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Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

Secretaria Nacional de Comunicação 
 

Florianópolis, 23 de setembro de 2012 

 

RELATORIA DA REUNIÃO DA ExNEL DO DIA 23/09 

 

Mesa e Relatoria: Hendrick (Comunicação Nacional) 

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

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

Matos (Finanças Norte), Clayson Silva (Estadual Rio de Janeiro), Dejair Martins (Finanças 

Sudeste), Esdras Silva (Estadual São Paulo), Francielli Toso (Estadual Espírito Santo), Gabriel 

Lima (Movimentos Sociais Nacional), Antônio Garrido (Organização Política Nacional), 

Henrique Flores (COENEL 2012), Honório Abreu (Finanças Nordeste), Isabela Dias (Estadual 

Espírito Santo), Isabela Reis (Comunicação Centro-Oeste), Isadora Szklo (Combate ao 

Machismo Nacional), João Gusmão (Estadual Pernambuco), Josuel Santos, Juliane Meotti 

(Finanças Centro-Oeste), Lucas Barbosa (Conselho Fiscal), Matheus Amaral (Estadual Santa 

Catarina), Natan Marreiro (Estadual Ceará), Pedro Sasse (Finanças Nacional), Samine Benfica 

(Estadual Espírito Santo), Welton Maicon (Combate à Homofobia Nacional), Witallo Fontineles 

(Acadêmica Nacional), Yanara Barbosa (Comunicação Nordeste).  

Pauta:  

  
1. Informes; 

2. ENADE 2012; 

3. Relatoria da Plenária Final do ENEL Sul 

4. Esclarecimento da Prestação de Contas do ENEL Sul 

5. Cartilha da ExNEL 2012/2013 
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[17:04:21] Hendrick: alguém aí? 

[17:04:39] Honório Abreu: Eeu 

[17:04:59] Welton  Maicon: Eu 

[17:06:05] Hendrick: bó, cadê o resto? 

[17:06:45] Honório Abreu: Já tem 3 pessoas. 

[17:07:24] Welton  Maicon: rs... o povo resolveu debandar ?! 

[17:07:42] Hendrick: espero que não né, haha 

[17:07:47] Josuel Santos: OLÁ 

[17:07:49] Welton  Maicon: tomara que não rs. Oi oi 

[17:08:15] *** Hendrick adicionou Isadora Szklo ao chat *** 

[17:08:16] Honório Abreu: Josueeeeel 

[17:08:49] Isadora Szklo: começou aqui ja? 

[17:08:59] Hendrick: ainda não Isadora, estamos em poucos ainda ): 

[17:09:15] Isadora Szklo: o skype tá totalmente diferente, que barbárie. Não sei mais usar 

[17:09:22] Hendrick: hahahahah 

[17:09:33] Josuel Santos: OLÁ hONÓRIO. olá pessoal! 

[17:09:57] Honório Abreu: ^^ 

[17:10:32] Hendrick: estamos em 5 pessoal! vamos dissolver a exnel!!!! deliberado!!! hahaha 

[17:10:45] Welton  Maicon: digno ! 

[17:10:45] Honório Abreu: consenso 

[17:10:48] Honório Abreu: kkkkkkkkkkk 

[17:10:59] Isadora Szklo: são 6, o gabriel de mov socias tá comigo, tipo, do meu lado haha. 

[17:11:10] Welton  Maicon: Que graciiinhaa ! rsrsrsrs 

[17:11:15] Hendrick: aeaeaeeaeae 

[17:11:40] Isadora Szklo: haha grande vitória 

[17:12:01] *** Hendrick foi excluído Matheus Amaral desta conversa. *** 

[17:12:07] *** Hendrick adicionou Matheus Amaral ao chat *** 

[17:12:46] Garrido: opa 

[17:13:25] Matheus Amaral: Começou o bafo já? 

[17:13:37] Welton  Maicon: A mais bonita de Santa Catarina !!!!! respondendo... ainda não 
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[17:16:03] Francielli Noya Toso: taíza vai se atrasar, gente 

[17:16:07] Lucas barbosa: Boa tarde galera 

[17:16:37] Honório Abreu: Boa Tarde 

[17:17:05] Isadora Szklo: qual é o quórum pra começo de reuniao(think)? 

[17:17:42] Esdras Soares da Silva: boa tarde, gente 

[17:19:34] Hendrick: ao menos no estatuto não diz nada de quórum pra reunião online 

[17:22:48] Matheus Amaral: ah pai. 

[17:23:40] *** Hendrick adicionou henriquesst ao chat *** 

[17:24:17] henriquesst: olá 

[17:24:50] Lucas barbosa: coloca um teto pra reunão começar 

[17:25:54] Hendrick: Vamos começar às 17h30 

[17:26:06] Honório Abreu: já são 17:30 

[17:26:24] Hendrick: uai, aqui são 17h25, haha 

[17:26:31] Matheus Amaral: 17:27 

[17:26:32] Welton  Maicon: 17h26 aqui, rs 

[17:26:49] Honório Abreu: ai, aqui já são 17:34. Deve ser o calor....rs 

[17:27:38] henriquesst: posso opinar sobre isso, ou tenho que ter voto?  ~~~~~~aqueles 

[17:27:45] Lucas barbosa: pode falar 

[17:27:46] Hendrick: hahahhaha, opine! 

[17:27:58] henriquesst: sao 17h27 aqui, shuaihsuahsahisuhaius 

[17:28:29] Isadora Szklo: espera até as 18h, gente 

[17:28:37] Matheus Amaral: concurso da hora do brasil agora, é? 18h é muito, né não? 

[17:29:29] João Gusmão: Desculpem a demora, me confundi e pensei que fosse 18h 

[17:29:31] Hendrick: acho que é desrespeitar quem se planejou e se prontificou a estar aqui às 

17h, mas se todos concordarem, beleza 

[17:29:49] Honório Abreu: acho muito tbm 

[17:30:11] Lucas barbosa: começa logo, senão vira bagunça o povo vai se acostumando 

[17:30:15] Welton  Maicon: Eu acho que podemos começar às 17:30, visto que temos pontos 

de pauta a cumprir e um teto máximo para respeitar 

[17:31:26] Matheus Amaral: 17:30 ja passou. 

