

 

Quanto a deixar os meios para acompanhamento  das atividades: quase não 

divulgamos nossas atividades no Face, a menos quando é algo que foi encaminhado e 

está sendo esclarecido durante a semana. Sinceramente, tenho medo e dispenso a 

participação de " curiosos". Queremos pessoas para botar a mão na massa conosco. A 

intenção não é ofender alguém, mas esclarecer. 

 

Peço que opinem a respeito. Esse é o meu ponto de vista, apesar de não conhecê-los. 

[21:40:39] Taíza Gama: Eu também tenho, Emmanuelle. taiza_gama@hotmail.com 

[21:40:49] Frederico Di Lullo: Eu quero sim. frederico.dilullo@gmail.com 

[21:41:15] Matheus de Moraes: eu tb...oliverdemoraes@hotmail.com 

[21:41:20] Hendrick: hendrick.de@gmail.com 

[21:41:35] Adri: na última reunião eu me dispus a ajudar, mas nunca recebi nada 

acerca das discussões 

[21:41:43] Adri: mas lá vai de novo adrirofe@gmail.com 

[21:42:04] Dejair Martins: eu também, dejairmartins@live.com 

[21:42:05] Honório Abreu: abreu.honorio@gmail.com 

[21:42:08] Nabylla Fiori: bybylinha@gmail.com 

[21:42:51] Hendrick: mais alguém? 

[21:42:55] Rhayza de Mattos: rhayzamm@gmail.com 

[21:43:25] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo. 

[21:43:30] Hendrick: pode ir 
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[21:45:35] Emmanuelle Mourão: Gostaria se alguém explicasse como é estabelecido o 

contato com integrantes da C.O, pois, se para quem mora na mesma cidade já é difícil, 

imagino para os que não moram na mesma cidade. Repito: Tenho medo e não estamos 

interessados em "curiosos". Fim. 

[21:46:36] Hendrick: podemos criar um grupo de e-mails pra co 

[21:46:46] Hendrick: eu posso ajudar vocês com isso, e adiciono o pessoal todo (: 

[21:47:15] Frederico Di Lullo: Eu gostaria de lembrar que todos os executivos são CO 

de qualquer evento da ExNEL 

[21:47:43] Adri: na teoria, né, fred, porque na prática infelizment eé outra história... 

[21:47:45] Frederico Di Lullo: é obrigação do executivo colaborar e, por ser um evento 

da ExNEL, a CO da escola sede 

[21:48:02] Frederico Di Lullo: tem que fazer os repasses das atividades 

[21:48:11] Frederico Di Lullo: que envolvem o encontro 

[21:48:23] Frederico Di Lullo: é preciso trabalhar em conjunto ExNEL e CO. 

[21:48:31] Matheus de Moraes: me inscrevo 

[21:48:43] Frederico Di Lullo: se um dos lados tensionar de mais a corda estoura 

[21:48:54] Adri: gente, não tô na minha casa e preciso ir embora, daqui uns 20min eu 

retorno pro skype, ok?! 

[21:49:25] Hendrick: okss 

[21:49:35] Hendrick: terminou fred? 

[21:50:50] Frederico Di Lullo: oh yes 

[21:51:00] Hendrick: Matheus 

[21:51:34] Matheus de Moraes: Gente eu to aqui calado, mas, observando tudo que se 

é “dito” aqui. Olha só, somos uma Executiva que deve trabalhar em conjunto, e 

infelizmente nossas reuniões tem sido palco de jogos de ego. A discussão maior por 

hoje já acabou, mas temos que tomar cuidado com o que falamos. Sendo mais direto, 

Manu eu particularmente não gostei do termo “curiosos” utilizando por vc em sua fala. 

