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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

Título: 

XIII EREL - Encontro Regional de Estudantes de Letras. 

 

Local de realização: 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais 

Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte/MG - CEP: 31270-901 

 

Data de realização: 

De 23
 
a 26 de Junho de 2011. 

 

Proponentes: 

Comissão Organizadora (Estudantes da FALE/ UFMG) 

Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

a. Considerações Iniciais: 

 

Como pensar a sociedade hoje e como discutir o papel da Língua no contexto social? Durante 

muitos anos, desde quando começaram as primeiras pesquisas em torno dos Estudos da Linguagem, 

tentou-se encontrar a resposta para as seguintes perguntas: Qual é o papel que a Língua teve e tem para a 

constituição das sociedades? Até que ponto a Linguagem e o Pensamento estão imbricados? Ao vermos a 

história do desenvolvimento do pensamento filosófico/literário da humanidade, percebe-se a fundamental 

contribuição da linguagem para o desenvolvimento do raciocínio lógico, mítico, religioso, ou seja, para o 

desenvolvimento social. 

Assim, no momento em que houve a consolidação dos estudos lingüísticos e literários no Ocidente, 

vimos o grande crescimento das pesquisas e descobertas nesta área e o quão fundamental se tornaram em 

nosso cotidiano e que impressionam pelas contribuições dadas para o desenvolvimento da sociedade nas 

mais variadas formas.  

 

b. “Fronteiras da Linguagem: da formação à transformação das línguas” 

 

O XIII Encontro Regional dos Estudantes de Letras tem como tema central: “Fronteiras da 

Linguagem: da formação à transformação das línguas”. A escolha deste tema deu-se pela importância de se 

pensar quais são os desafios enfrentados por aqueles que estudam ou trabalham com a linguagem nos 

seus diversificados âmbitos.  

Este tema surge em uma atmosfera de intensa circulação das informações nas esferas da 

comunicação facilitando o acesso ao conhecimento, às tendências teóricas e às trocas científicas, visando 

cumprir a necessidade de ponderar sobre essas tendências bem como debatê-las num espaço convidativo 

à reflexão e que proporcione a possibilidade da dúvida e do questionamento. E, com esse intuito, os 
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estudantes da Faculdade de Letras da UFMG pretendem promover a discussão no campo das 

humanidades, especificamente às áreas de interesse dos estudos da linguagem, e contribuir para o 

aprimoramento crítico dos estudiosos dessas áreas do conhecimento. A partir desta reflexão pretende-se 

aprofundar o tema através de discussões, mini-cursos, oficinas, comunicações, palestras, pôsteres e mesas 

redondas que sejam pertinentes aos estudantes, pesquisadores e educadores. Saber quais são os desafios 

teóricos e práticos dados para aqueles que pesquisam nesta área, quais são as políticas educacionais que 

estão em jogo no ensino e no saber escolástico em Língua Portuguesa, assim como aquelas presentes na 

Academia, através das políticas de fomento. Sem esquecer a importância de se discutir diversidades 

lingüísticas presentes no território brasileiro, principalmente no que tange a Região Sudeste, que sofre 

grande influencia das línguas indígenas e africadas na formação de suas variantes regionais.   

Objetiva-se com o tema deste XIII EREL esboçar as dificuldades e perspectivas vividas por aqueles 

que tem de alguma forma na área da Linguagem seu interesse, assim como apresentar aos seus 

participantes quais são as peças que fazem parte e que influenciam no jogo político da formação acadêmica 

e educacional geral brasileira. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

É a partir das considerações já expostas que se justifica a motivação da realização deste Encontro, 

que se alicerça sobre os pilares da contribuição à formação acadêmica e social dos envolvidos.   

O papel sócio-político deste encontro tenta problematizar sob uma temática intrínseca a nossa 

contribuição acadêmica e é também um espaço para o estudioso desenvolver e amadurecer questões que 

contribuiriam para discussões futuras, criando condições para concretização de transformações. Esse papel 

é pedagógico ao passo que proporciona a análise da realidade para que se decifrem nossas condições 

atuais de trabalho e buscas teóricas, assim como nossa formação enquanto professores.   