[17:31:35] Hendrick: vamos começar então 
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[17:31:47] Honório Abreu: acho q já dá pra começar mesmo, temos por volta de 10 pessoas já 

[17:31:51] Lucas barbosa: faz uma votação ai 

[17:31:58] Isadora Szklo: sem burocracias de horário, gente, não precisa começar 17h30 em 

ponto haha comece agora 

[17:32:10] henriquesst: Ah, mas daí eu não posso :/ chateado, kekekekekeke 

[17:32:14] Hendrick: a pauta que tínhamos lançado na convocatória era  

1. Informes; 

2. ENADE 2012; 

3. Relatoria da Plenária Final do ENEL Sul 

4. Esclarecimento da Prestação de Contas do ENEL Sul 

depois foi solicitado através da lista a inclusão de ponto, 5. Cartilha da ExNEL 2012/2013 

 

1. Informes 

[17:33:10] Isadora Szklo: me inscrevo 

[17:33:15] Lucas barbosa: me inscrevo 

[17:33:16] Hendrick: pode ir Isadora 

[17:33:40] Welton  Maicon: me inscrevo 

[17:36:35] Lucas barbosa: o EBREL - Encontro Brasiliense será dos dias 22 ao 24 de novembro 

na UnB,  o blog é ebrel2012.blogspot.com  fim 

[17:37:22] Isadora Szklo: na verdade talvez meu informe tenha pouco ou nenhum valor aqui 

nessa reunião porque praticamente não tem nenhuma mulher presente mas queria dar um 

informe, que tá rolando uma barbárie total no grupo dos encontristas do ENEL Sul 2012. Um 

tal de Lucas Carreiro Pinheiro, da UFF, com apoio de outros rapazes, está agindo de forma 

completamente misógina e agressiva. Parece nada, mas é um absurdo que em uma entidade 

que se propõe a combater o machismo isso passe assim, desapercebido. Um dos rapazes falou 

"pica grossa nas vadias feministas". Na boa, isso não existe, isso é inaceitável, e se a ExNEL, 

não só a secretaria de combate ao machismo, mas toda a executiva, não se pronunciar em 

relação a esses acontecimentos, ela se prova mais uma vez completamente despolitizada. É 

muito errado que em um local como o ENEL que se proponha a debater as questões mais 

fundamentais do mov estudantil, esse comportamento ainda seja incorajado. Aliás, pior, é 

vergonhoso. Proporia uma atitude a ser tomada, mas sem um número de mulheres aqui, fica 

dificil. Fim. Que se propõe* rs 

[17:38:47] Hendrick: Welton 

[17:38:57] Garrido: me inscrevo 

[17:40:24] Welton  Maicon: Manifesto apoio a Isadora. Estão abertas as inscrições para o X 

ENUDS(Encontro Nacional Universitário sobre Diversidade Sexual) que acontecerá entre 15 e 
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20 de novembro aqui na UF Rural RJ... As inscrições pra envio de trabalhos foram prorrogadas, 

e as inscrições para monitoria com isenção de taxa de inscrição vão até amanhã... As inscrições 

com valor de primeiro lote foram prorrogadas devido a greve dos bancários. Mais 

informações, datas e editais em www.decimoenuds.com 

[17:40:44] Hendrick: E Isa, o informe tem valor sim, eu saí há algum tempo do grupo, por isso 

não estava por dentro, mas tens que propor a atitude sim, isso não pode apenas se restringir 

ao fato de existir ou não mulheres na reunião, temos que tomar uma atitude coletiva. 

[17:40:47] Hendrick: Garrido 

[17:41:39] Francielli Noya Toso: eu estava com medo de falar sem inscrição, mas assino 

embaixo, Isadora. Também fiquei revoltada com os comentários e os posts ofensivos. 

[17:42:33] Hendrick: haha, relaxa Fran, só não podemos atropelar as discussões (: 

[17:42:39] Garrido: O informe da isadora é  importante  sim, realmente isso não pode 

acontecer .......Sou da UFF e não conheço esse rapaz , porém procuraremos e enquanto C.A. 

tomaremos uma posição enérgica, apoio tb um posicionamneto por parte da executiva ...... 

não podemos tolerar esse tipo de coisa. Fim. 

[17:43:17] Isadora Szklo: é que na verdade eu queria incorajar uma atitude auto organizada, 

mas não dá sem a presença ativa de mulheres aqui. mas toda atitude é valida, valeu 

[17:43:38] Hendrick: ah, claro (: mais alguém se inscreve pros informes? 

[17:43:52] Yanara Barbosa: tõ aqui 

 

2. ENADE 2012 

[17:44:34] henriquesst: me inscrevo 

[17:44:40] João Gusmão: Bora lá 

[17:44:41] Hendrick: pode ir, Henrique 

[17:44:58] henriquesst: ai, que rápido, pera 

[17:45:02] Lucas barbosa: me inscrevo 

[17:46:26] Yanara Barbosa: ... 

[17:46:35] henriquesst: Ano passado a gente fez uma cartilha e mesas em algumas 

universidades do sul e nordeste. Dá pra gente ir atrás do acumulo dessas mesas e tals. fim 

[17:46:44] Hendrick: Lucas 

[17:46:46] João Gusmão: Fica a dica de quem quiser falar já ir escrevendo num bloco de nota e 

depois joga aqui 

[17:46:50] *** Hendrick foi excluído samine benfica desta conversa. *** 

[17:46:55] Yanara Barbosa: isso!! 

[17:46:58] *** Hendrick adicionou samine benfica ao chat *** 
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[17:47:03] Lucas barbosa:  letras não fará o enade esse ano, mas é necessario levar a discussão 

de modelo de avaliação que realmente avalia os tres critérios, ensino, pesquisa e extensão, 

ano passado tentamos puxar o debate aqui no df, aqui na UnB conseguimos que uns 60% dos 

alunos boicotassem totalmente, a direção IL é favoravel ao boicote. Vai outro ai pra eu 

terminar de escrever. 

[17:48:31] henriquesst: me inscrevo 

[17:48:46] Hendrick: quem escrever primeiro de vocês dois, posta! haha 

[17:49:16] Yanara Barbosa: haha 

 [17:50:05] João Gusmão: *valendo! 

[17:50:12] henriquesst: Acho que nos seminários que a gestão vai fazer ainda nesse semestre o 

enade deve estar presente nas discussões . 