Não quero com isso criar mais uma discussão (coisa difícil de acontecer), mas só quero 

que paremos de briguinhas de colegial e passemos a trabalhar juntos por um MEL 

eficiente e que naofique apenas em Skype e facebook. FIM (do meu desabafo) 

[21:53:09] Honório Abreu: me inscrevo 

[21:53:17] Hendrick: Honório 

[21:53:37] Honório Abreu: Manu, acho q quem mora longe pode ajudar de várias 

formas, na divulgação de informações. Na maior comunicação entre as delegações de 

seu estado e a CO local, no esclarecimento das dúvidas dos encontristas do seu estado. 

Além de algumas pessoas irem antes ao evento pra ajudar no credenciamento, na 

recepção das delegações, etc.  

Só ratificando, me coloco a inteira disposição para ajudar e que possamos realizar um 

excelente ENEL. 

[21:54:09] Honório Abreu: fim 

[21:54:45] Hendrick: mais alguém? 

[21:55:56] Hendrick: próximo ponto 

 

4. Recepção de Calouros; 

 

[21:56:04] Hendrick: inscrições abertas 

[21:56:10] Taíza Gama: me inscrevo 

[21:56:11] Taíza Gama: :) 

[21:56:15] Hendrick: Taíza 
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[21:58:22] Honório Abreu: me inscrevo 

[21:59:12] Taíza Gama: Gente, qual material vamos apresentar aos nossos calouros? A 

cartilha de 2011 ou a nova que estamos preparando? Será que vai dar tempo de ficar 

pronta? O que vc acha, Fred? O pessoal do ES preparou um material para apresentar lá 

na UFES. Estou criando alguns slides pra MG e pro RJ. Gostaria de saber como vocês 

fazem nas apresentações? Geralmente é uma mesa ou alguma outra atividade em 

específico? fim. 

[21:59:40] Hendrick: Honório 

[21:59:48] Honório Abreu: Gente, aqui na UFC as aulas voltaram dia 08 e fizemos uma 

apresentação da EXNEL a eles, levamos nossa bandeira, fomos com nossas blusas e 

explanamos brevemente o que era a executiva, a necessidade da organização 

estudantil e seus encontros. O interesse dos estudantes pelos encontros foi muito 

grande, e encaminhamos de nessa semana falar um pouco mais da executiva e da 

nossa organização para o próximo encontro regional. Fim 

[22:00:25] Rhayza de Mattos: Gente, tenho que sair. 

[22:00:42] Hendrick: tudo bem Yza 

[22:00:49] Rhayza de Mattos: beijinhos 

[22:01:24] Hendrick: mais alguém? 

[22:01:31] Taíza Gama: acho que o Fred 

[22:01:41] Lucy: cheguei =x 

[22:02:59] Frederico Di Lullo: me inscrevo 

[22:03:03] Taíza Gama: :) 

[22:03:04] Hendrick: vai fred 

[22:03:38] Frederico Di Lullo: sinceramente, não vejo nenhuma utilidadade nessas 

reuniões 

[22:03:49] Frederico Di Lullo: a discussão política é nula 

[22:04:20] Frederico Di Lullo: quanto à cartilha, praticamente ninguém respondeu e 

ninguém de nós cumpriu os prazos 

[22:04:35] Frederico Di Lullo: temos acho que de um total de 9 textos apenas um 

pronto. 

[22:05:30] Frederico Di Lullo: as reuniões tem sido capengas, tenho participado de 

todas (acho) e não consigo vislumbrar no horizonte outra coisa que não seja o fracasso 

[22:05:36] Frederico Di Lullo: se continuarmos nesse rumo 

[22:06:01] Frederico Di Lullo: continua 

[22:06:46] Frederico Di Lullo: "Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe pra 

onde ir." 

[22:06:53] Beatriz Wagner da Rocha: Nossa, concordo muito com o Fred! 

[22:06:56] Emmanuelle Mourão: Eu me inscrevo. 

[22:07:19] Frederico Di Lullo: nós não temos rumo como Executiva, se não podemos 

organizar a porra de uma cartilha, o que nos espera como gestão? 

[22:07:34] Frederico Di Lullo: concordo com a fala do Matheus quanto aos EGOS aqui. 