Prezando para que este espaço se torne também um espaço de aprimoramento das produções 

científicas e canal de interlocução entre os pesquisadores, a participação e a possível apresentação de 

trabalhos neste Encontro é uma instância que observamos em incorporar ao evento, de modo a divulgar 

nossa Faculdade e, conseqüentemente, nossa Universidade frente às principais Universidades do país, 

como referencial no que diz respeito à pesquisa na graduação na área da Linguagem. Além de alicerçar 

uma melhor comunicação entre os estudantes de graduação das mais diversas localidades, pois o Encontro 

viabiliza um panorama mais amplo das pesquisas produzidas no Brasil.  

Ademais, frisa-se novamente que o EREL é um evento iniciado e mantido pelos próprios 

estudantes, e que fortalece nossas atuações políticas e acadêmicas dentro e fora da Faculdade de Letras.  

Foi concebido como um espaço de construção dos estudantes e de todos aqueles que se encontram 

ligados aos assuntos e desafios presentes na educação. Neste sentido, sua elaboração e construção estão 

permanentemente abertas a todos que se interessam pela construção do espaço, tendo em vista que o 

objetivo principal da série de atividades desse encontro é a participação não só de estudantes de 

graduação, mas também de pós-graduação, de outras Universidades da Região Sudeste, de professores e 

bacharéis que já estão no mercado de trabalho, dentre outros. 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Promover a discussão, a reflexão e o debate com os estudantes e profissionais da área da 

Linguagem. 

 

Objetivos Específicos: Incentivar a interação entre os estudantes das Universidades da Região Sudeste 

para refletir a temática proponente; Refletir as teorias, metodologias e as tendências pedagógicas e 

linguísticas presentes nos cursos de formação do profissional de Letras. 

 

 

5. PÚBLICO: 

 

Público Alvo: Estudantes do curso de Letras e áreas afins. 

Público Estimado: 500 participantes. 

 

 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Acadêmicas: serão fomentados mini-cursos, mesas-redondas, comunicação, Grupos de Discussões (GDs) 

e Grupos de Trabalhos (GTs), com o objetivo de perpassar pelo eixo principal, que é busca pela identidade 

do estudante de Letras e suas perspectivas e atuação na pesquisa científica e não excluindo a possibilidade 

de outras temáticas serem abordadas. 

 

Culturais: serão realizadas atividades que mostrem as manifestações culturais do Brasil, apresentando a 

nossa diversidade cultural, assim como refletindo sobre o tema do evento e a época em que ele acontece. 

 

Política: discussão para a conjuntura atual do Brasil e como isto interfere na Universidade e no 

desenvolvimento sócio-educativo do estudante de Letras.  

 

 

7. CRONOGRAMA E TABELA COM AS DISPOSIÇÕES GERAIS DO ENCONTRO: 

 

23 de Junho de 2011 – Quinta-feira  

   

24 de Junho de 2011 – Sexta-feira  

 

25 de junho de 2011 - Sábado  

   

26 de junho de 2011 – Domingo  

   

 

 

8. INFRA-ESTRUTURA DO EVENTO 
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Segurança: o evento será monitorado por 25 seguranças; 

Credenciamento: as delegações farão seu credenciamento na frente do prédio da FALE ou no hall entre a 

entrada do prédio e os auditórios. Para facilitar os trabalhos, as inscrições serão feitas anteriormente pela 

Internet e o pagamento, em forma de depósito bancário; 

Palestras: para a parte acadêmica do encontro, tentar-se-á utilizar os seguintes auditórios e sala de aulas: 

Auditório 1007, Mini auditórios 2001 e 2002, Salas de aula dos 3º e 4º andares, 01 Sala com Internet e 

chave para a C.O. trabalhar durante o evento. 

Alojamentos: objetiva-se que as delegações fiquem alojadas em uma escola estadual nas proximidades da 

UFMG, e que contará com o monitoramento de seguranças 24 horas; 

Banheiros: tentar-se-á utilizar os banheiros do prédio da FALE, onde se realizarão as atividades, e o 

vestiário da escola onde os alunos ficarão hospedados (para banhos).  

Restaurante: esperamos contar com as instalações do restaurante localizado no Instituto de Ciências 

Biológicas ou com o sistema de Marmitex. 