[17:51:00] Hendrick: concordo 

[17:51:06] henriquesst: *os seminários políticos que as plenárias estatutárias encaminharam.  

Porque aí ano que vem já temos uma cartilha, campanha e tals... (: fim 

[17:51:38] Yanara Barbosa: concordo tb 

[17:51:39] Lucas barbosa: me inscreve 

[17:51:58] Hendrick: pode ir lucas! 

[17:52:32] Lucas barbosa: fizemos um material tbm que vou postar aqui, tivemos problemas 

em convenser os estudantes das particulares pq essas instituições usam da prova para se 

promover e jogam a responsabilidade para cima dos alunos e um dos argumentos em fazer a 

prova foi de que se a escola tirasse nota baixa o estudante seria prejudicado no mercado de 

trabalho. Acho que um primeiro passo é propor ao MEC e ao INEP mudanças na prova, não 

pode continuar com um modelo só de prova para todas as habilitações, tme que levar em 

consideração as caracteristicas de cada habilitação dentro da grande area das letras. A 

comunicação social tem provas diferentes. Para cada habilitação - FIM 

[17:53:25] Garrido: me inscreve 

[17:53:27] Welton  Maicon: Super concordo 

[17:53:28] Hendrick: Garrido 

[17:53:38] João Gusmão: Apoio 

[17:54:22] Isadora Szklo: (estou ausente, já volto) 

[17:55:29] Garrido: acho que poderiamos discutir e fomentar um novo metodo de avaliação 

das universidades, particularmente não vejo uma prova como termomêtro de nada...  creio 

que essa avaliação deve ser mais profunda e extendida por todos os anos de faculdade do 

aluno, tais como pesquisa e extensão tb .........  defendo que devamos ser contra o metodo de 

provas. Fim. 

[17:56:46] Lucas barbosa: http://caletunb.blogspot.com.br/search/?q=ENADE&search=Buscar. 

Esse link qque mandei tem alguns materias sobre o enade, da fenex calet unb et 

http://caletunb.blogspot.com.br/search/?q=ENADE&search=Buscar
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[17:57:48] henriquesst: *A ExNEL já é contrária ao método. Temos que organizar a discussão e 

a campanha. 

[17:58:54] Welton  Maicon: me inscrevo 

[17:59:01] Hendrick: vai lá Welton 

[17:59:59] Welton  Maicon: Só pra sugerir, que se vamos implementar a discussão do ENADE 

nos seminários políticas, sugiro que possamos discutir métodos para incluir as particulares 

nessas ações... Já que essa foi uma proposta tirada no último ENEL. Fim. 

[18:00:27] henriquesst: me inscrevo 

[18:00:46] Lucas barbosa: a discussão do enade não é só para a as publicas é pra todo mundo 

[18:00:52] Hendrick: pode ir henrique 

[18:01:34] Welton  Maicon: Pois é... Mas precisamos considerar o fator que já foi supracitado.. 

a resistencia deles em aderir, por exemplo, ao boicote... por conta da avaliação geral da 

instituição, esse é um medo que afeta muito mais as particulares do que as públicas, 

precisamos refletir sobre isso. 

[18:02:35] henriquesst: Welton, concordo. Ano passado a gente conseguiu levar pra algumas 

particulares e a adesão dos estudantes à campanha é bem significativa. Afinal, os estudantes 

das universidades privadas são os que mais, claramente, tem o seu conhecimento vendido 

pelo ENADE. fim 

[18:02:55] Welton  Maicon: é isso :) 

[18:03:36] João Gusmão: Minha gente, aqui tem cursinho preparatório para o ENADE q as 

faculdades particulares fazem 

[18:04:12] henriquesst: :O 

[18:04:20] Hendrick: mais alguém? 

[18:04:38] Lucas barbosa: eu, a exnel tem que ser mais agressiva politicamente, é puxar o 

boicote, passar em sala nas particulares e propor outro modelo de avaliação fim 

[18:05:40] Hendrick: concordo Lucas! 

[18:05:51] Francielli Noya Toso: to chocada em saber de cursinhos, que malandragem! 

[18:06:10] Welton  Maicon: tbm choquei com os cursinhos, Fran... 

[18:06:25] Lucas barbosa: aqui no  df oferece notebook e tudo mais e tem facudade que só 

seleciona os melhores para fazer a prova 

[18:07:03] henriquesst: (vou encaminhar a cartilha que fizemos ano passado pra lista) 

[18:07:23] Alan Ricardo Costa: Encaminhe, Henrique, por favor. Gostaria de ler. 

[18:08:40] Yanara Barbosa: eu também! 

[18:08:50] João Gusmão: Se formos entrar nas salas de aulas das faculdades particulares 

provavelmente não seremos bem recibeidos nem pelos alunos e nem pela instituição. A gente 
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tbm não pode ser tão agressivo pq eles acharam q somos radicais políticos e não nos darão 

ouvidos; 

[18:10:13] henriquesst: Encontrei, é a cartilha da FENEX, mas foi uma atividade feita apenas 

por secretários da ExNEL. Enviando. 

[18:10:28] Welton  Maicon: Esse agravante que o João colocou deve ser considerado... 

Podemos pensar no fato 

[18:10:49] Alan Ricardo Costa: Valeu, Henrique. 

[18:10:55] Lucas barbosa: se não da pra entrar da pra planfletar na porta 

[18:11:20] Adri: tô aqui, desculpa o atraso... 

[18:11:24] Garrido: me inscrevo 

[18:12:13] juliane.meotti: oi pessoal, desculpa o atraso 

[18:12:39] Isabela Dias: Boa noite, desculpe-me o atraso ;) 

[18:12:42] Honório Abreu: Gente, nós estamos falando de ENADE, não vamos obrigá-los a 

boicotar, vamos dialogar com os estudantes, falar por que consideramos uma falsa avaliação, 

mostrar nossa novo modelo, que contemple a pesquisa e a extensão, as especificidades de 

cada habilitação e tudo e tal, e falar por que puxamos o boicote. 

[18:12:50] Hendrick: Garrido 

[18:13:57] Welton  Maicon: Apoiadíssmo Honório, mas pra implementar esse diálogo, 

precisamos de uma proposta concreta, uma proposta que possamos, inclusive, apresentar 

formalmente 

[18:14:35] Yanara Barbosa: concordo com Welton. 