[22:07:45] Isadora Szklo:  concordo com o frederico 

[22:08:01] Frederico Di Lullo: ninguém é mais importante do que ninguém aqui, e toda 

contribuição é importante 

[22:08:18] Frederico Di Lullo: mas, realmente, o quê foi feito nesse tempo de gestão? 

[22:08:36] Frederico Di Lullo: que eu lembre, APENAS UM TEXTO BEM XOXO SOBRE A 

GREVE 
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[22:09:26] Frederico Di Lullo: e não XOXO pelo conteúdo, já que ele foi muito bom, 

XOXO pq a greve foi um problema tão grande para os estudantes de Letras e da 

Educação federal brasileira e uma Executiva com 33 anos de história só fez isso? 

[22:09:54] Frederico Di Lullo: a ExNEL não tem nenhuma bandeira de luta na qual 

possamos frisar nosso trabalho 

[22:10:14] Frederico Di Lullo: as vezes parecendo apenas um grande DCE e não uma 

Executiva Nacional de Estudantes 

[22:10:34] Taíza Gama: concordo com o Fred tb 

[22:10:42] Frederico Di Lullo: somos uma caralhada de executivos e não conseguimos 

organizar UMA MERDA DE 9 TEXTOS PARA UMA CARTILHA 

[22:10:43] Frederico Di Lullo: bom 

[22:10:48] Frederico Di Lullo: é isso o que eu acho 

[22:11:06] Frederico Di Lullo: e não quero que concordem comigo, quero que 

exponenciem isso na visão de vocês 

[22:11:09] Isadora Szklo: a ExNEL tem bandeiras de luta que pautam tópicos fora da 

Letras mas não consegue sair desse vislumbro 

[22:11:19] Frederico Di Lullo: estou nem ae se esse não é o ponto de pauta 

[22:11:39] Frederico Di Lullo: mas tava há alguns dias com isso na cabeça e, se 

mandasse um e-mail, ninguém iria ler mesmo. 

[22:11:40] Frederico Di Lullo: fim 

[22:12:01] Hendrick: ótimo fred 

[22:12:01] Hendrick: Manu 

[22:12:07] Taíza Gama: mas, em todo caso, eu concordo...rs 

[22:12:45] Taíza Gama: me inscrevo 

[22:18:02] Adri: voltei* 

[22:18:16] Emmanuelle Mourão: Sobre o ponto ENEL 2013: Matheus, usei o termo 

"curiosos" no sentido de deixar claro quem de fato precisamos na ExNEL, pois já tive 

experiências traumáticas com pessoas  q "acenderam o fogo e correram" durante o 

proejto do I Encontro Amazonense de Letras. 

 

Honório, obrigada pelo esclarecimento! ;) 

 

Quanto ao tópico "cartilha": Gente, sou nova na ExNEL e somente agora, 

acompanhando o depoimento dos colegas estou percebendo a importância desse 

item. Gostaria se alguém, posteriormente, pudesse me escalrecer algumas dúvidas a 

respeito. 

[22:19:08] Emmanuelle Mourão: Agora não será possível, pois estou num shopping e 

preciso ir para casa. 

[22:19:59] Frederico Di Lullo: Manu, eu posso te esclarecer o que precisares! :) 

[22:20:05] Emmanuelle Mourão: No mais, agradeço à atenção de todos e desejo uma 

ótima semana. Abraços! 

[22:20:09] Hendrick: Taíza 

[22:20:37] Emmanuelle Mourão: Obrigada, Frederico. Contatarei vc em breve! ;) 

[22:23:42] Taíza Gama: Então, gente...Quanto a recepção dos calouros...se cada um for 

fazer seu material individual, o que vcs acham de compartilharmos por e-mail? 

Honório, vocês elaboraram algum folheto pra UFC? Quando os slides ficarem prontos, 

envio pra todo mundo =) fim. 