 

 

9. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

A Comissão Organizadora (C.O) do XIII EREL 2011 está composta por alunos da Faculdade de Letras da 

UFMG, assim como pelos membros da Executiva Nacional dos Estudantes de Letras da Região Sudeste e 

demais pessoas que queiram contribuir com o encontro. Dessa forma, a C.O se organizará da forma que 

mais lhe aprouver, no entanto, observando as seguintes subdivisões para facilitar os trabalhos: 

 

Coordenação Geral: será formada por um integrante de cada subcomissão e um coordenador geral; 

Subcomissão Acadêmica: responsável pela parte científica do evento como: palestra, mesas-redondas, 

minicursos, convites aos professores, contatos, certificados e material acadêmico; 

Subcomissão de Alimentação: responsável em organizar o local das refeições, controle das fichas, 

contatos com os responsáveis pela alimentação; 

Subcomissão de Divulgação: responsável pela divulgação do evento, sinalização das atividades no 

campus; 

Subcomissão de Estruturas: responsável pela organização dos locais para alojamentos, banheiros, 

inscrições, recepção e coordenação de monitores; 

Subcomissão de Eventos: responsável pelas atividades de entretenimentos dos participantes como 

divulgação de bandas e cultura em geral; 

Subcomissão de Patrocínio e Finanças: responsável pelo arrecadamento de fundos, controle de gastos, 

prestação de contas. 

 

 

10. REGIMENTO INTERNO 

 

O XIII Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL 2011 é um fórum é dirigido e organizado por 

uma comissão constituída especialmente para este fim, nos termos do estatuto da ExNEL art. 23. Comporão 
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a comissão organizadora os membros da ExNEL e alunos da Faculdade de Letras da UFMG. Esta 

comissão terá como atribuições:  

Organizar e garantir o funcionamento estrutural do EREL 2011; 

Coordenar, implementar e deliberar sobre questões referentes ao fórum, inclusive financeira. 

 

Poderão participar do encontro qualquer estudante e profissionais de áreas afins. 

Os participantes terão como direito: 

Receber kits contendo: pasta do encontro; bloco de anotações, caderno de textos com programação, 

crachá, caneta; 

Receber todos os tickets, ou outro comprovante de alimentação no ato do credenciamento (para aqueles 

que fizeram inscrição com alimentação); 

Alojar-se em um espaço arejado, limpo e seguro; 

Participar dos minicursos, palestras, oficinas, sessões de comunicações e outras atividades, sem nenhum 

ônus adicional; 

Ter direito à infra-estrutura adequada no encontro, contando com limpeza e segurança; 

Manifestar sua opinião através de propostas nos GDs, com direito a voz e voto, mediante apresentação de 

crachá, seguindo a ordem estabelecida; 

Manifestar a sua opinião através de propostas nas plenárias estaduais e final, com direito a voz e voto, 

mediante apresentação de crachá, seguindo a ordem estabelecida. 

 

Os participantes terão como deveres: 

Zelar pelas estruturas da Universidade Federal de Minas Gerais e pelos espaços utilizados pela Comissão 

Organizadora – C.O. como integrante do XIII EREL; 

Credenciar-se mediante apresentação do comprovante de depósito original; 

Utilizar obrigatoriamente a credencial para entrada e trânsito no Campus e nas dependências utilizadas pelo 

XIII EREL, sendo passível de não poder permanecer nas dependências dos espaços citados sem a mesma. 

 

A perda credencial implicará no pagamento de 50% da inscrição completa vigente.  

Todo participante terá que assinar um termo de compromisso para preservação do espaço físico da 

Universidade e pela sua inteira responsabilidade pelo uso de bebidas alcoólicas, de entorpecentes e a saída 

do Campus durante o encontro, exceto quando for previsto na programação (noite cultural fora do campus 

ou passeio programado pela Comissão Organizadora), quando fizer sua inscrição pela internet ou no dia do 

credenciamento. 

 

Os casos omissos neste regimento serão definidos pela Comissão Organizadora do XIII EREL/SE – 2011. 
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11. LOCALIZAÇÃO DO CAMPUS DA UFMG 

 

 

 

 

12. DESPESAS DO EREL 

 

A Comissão Organizadora esclarece que os valores abaixo são uma previsão de gastos baseada 

nas últimas edições de Encontros de Letras e orçamentos cotados com previsão para 500 

(quinhentas) pessoas.  