[18:15:22] witallo  fontineles: Desculpa o atraso, mas saiu do meu trabalho as 17 horas. 

Witallo da Cruz - Academica Nacional - UFC 

[18:15:43] Yanara Barbosa: me inscrevo 

[18:15:50] henriquesst: Concordo com o posicionamento do Honório. O boicote tem que 

nascer deles, é imprescindível que a discussão venha elevar a consciência e não trazer nada 

pronto. (: 

[18:16:07] *** Hendrick foi excluído Isabella A Reis desta conversa. *** 

[18:16:13] *** Hendrick adicionou Isabella A Reis ao chat *** 

[18:17:54] Yanara Barbosa: gente, concordo com o que Honório e Welton colocaram aqui. De 

fato, conversar e conscientizá-los é algo que sabemos que dever ser feito. Porém precisamos 

antes de mais nada, discutir como faremos isso, e começando com a nossa proposta. Tendo 

está já em "mãos" aí sim podemos levar às universidades de puxar atal debete/discussão 

[18:18:21] Garrido: não etá havendo inscrição ? 

[18:18:38] Yanara Barbosa: eu me inscrevi ;x 
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[18:18:39] Hendrick: claro que está, Garrido 

[18:18:40] Matheus Amaral: s 

[18:19:04] Garrido: atenção aí Hendrick, to inscrito lá em cima. 

[18:19:21] Hendrick: eu te chamei, não apareceu? então vai lá (: 

[18:19:24] Yanara Barbosa: como niguém estava digitando, apenas adiantei 

[18:20:19] Garrido: acho que devemos marcar uma reunião para criarmos um GT só para 

realizar as demandas do enade 

[18:20:41] Welton  Maicon: É isso Yanara... Alguém se propõe a elaborar uma proposta formal 

? Eu não me sinto com embasamento suficiente para contruir... Se alguém elaborasse uma 

proposta, poderíamos discutí-la e acrescentá-la se necessário... E então nos posicionar a partir 

dela 

[18:20:43] Garrido: completo que o dia da prova é fundamental que estejamos panfletando 

sim , como disse o lucas 

[18:21:06] Yanara Barbosa: contemplada por Welton! 

[18:21:16] henriquesst: Welton, podemos usar aquela que mandei agora por email. Que ces 

achamå ? 

[18:21:26] Garrido: seria legal que pudessemos marcar essa reunião já para essa semana 

[18:21:41] Francielli Noya Toso: ai, gente, falem com inscriçao 

[18:22:04] Matheus Amaral: inscrição, por favor.  isso aqui ta um inferno. 

[18:22:07] Yanara Barbosa: me inscrevo!! 

[18:22:12] Welton  Maicon: me inscrevo, rs 

[18:22:14] Garrido: acho que os componentes do gt podem se voluntariar 

[18:22:17] henriquesst: me inscrevo 

[18:22:18] Lucas barbosa: me inscreve 

[18:22:19] Hendrick: Yanara 

[18:22:29] Garrido: fim 

[18:22:34] Yanara Barbosa: gente! tenho uma proposta de encaminhamento!!! acho que já 

compreendemos que precisamos desenvolver uma proposta de avaliação. então... é isso! 

convocamos uma reunião para essa semana (se possível) para que as pessoas (pelo menos as 

que já estão aqui) já possão trazer essas propostas. e assim começaremos! fim 

[18:24:09] Hendrick: Welton 

[18:24:24] Welton  Maicon: Só respondendo Sim, Henrique...Eu concordo em usarmos a 

proposta que você enviou por e-mail como sabe para as discussões. E concordo com o 

encaminhamento. base*. Fim. 



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

[18:24:37] Yanara Barbosa: obg 

[18:24:39] Hendrick: Henrique 

[18:25:25] henriquesst: Ahco que não tem necessidade de GT. Se mal temos posicionamento, 

como vamos ter um grupo de trabalho? O seminário vai servir justamente pra gente fomentar 

a criticidade nos estudantes de letras através de nossas pautas, como o ENDADE, por exemplo. 

E nesses seminários podemos usar o próprio acumulo do Movimento Estudantil de Letras, 

como a cartilha... 

[18:25:39] Garrido: me inscrevo 

[18:26:24] henriquesst: Fora que nesses seminários vamos conseguir fomentar todas as outras 

pautas, e eles são encaminhamentos do ENEL. (: fim 

[18:26:33] Hendrick: Lucas 

[18:26:41] Lucas barbosa: o boicote só será efetivo se a exnel fizer trabalho de base, ser 

referencia , nossa tatica deve mostrar as contradições da prova, explicar que o ranqueamento 

é ruim,  assim como o Caráter punitivo para quem tira nota baixa, as caracteristicas regionais 

nao são levadas em consideração,  e concordo com o garrido da ideia de um GT, temos que 

compreender esse processo de avaliação, os marcos em que ele foi implementado e propor 

outro modelo de avaliação. Sobre o  modelo de prova, acgo que deve conter ensino pesquisa e 

extensão e por habilitação. a logica do resultado tbm deve mudar, nao pode continar como 

está. O GT é importante para aprofundar a discussão não anula a possibiliade de um 

seminario, cartilha..  FIM 

[18:26:46] Hendrick: Garrido 

[18:27:18] Garrido: lucas falou por  mim 

[18:27:19] Yanara Barbosa: contemplada pela fala do Lucas! 

[18:27:21] Garrido: retiro 

[18:27:28] Yanara Barbosa: ok 

[18:28:21] henriquesst:  Se teremos pernas pra tudo isso fico bem contente. (: 

[18:28:40] Clay Silva: eu, eu 

[18:28:50] Honório Abreu: me inscrevo 

[18:28:53] Lucas barbosa: temos que tentar henrique! :D 

[18:28:54] Hendrick: Honório 

[18:29:08] Honório Abreu: Gente, vamos por parte.  Já é consenso que o ENADE não nos 

contempla. O que temos que fazer aqui é tirar o novo modelo de avaliação (é, acho q deve sim 

ter uma avaliação, não em forma de prova) que de fato avalie a situação do curso e das 

universidades.  Não tenho muito acúmulo sobre o ENADE, mas acho que a avaliação não deve 

ser feita só por estudantes, acho que a própria universidade tem q ser avaliada, saber se as 

bibliotecas estão em bom estado, se há RU, se tem assistência estudantil de forma mais ampla, 

se tem muitos professores substitutos, se de fato, existe pesquisa e extensão...e por aí vai. 