[22:25:59] Honório Abreu: *esclarecimento: Não, Taiza, não entregamos nada, o Ca 

entregou uma catilha e o DCE vários tantos, por sabermos disso, resolvemos não 
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imprimir mais nada, mas era preciso, muitos estudantes ficram com algumas duvidas e 

depois vieram falar comigo 

[22:26:03] Honório Abreu: fim 

[22:26:20] Taíza Gama: ok. 

[22:27:32] Hendrick: mais alguém? 

 

5. Calendário 2013; 

 

[22:30:00] Frederico Di Lullo: eu tenho uma proposta de encerramento da reunião. 

[22:30:20] Frederico Di Lullo: Não sei se é viagem minha, mas acho que ninguém está 

acompanhando a mesma. 

[22:30:50] Frederico Di Lullo: e acredito que os pontos precisem de maior número de 

pessoas envolvidas da discussão. 

[22:30:52] Taíza Gama: tá tarde já 

[22:31:05] sonataimortal: A verdade é que somos poucos... 

[22:31:14] Honório Abreu: muito tarde, com muito sono, acordo as 5 pra ir pra aula 

[22:31:28] Frederico Di Lullo: porém, só queria dar um informe sobre a FENEX, se me 

permitirem 

[22:31:40] Hendrick: vai lá fred 

[22:31:51] Taíza Gama: também queria tirar uma duvida rápida 

[22:33:16] Frederico Di Lullo: em reunião on-line (que participei e encaminhei a 

relatoria) os companheiros da UNIFESP falaram que não sería possível realizar a FENEX. 

Foi tirado que será nos dias 29,30,1 e 2 de novembro na UFRGS em Porto Alegre/RS. 

[22:33:44] Frederico Di Lullo: na penúltima reunião da FENEX aconteceu em Recife e a 

última em Floripa (em março). 

[22:33:53] Honório Abreu: eu vi mesmo 

[22:34:07] Frederico Di Lullo: quem sugeriu a escola sede foi a ExNEF (Educação Física). 

[22:34:34] Frederico Di Lullo: será nessa data e não haverá impedimentos. 

[22:34:47] Frederico Di Lullo: haverá uma reunião on-line no dia 23, vía skype. 

[22:35:29] Frederico Di Lullo: estarei presente pois acredito que a construção da FENEX 

é vital para os rumos políticos da ExNEL 

[22:35:32] Frederico Di Lullo: fim 

[22:35:41] Hendrick: Taíza 

[22:37:12] Taíza Gama: Alguém sabe quando os certificados do ENEL-SC ficarão 

prontos? Na minha universidade estão me cobrando muito isso. =/ 

[22:37:47] Honório Abreu: Aqui tbm me cobram como se fossem morrer no outro dia 

=/ 

[22:38:40] Taíza Gama: Hendrick? (: 

[22:38:52] Hendrick: não sei, por isso não respondi 

[22:38:57] Taíza Gama: ah ta 

[22:39:07] Taíza Gama: mas o Ruan que está fazendo, né?! 

[22:39:17] Beatriz Wagner da Rocha: Quem está responsável por isso é o Ruan, mas 

ninguém sabe a quantas anda 

[22:39:46] Taíza Gama: gente, será que ele não precisa de ajuda? eram 83092838237 

certificados...e 863973689 dados pra colocar no sistema. 

[22:40:18] Honório Abreu: gente, não dá mais, caindo aqui.  beeijos 

[22:40:29] Taíza Gama: bjs 

[22:40:31] Beatriz Wagner da Rocha: Pois é, todo mundo já se ofereceu para organizar, 

mas ele não responde nada, mas estamos tentando 
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[22:40:31] Lucy: Li os emais da COENEL e já tem gente oferecendo ajuda para agilizar 

isso. 

[22:40:41] Lucy: isso 

[22:40:49] Hendrick: é que tem que ter acesso pela redeUFSC 

[22:40:59] Hendrick: eu consegui configurar o acesso por VPN aqui de casa 

[22:41:05] Hendrick: só preciso que ele me mande as listas 

[22:41:14] Hendrick: já tenho usuário e senha do sistema 

[22:41:26] Hendrick: tão logo ele encaminhe eu já começo, e aviso pela lista quando 

estiver pronto (: 

[22:41:39] Taíza Gama: obrigada, Hendrick! ;) 

[22:42:40] Frederico Di Lullo: se fosse para enfiar chantilly no... 