 

1. ALOJAMENTO/BANHO 

ESPECIFICAÇÃO Qtde de Dias 
Custo 

Unitário 
Custo Total 

Alojamento da escola/ Uso dos 
banheiros/ Limpeza 

4  R$ 1.000,00   R$  4.000,00  

Aluguel de ônibus (transporte até o 
alojamento) 

4  R$ 2.000,00   R$ 8.000,00  

TOTAL R$ 12.000,00 
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2. ALIMENTAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 
Nº de pessoas p/ 

alimentação 
Custo p/ 
pessoa 

Custo Total 

Marmitex 500 
 R$        

35,00  
 R$ 17.500,00  

TOTAL R$ 17.500,00 
 

3. SEGURANÇA 

ESPECIFICAÇÃO Nº de  Seguranças 
Custo 

Unitário 
Custo Total 

Seguranças para o Evento 25 
 R$        

80,00  
 R$   2.000,00  

TOTAL R$ 2.000,00 
 

4. MATERIAL GRÁFICO 

ESPECIFICAÇÃO Unidade Qtde Custo Unitário 
Custo Total 

Bloco para anotações Bloco (100folhas) 500  R$          1,00   R$    500,00  

Camisetas Un 200  R$        10,00   R$ 2.000,00  

Caneta esferográfica Un 500  R$          0,30   R$    150,00  

Cartaz Un 150  R$          1,50   R$    225,00  

Fotocópias Un 500  R$          0,10   R$      50,00  

Certificados Un 600  R$          1,50   R$    900,00  

Faixas Un 3  R$        30,00   R$      90,00  

Folders Un 2000  R$          0,50   R$ 1.000,00  

Pastas Un 500  R$          1,50   R$    750,00  

Crachás Un 700  R$          1,00   R$    700,00  

Canecas Un 500  R$          1,00   R$    500,00  

Bolsas Un 500  R$          5,00   R$ 2.500,00  

TOTAL R$ 9.365,00 
 

5. PALESTRANTES 

ESPECIFICAÇÃO 
Custo Total 
Aproximado 

Passagem e hospedagem - Palestrantes 
de outras localidades 

 R$           
5.000,00  

TOTAL R$ 5.000,00 
 

6. DIVULGAÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO Qtde 
Custo 

Unitário 
Custo Total 

Envelopes 100 
 R$          
0,45  

 R$        45,00  

Correios 100 
 R$          
0,90  

 R$        90,00  

TOTAL R$ 135,00 
 

7. COFFEE  BREAK 

ESPECIFICAÇÃO 
Qtde de 
coffe’s 

Nº de pessoas p/ 
coffee 

Custo p/ 
pessoa Custo Total 

Coffee break’s de toda a programação 3 300  R$          2,50   R$ 2.250,00  

TOTAL R$ 2.250,00 
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8. ATIVIDADES CULTURAIS 

ESPECIFICAÇÃO Qtde de dias Custo Total 

Aluguel do Som 3  R$      900,00  

Bandas 3  R$      900,00  

TOTAL  R$ 1.800,00  
 

9. MATERIAL DE LIMPEZA 

ESPECIFICAÇÃO Unidade Qtde Custo Unitário Custo Total 

Detergente Un 6  R$          1,00   R$        6,00  

Água sanitária Litro 20  R$          2,00   R$      40,00  

Papel higiênico Un 200  R$          1,00   R$    200,00  

Pano para limpeza Un 6  R$          1,00   R$        6,00  

Sabão em pó Quilo 3  R$          5,00   R$      15,00  

Esponja para louças Un 4  R$          0,50   R$        2,00  

Escova para limpeza Un 2  R$          2,00   R$        4,00  

Vassoura Un 2  R$            8,00   R$      16,00  

Rodo Un 2  R$            8,00   R$      16,00  

TOTAL R$ 305,00 
 

 

 

TOTAL DE GASTOS DO EREL:  R$           50.355,00  

TOTAL FINANCIADO - INSTUIÇÕES:   

TOTAL FINANCIADO - INSCRIÇÕES:   

TOTAL EM ABERTO:   

 

 

 

 

13. CONTATOS 

 

Comissão Organizadora: 

erel.sudeste@gmail.com 

 

 

Coordenação Geral 

Mara - 31 9737 2369 

mara.silva2@gmail.com 

 

Subcomissão de Patrocínio e Finanças 

Franz - 31 8649 9237 

franz.galvao.piragibe@gmail.com 

 

Subcomissão de Estruturas 

Marcelo – 31 8674 3229 

marcelohfl@yahoo.com.br 

 

 

ExNEL/SE 

Reginaldo - exnel.se@gmail.com 