Agora a questão é: Vamos deixar pra discutir esse nvo modelo hj ou na próxima reunião? 
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[18:29:43] Lucas barbosa: me inscrevo 

[18:29:49] Hendrick: pode ir Lucas 

[18:30:10] Francielli Noya Toso: contemplada pelo Honório 

[18:30:11] Lucas barbosa: não da para tirar posição em uma proxima reuniao, o enade faz 

parte do Indice geral de curso que tbm precisa mudar 

[18:30:39] Yanara Barbosa: me inscrevo 

[18:31:09] Lucas barbosa: o enade é parte de uma avaliação mais geral, que inclui 

questionarios e outras coisas como o perfil dos professores, acho que o GT pode ajudar nesse 

ponto de exclarecimento FIM 

[18:31:30] Hendrick: Yanara 

[18:34:17] Yanara Barbosa: Gente! Posição com relação ao ENADE já temos!! (ou não?) Não já 

esplicitamos que somos (ExNEL) contra o modelo de avaliação desta? Então! Acho que é 

posível que se crie um GD sobre tal, acho que nesta reunião não temos como de imediato 

colocar aqui um modelo de avaliação, precisamos discuitir, quais modelos de avaliação, o 

porque de defenndermos tal modelo... e blá blaá... entende? acho que devemos encaminhar 

esse ponto para um GD, acho que assim podemos discutir mais, claro que, não devemos nos 

demorar muito! É preciso que coloquemos uma data limite para termos isso.FIM 

[18:34:58] Isabella A Reis: boa noite gente, aqui é a isabela da unb representando a layane 

carvalho tb que está sem internet e ilhada pois no local ond ela mora n tem lan house só pra 

esclarecer. passei alguns minutos tentanto entender o skype. 

[18:35:23] Yanara Barbosa: blz Isabella :) 

[18:36:57] Lucas barbosa: A função do GT é saber quais são os critérios da prova, propor outro 

modelo para fundamentar da campanha do boicote ter ações concretas com outras endidades 

para  mudar essa prova. 

[18:37:03] Lucas barbosa: encaminha ai mesa! 

[18:37:17] Yanara Barbosa: issoooooooo!! (: 

[18:37:20] Francielli Noya Toso: ME INSCREVO 

[18:37:26] Hendrick: Fran 

[18:38:01] henriquesst: me inscrevo 

[18:38:34] Francielli Noya Toso: é só esclarecimento: esses GTs são para serem fomentados 

nos seminários realizados pelas bases e discutidos nas plenárias estaduais, né? essa é a 

proposta de encaminhamento? se sim, vamos! fim 

[18:39:49] Hendrick: Henrique 

[18:40:07] henriquesst: Se esse GT tiver pernas, realmente, será algo importante. Até mesmo 

pro subsidiar os seminários e tals. Só fui contrário pois esse é um dos temas que mais temos 

acumulo no MEL, mas se estão dispostos eu apoio e participo! (: fim. Gostei, Fran. 
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[18:41:22] Hendrick: então a proposta de encaminhamento é tirar um GT de discussão do 

ENADE, conhecimento da prova e propor um novo modelo articulado com outras entidades 

[18:41:37] Garrido: me inscrevo 

[18:41:43] Hendrick: utilizando o acúmulo que já se tem. Garrido. 

[18:42:00] Garrido: além disso tudo que foi dito 

[18:42:17] sonataimortal: Desculpem o atraso, estava trabalhando 

[18:42:32] Garrido: o GT deve servir tb para organizar a parte funcional disso, como: organizar 

as idas as faculdades. Organizar o oq farremos e quem faremos no dia do enade. 

[18:43:07] Yanara Barbosa: hã? acho que organizar idas é outras coisa ;x foco primeiro no 

nosso material de discussão ;x 

[18:44:08] Francielli Noya Toso: quem faremos? ahsah q 

[18:44:27] Henrique: ( o.O confuso) 

[18:44:30] Hendrick: cara, você escreve muito mal cara hahaha 

[18:44:39] Garrido: acho que a seria consequencia óbvia dessa discussão, eu to com tersol,  

muita dificuldade ver, no esforço. pesso paciencia. 

[18:45:17] Francielli Noya Toso: escreva de novo, garrido 

[18:45:19] Garrido: peço 

[18:45:27] Yanara Barbosa: acho que a sistematização de como faremos para divulgar isso é 

outra coisa. 

[18:45:36] João Gusmão: AJUDA ELE, GENTE! NA BOA! 

[18:45:41] Matheus Amaral: HAHAHAHAHAHAHA. ri litros. 

[18:45:49] Garrido: kkk, então, vou tentar facilitar. 

[18:46:07] Yanara Barbosa: por favor! 

[18:46:33] Welton  Maicon: Gente... Se eu bem entendi... A proposta de encaminhamento é 

criarmos um Grupo para discutire criar uma proposta de um novo modelo de avaliação. A 

partir daí, poderemos decidir como implementaremos as discussões 

[18:46:48] Yanara Barbosa: ISSO! 

[18:46:49] Garrido: isso welton, kkkk 

[18:47:19] Yanara Barbosa: Hendrick (mowmow) enncaminha!! pleaseeee hah 

[18:47:21] Welton  Maicon: Podemos encaminhar, então ?! Hendrick ?, rsrsrsrsr, éeee 

[18:47:44] Hendrick: então, como já tinha dito, a proposta de encaminhamento é tirar um GT 

de discussão do ENADE, conhecimento da prova e propor um novo modelo levando em conta a 

articulação com outras entidades e utilizando o acúmulo que já temos 

[18:49:32] Yanara Barbosa: oui! 
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[18:49:43] Francielli Noya Toso: isso 

[18:49:52] Lucas barbosa: ok 

[18:49:53] Henrique: <3 

[18:49:55] Isabela Dias: sim 

[18:49:56] Adri: =) 

[18:50:06] Hendrick: feshow! 

[18:50:06] Josuel Santos: ok 

[18:50:09] Dejair Martins: ok 

[18:50:14] João Gusmão: Blz, blz, blz! 