[22:42:40] Taíza Gama: vamos deixar os outros pontos pra próxima reunião? Já vamos 

tirar a data aqui? 

[22:42:43] Frederico Di Lullo: enfim 

[22:42:47] Taíza Gama: kkkkkkkkk 

[22:43:23] Hendrick: não vamos tirar data aqui, vamos colocar na lista de e-mails 

[22:43:27] Hendrick: e ver a disponibilidade do pessoal 

[22:43:38] Taíza Gama: concordo 

[22:43:40] Beatriz Wagner da Rocha: pode ser 

[22:43:40] Hendrick: a gente tá tirando data por aqui e muita gente não pode 

[22:44:03] Taíza Gama: a data de hj todo mundo concordou mas quase ninguém veio 

[22:45:14] Isadora Szklo: é necessário ter tanta reunião assim, gente? cara, eu não sei 

qual é o nível de atividade acadêmica, política e de trabalho de vocês, mas pra mim e 

pra outros membros que eu conheço, fica difícil ter reuniões em tantos domingos. 

[22:45:41] Hendrick: concordo contigo Isadora, tudo isso que foi discutido pode muito 

bem ficar em lista de e-mails 

[22:45:48] Hendrick: eu também não aguento mais tanta reunião 

[22:46:00] Hendrick: já que não estamos fazendo política, só lidando com questões 

burocráticas 

[22:46:10] Adri: veerdade 

[22:46:19] Isadora Szklo: não quero personalizar nada, mas é realmente complicado, 

porque não só domingo é um dia teoricamente de folga como pode ser um dia de 

acumulo de reuniões mesmo. eu já tenho 2 reuniões por mês de domingo, me engessa 

muito ficar aqui discutindo essas coisas 

[22:46:38] Adri: se é pra mostrar trabalho, vamos fazxer coisa de verdade, nao fica 

discutindo coisas aqui que, infelizmente, nao nos levam a nada 

[22:47:00] Isadora Szklo: mas sinceramente gente, tem que haver reuniões pra 

discussões políticas sim 

[22:47:00] Frederico Di Lullo: muita reunião = piru 

[22:47:14] Taíza Gama: falando em burocracia...seria importante marcarmos reunião 

só para sabermos sobre os conselhos regionais...já que muitos (muitos mesmo) não 

respondem os e-mails 

[22:47:16] Isadora Szklo: não fui a representante mais assídua nas reuniões, mas em 

todas que eu vi, sem falta 

[22:47:25] Isadora Szklo: nem se pautou política. po, gente, não pode ser assim 

[22:47:30] Isadora Szklo: é tudo muito burocrático, engessado 

[22:47:35] Isadora Szklo: igualzinho ao ENEL 

[22:47:48] Isadora Szklo: assim a gente não vai pra frente 

[22:47:53] Taíza Gama: (clap) 
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[22:47:53] Hendrick: concordo 100% 

[22:49:14] Isadora Szklo: o ENEL já acabou mas muita gente ainda tá aqui pelo carimbo 

[22:49:14] Isadora Szklo: risos. 

[22:49:21] Hendrick: hahahaha 

[22:49:23] Beatriz Wagner da Rocha: (y) 

[22:49:32] Taíza Gama: kkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

[22:49:38] Frederico Di Lullo: [22:49] Isadora Szklo:  

 

<<< o ENEL já acabou mas muita gente ainda tá aqui pelo carimbo 

[22:49:41] Frederico Di Lullo: peguei pau 

[22:49:50] Nabylla Fiori: marcar reunião pra saber dos conselhos? não é mais fácil cada 

regional ir dando repasse via email? não faz sentido marcar mais uma reunião pra isso. 

rs 
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