[18:50:16] witallo  fontineles: ok 

[18:50:18] Juliane Meotti: OK 

[18:50:21] Garrido: ok 

[18:50:22] Yanara Barbosa: acho que pelos símbolos utilizados e expressões, todos estão de 

acordo! 

[18:50:27] sonataimortal: ok 

[18:50:28] Yanara Barbosa: huha 

[18:50:33] Matheus Amaral: ok né 

[18:50:39] Hendrick: hahahah 

[18:50:40] Yanara Barbosa: hunrrum, hahah 

[18:50:47] Henrique: (inlove) 

 

3. Relatoria da Plenária Final do ENEL Sul 

[18:50:59] Yanara Barbosa: ;x ainda? auahuhauah 

[18:51:16] Henrique: quem pediu essa inclusão? 

[18:51:29] Hendrick: Taíza 

[18:51:29] Welton  Maicon: abalou ! 

[18:51:30] Yanara Barbosa: uma menina... esqueci o nome! 

[18:51:32] João Gusmão: Pano pra manga e uma roupa inteira 

[18:51:35] Yanara Barbosa: isso isso 

[18:52:03] Matheus Amaral: por favor, justificativa. 
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[18:52:39] Yanara Barbosa: posso esclarecer? 

[18:52:51] Lucas barbosa: questão de esclerecimento: qual  o motivo de incluir esse ponto de 

pauta já que o relator falou que ia arrumar a relatoria? 

[18:53:11] Francielli Noya Toso: afinal, saiu outra versão da relatoria? a reclamação era que 

não contemplava tudo o que foi discutido no enel. Se nao saiu ainda, vamos pro próximo 

ponto. 

[18:53:45] Yanara Barbosa: ela disse que era importante que a relatoria fosse refeita, pois esta 

não estava bem escrita e não tinha algumas coisas discutidas na plenária final. Por isso ela quis 

inserir esse ponto ;x 

[18:54:31] João Gusmão: Manda ela fazer a relatoira e a gente decide se aprova 

[18:54:35] Yanara Barbosa: kkk 

[18:54:37] Henrique: kkkkkkkkkkkkkk 

[18:54:40] Adri: ela que queria discutir,m né? cadaê ela? 

[18:54:40] Henrique: isso isso 

[18:54:53] Clay Silva: Exatamente, onde está Taíza? 

[18:54:54] Lucas barbosa: se a relatoria nao saiu ainda, damos um prazo para o relator arrumar 

junto com todo mundo que tava na mesa e pronto 

[18:54:59] Hendrick: bom, já que ela lembra de tudo que aconteceu, e já que também era 

mesa, acho que ela deveria ajudar também, ao invés de só criticar. 

[18:55:14] Yanara Barbosa: ...concordo amor! 

[18:55:18] Honório Abreu: Alguem avisou aqui q ela iria se atrasar 

[18:55:22] Henrique: Mas assim, na mesa tinha representante de todas as regiões e tals, 

inclusive ela. 

[18:55:28] Dejair Martins: Taíza teve um problema e está um atrasada e foi problema sério 

[18:55:35] Yanara Barbosa: ;x 

[18:55:46] Juliane Meotti: vamos para o prox. ponto, ta chovendo aqui, daqui a pouco fico sem 

net! hehe 

[18:55:53] Yanara Barbosa: hauhauah 

[18:56:04] Garrido: acho que não devemos fazer julgamentos de quem nãon está presente 

[18:56:06] Henrique: (saudades, ju) rs 

[18:56:21 | Editado 19:24:53] Juliane Meotti: :)de boa 

[18:56:26] Hendrick: bom, vamos pro próximo ponto então, jogamos este pro final, caso ela 

apareça nós retomamos 

[18:56:34] Yanara Barbosa: isso! 
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[18:56:34] Clay Silva: Acho interessante retomar o ponto quando ela estiver prensente. Ela fará 

suas justificativas... 

[18:56:41] Francielli Noya Toso: ok 

[18:56:44] Yanara Barbosa: ok 

[18:56:47] Lucas barbosa: ok 

[18:56:48] João Gusmão: Sou politicamente encorreto, julgo quem tá presente e não tá. 

próximo ponto por favor! 

 

4. Esclarecimento da Prestação de Contas do ENEL Sul 

[18:57:10] Adri: isso não é feito no conel? 

[18:57:12] Henrique: e esse quem pediu inclusão? 

[18:57:12] Adri: opa, desculpa 

[18:57:20] Yanara Barbosa: hãã? 

[18:57:21] Hendrick: acho que foi o pedro sasse 

[18:57:28] Henrique: conelconelconelconelconelconelconelconel 

[18:57:34] Yanara Barbosa: conelllllll hahaha 

[18:57:37] Hendrick: ao menos ele que tinha lançado aquela convocatória com esse ponto 

[18:57:38] sonataimortal: Sim 

[18:57:41] Welton  Maicon: uahsuahusas 

[18:57:43] sonataimortal: Posso esclarecer? 

[18:57:48] Hendrick: claro Pedrão! 

[18:57:55] sonataimortal: Obrigado 

[18:58:13] Yanara Barbosa: ...??? cricricricri 

[18:58:52] sonataimortal: Bom, na última reunião, havia um tópico desse, e estava gerando 

muita discussão quenão seria resolvida naquele dia. Visto que alguns executivos ainda estavam 

com dúvidas sobre alguns pontos da relatoria, eu propuz que fosse convocada uma reunião só 

para esse ponto com os responsáveis e os executivos que desejassem participar Para acabar 

com toda essa discussão que tanto atrapalha as reuniões Era pra ser dia 30, mas parece que 

englobaram aqui, então... É isso 

[19:00:03] Hendrick: concordo, e espero que seja a última, porque realmente estas questões 

burocráticas travam as nossas discussões políticas 

[19:00:17] Yanara Barbosa: desculpa! Mas assim, discutir a prestação de contas? Como 

assim??? 

[19:00:35] Lucas barbosa: quais os itens que deu polemica? 
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[19:00:45] Yanara Barbosa: esclarecimentooo!! 

[19:02:15] sonataimortal: Bom, levaram  ao grupo de Finanças uma série de itens sobre os 

quais havia dúvidas e concordamos em que seria adequado que houvesse uma reunião para 

tratar disso com aqules que gostariam de ser esclarecidos 

[19:02:26] Garrido: me isncrevo 

[19:02:45] Hendrick: pode ir Garrido 

[19:03:16] Garrido: acho que importante que tenhamos sim uma reunião , existem inúmeros 

pontos que precisam de esclarecimento 

[19:03:22] Henrique: (Conselho Fiscal/CoNEL) 

[19:03:38] Hendrick: uai, mas esse já é um ponto de pauta de reunião 

[19:03:42] Garrido: acredito que não se pode deixar para o conel, posso concluir minha fala? 

[19:04:03] Hendrick: não, haha 

[19:04:04] Garrido: obrigado, naõ ? kkkkkkkkkkkk 

[19:04:16] Hendrick: vai Garrido, haha 

[19:04:23] Matheus Amaral: conclua 

[19:04:44] Yanara Barbosa: [19:03] Henrique:  

 [19:04:52] Garrido: caso não tivessemos tantos pontos a serem esclarecidos aí sim 

poderiamos esperar o conel 

[19:04:55] João Gusmão: CPI (heart) 

[19:05:12] Henrique: CPI (heart) 

[19:05:19] Yanara Barbosa: hahah 

[19:05:23] Garrido: acredito que não existe motivos para que essas dúvidas não sejam 

esclarecidas, independente do conselho fiscal 

[19:05:47] Henrique: QUAIS SÃO AS DUVIDAS? QUAIS? 

[19:05:54] Garrido: sou estudante , executivo  tenho dúvidas quanto a prestação , como faço ? 

espero o conel ? 

[19:06:00] Hendrick: meu deus, se esse ponto já foi chamado, é justamente pra se esclarecer, 

porque sabemos da importância 

[19:06:13] Garrido: acho que são coisas serias e devem ser levadas a sério 

[19:06:17] Hendrick: vamos levar logo o ponto 

[19:06:24] Henrique: MAS QUAIS SÃO AS DUVIDAS? 

[19:06:29] Yanara Barbosa: ??????? 

[19:06:33] Henrique: O PONTO TÁ ABERTO! 
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[19:06:43] Yanara Barbosa: né isso...! 

[19:06:44] Lucas barbosa: não adianta ficar falando que tem  esclarecimentos. tem que 

pontuar quais são as duvidas, 

[19:06:50] Garrido: Moletons , passagens , limpezas, extrato bancário, por onde começamos ?  

quem vai esclarecer? 

 [19:07:56] Francielli Noya Toso: primeiro as dúvidas, depois o esclarecimento 

[19:08:10] Matheus Amaral: garrido, pelo jeito a duvida é sua. começe por onde achar 

pertinente. 

[19:08:12] Henrique: Garrido, elenque suas duvidas e mande ao email da COENEL, ou agora 

que nos reunimos e preparamos uma resposta. (: Melhor: Garrido, elenque suas duvidas e 

mande ao email da COENEL, ou agora. Nos reunimos e preparamos uma resposta. (: 

[19:08:49] Dejair Martins: me inscrevo 

[19:09:00] Henrique: e esse "nos" significa COENEL. 

[19:09:10] Lucas barbosa: Garrido, encaminha para o concelho fiscal quais são as duvidas, 

como po exemplo, as notas, agora nao tem como questionar a natureza do gasto 

[19:09:19] Garrido: 1 -  os gastos e os ganhos com camisas e moletons não conferem , 

esclarecimento do pq 2 - esclarecimento das passagens que constam na prestação de contas 

[19:09:53] Hendrick: quantas vezes já esclarecemos essas passagens? maas beleza, haha 

[19:09:58] Garrido: 3 - esclarecimento dos gastos com limpeza 

[19:10:05] Henrique: me inscrevo 

[19:10:24] Garrido: 4 - divulgação do extrato completo da conta usada para o enel 

[19:10:33] Hendrick: Dejair 

[19:11:20] Garrido: encaminho essa então lucas, pode ser por vc ? 

[19:12:09] Henrique: Prepare um pedido de esclarecimento, mande ao Conselho Fiscal e a 

COENEL. Daremos uma resposta como o caso do ENEL JP, ENEL RIO... No CoNEL o Conselho 

Fiscal pode pautar essa questão se a justificativa não for plausível. 

[19:12:49] Dejair Martins: bom, vamos lá, primeiro na reunião do grupo de finanças 

resolvemos puxar uma reunião a parte mediante a apresentação que a Cris nos fez dos gastos 

finais do enel, o relatório, e vimos algumas disparidades bem gritantes em algumas coisas, 

além dos executivos de Finanças a própria Cris estava na reunião, assim como a Lucy 

representando o conselho fiscal e todos vimos os erros e puxamos essa reunião pra que a 

discussão não se estendesse demais 

[19:13:14] Lucas barbosa: ´ja anotei Garrido!  algumas já foram respondidas  mas o  concelho 

fiscal vai buscar as respostas, mais alguma duvida? 

[19:13:45] Hendrick: 'vimos algumas disparidades’, gente, nós queremos esclarecer tudo 
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[19:13:55] Henrique: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Brasileiro_de_Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o 

[19:13:55] Garrido: o dejair podia citar as disparidades 

[19:13:59] Hendrick: pontuem as disparidades, os questionamentos, que nós responderemos,  

o que não podemos é ficar na abstração 

[19:14:16] Henrique: façam bem organizados, bens. (: 

[19:14:22] Hendrick: com um mar de acusações e um clima chato, em todaa a reunião 

[19:15:11] Lucas barbosa: faz assim gente: quem tem duvida sobre a prestação de contas me 

manda um e-mail e  vou mandar para o  resto do conselho fiscal junto com os outros 

executivos de finanças e a coenel. ponto final 

[19:16:08] Francielli Noya Toso: to com Lucas 

[19:16:35] Lucas barbosa: meu  e-mail é barbosa16@gmail.com 

[19:16:41] Adri: isso, purfa 

[19:17:27] Dejair Martins: Lucas, só uma coisa vc vai me desculpar, mas quem tem participado 

das reuniões representado o conselho fiscal é a Lucy, não te vi em uma reunião 

[19:18:01] Lucas barbosa: dejair, converso com a lucy e a cris direto e leio todas as relatorias 

[19:18:11] Yanara Barbosa: ops! 

[19:18:21] Hendrick: nossa, o lucas tá direto nas reuniões 

[19:18:31] Lucas barbosa: não só de reunião é feito o concelho fiscal 

[19:18:36] Dejair Martins: digo reuniões de finanças 

[19:18:46] Matheus Amaral: Assinem a chamada! 

[19:19:13] Henrique: eu não preciso, nem voto eu tenho ;( 

[19:20:12] Garrido: vemos que temos muitos pontos obscuros na prestação de contas do 

enel..... tentem esclarecer o quanto antes , daí o clima ruim deve melhorar bastante, enqunto 

protelarem o clima ruim deve permanecer, ;( 

[19:20:47] Hendrick: e a título de esclarecimento sobre a Lucy, por e-mail ela disse 

[19:20:48] João Gusmão: Torta de climão 

[19:20:50] Hendrick: "Dia 23/09 estarei viajando e por isso, provavelmente, não conseguirei 

participar da reunião. Sobre a pauta: aguardarei as modificações da Relatoria da Plenária Final, 

que devem ser solicitados na reunião; e sobre o ponto de pauta "prestação de contas do Enel 

Sul", resolução da última reunião de finanças da ExNEL, autorizo o conselho de finanças 

(Conselho Fiscal e Executivos de Finanças) a contar com meu nome e voto para qualquer 

resolução no decorrer da reunião." 

[19:21:05] Henrique: clima ruim foi ver um bando de vagabundo cometento crimes durante o 

enel e depois se fazendo de lesados. 
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[19:21:21] Garrido: inclusive agredindo pessoas 

[19:21:36] Lucas barbosa: questão de ordem! 

[19:21:50] Hendrick: Lucas 

[19:21:50] Lucas barbosa: voltar para o ponto 

[19:21:51] witallo  fontineles: vamos focar no ponto da reunião 

[19:22:02] Henrique: inclusive vendendo drogas, depredando a universidade, duas tentativas 

de estupro e homofobia... ^^ Me retiro. 

[19:22:23] Lucas Barbosa: vamos voltar para o ponto de pauta 

[19:22:34] Hendrick: vamos voltar ao ponto 

[19:23:24] Clay Silva: Ih, gente, ainda estão falando sobre acusações do ENEL. Foco. 

[19:23:37] Hendrick: bom, então que as questões referentes à prestação de contas sejam 

encaminhadas ao conselho fiscal (o Lucas já deixou o e-mail à disposição e os outros estão 

disponíveis no site da ExNEL) que entrará em contato com a COENEL para que sejam 

esclarecidas. Encaminhado desta forma? 

[19:24:55] Lucas barbosa: sim 

[19:25:02] Garrido: sim 

[19:25:08] Juliane Meotti: de boa 

[19:25:11] Lucas barbosa: anotei as questões que o garrido colocou 

[19:25:13] witallo  fontineles: sim 

[19:25:16] Isabela Dias:  Sim 

[19:25:19] Honório Abreu: siiim 

[19:25:26] João Gusmão: Sim 

[19:25:35] sonataimortal: ok 

[19:25:39] Clay Silva: ;) 

 

5. Cartilha da ExNEL 2012/2013 

[19:26:31] Lucas barbosa: me inscreve 

[19:26:43] Hendrick: pode ir Lucas 

[19:26:54] Josuel Santos: sim 

[19:27:22] Lucas barbosa: acho que devemos trabalhar em coma da cartilha, o Fred fez a 

sistematização mas pucas pessoas se desponibilizaram para fazer. Aqui no DF fizemos o texto 

sobre a greve e gostaria de saber sobre o texto da greve, as pessoas tem que ajudar a construir  

a cartilha. Fim. 
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[19:28:50] João Gusmão: Temos que ver a melhor forma de construção 

[19:29:37] Yanara Barbosa: sim! 

[19:29:46] Lucas barbosa:  a forma é coletiva, mandar o texto pra lista e todo mundo pode 

mexer isso que tiramos na ultima reunião 

 [19:30:05] Yanara Barbosa: é 

[19:30:26] Josuel Santos: Gostaria de ver o texto da greve lucas, fim. 

[19:30:36] João Gusmão: Vai ser bagunça 

[19:30:58] Juliane Meotti: vai não, já fizemos outros textos assim 

[19:31:12] Lucas barbosa: encaminhei para a lista da exnel. 

[19:32:32] anselmolimadematosfilho: Gente, boa noite. Descupem por interromper assim a 

reunião . Sou exec. De finanças Norte. Estou procurando aqui onde essa reunião foi 

convocada, já que fui informado que apenas dia 30/09 teríamos uma reunião com a prestação 

de contas Enel 2012 como pauta. Esta reunião foi adiantada? 

[19:33:02] Lucas barbosa: essa reuniao foi tirada na reuniao passada 

[19:33:31] Garrido: li o texto do lucas ficou bom sim.... gostaria de contribuir tb 

[19:34:00] Lucas barbosa: podemos ir trabalhando nele pelo e-mail 

[19:34:24] Garrido: show 

[19:34:54] anselmolimadematosfilho: Ainda teremos reunião dia 30/09 certo? ( perdão por 

atrapalhar as falas) 

[19:35:57] Dejair Martins: Anselmo depois se vc quiser conversamos sobre isso, ou vc também 

pode falar com o Pedro 

[19:36:10] Lucas barbosa: sobre o texto sobre a greve, vou tentar falar, tentar criar um doc 

compartilhado ai todo mundo pode alterar 

[19:36:45] Yanara Barbosa: melhor assim! 

[19:36:51] Garrido: s 

[19:37:42] Lucas barbosa: podemos fazer isso com os textos da cartiilha tbm 

[19:37:54] Garrido: s 

[19:39:11] witallo  fontineles: finalizamos? 

[19:39:32] Yanara Barbosa: espero que sim wítalo! (; saudades de ti. 

[19:39:50] Clay Silva: . 

[19:40:02] Lucas barbosa: acabou 

[19:40:17] witallo  fontineles: (tbm linda) 

[19:40:29] Hendrick: é isso então? 
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[19:40:46] witallo  fontineles: gente so uma coisa: como faremos com as executivos que faltam 

se justifiva? 

[19:41:48] João Gusmão: Pois é! Precisam dar uma surra de chinelo nos executivos de PE, por 

favor!  
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