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1. HISTÓRICO 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Letras, denominada ExNEL, 
é uma entidade representativa dos estudantes de Letras das instituições de 
ensino superior brasileiras. 

 
O Encontro Nacional dos estudantes de Letras (ENEL) é o órgão 

máximo de deliberação do movimento estudantil de Letras da ExNEL. Há trinta 
um anos o encontro acontece anualmente e objetiva congregar o máximo de 
estudante de Letras do Brasil. 

 
No último encontro, realizado em Niterói – RJ, em Julho de 2009, 

houve a participação de aproximadamente 3000 estudantes. Já em 2010, o 
encontro será em João Pessoa – PB, considerando o número de participantes 
nos anos anteriores, estima-se 3200 estudantes. Para o ENEL 2011, em 
Goiânia, espera-se um público de aproximadamente de 3000 (três mil) 
estudantes, uma vez que estamos em Conjuntura Eleitoral Nacional, além do 
posicionamento geográfico, no centro do país. 

 
O fórum deverá ser dirigido por uma Comissão Organizadora 

composta por membros da ExNEL, da entidade estudantil da instituição de 
ensino onde realizar-se-á o fórum (CAL/UFG), e dos Centros Acadêmicos da 
UFG, UEG, IFG e o DCE/UFG. 
 
 
 

2. HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
 

A Universidade Federal de Goiás foi criada no dia 14 de dezembro de 
1960 com a reunião de cinco escolas superiores que existiam em Goiânia: a 
Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de 
Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de Medicina. A partir 
desta data, Goiás passou a formar seus próprios quadros profissionais e a não 
depender de mão-de-obra qualificada vinda de outras regiões do país. Para os 
jovens goianos isso significou oportunidade de formação profissional e 
intelectual em uma instituição pública, gratuita e de qualidade. Foi um marco na 
história do Estado. 

 
No entanto, essa vitória da sociedade goiana foi antecedida por um 

processo que demandou grandes esforços por parte de professores e 
estudantes da época. Em 1959, os docentes das cinco escolas que 
constituíram a UFG na sua fundação formaram a “Comissão Permanente para 
a Criação da Universidade do Brasil Central”, presidida pelo professor Colemar 
Natal e Silva, então diretor da Faculdade de Direito de Goiânia. O objetivo da 
comissão era formular um projeto de criação da universidade e entregá-lo ao 
Congresso Nacional. 
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Em paralelo a mobilização dos professores, os estudantes goianos 
promoveram um movimento vigoroso pela criação de uma universidade 
pública, a ser mantida pelo governo federal. Eles criaram, em abril de 1959, a 
Frente Universitária Pró-Ensino Federal, que promoveu reuniões, audiências e 
debates com autoridades em assembléias ou congressos estudantis, e 
organizaram passeatas e comícios reivindicatórios. 

 
O projeto dos professores foi elaborado e, acrescido de colaborações 

dos parlamentares goianos, transformou-se em lei no Congresso Nacional. A 
assinatura do decreto foi feita presidente Juscelino Kubitscheck, no dia de 18 
de dezembro de 1961, em uma cerimônia realizada na Praça Cívica que reuniu 
milhares de pessoas, demonstrando o anseio da população de Goiás pela 
criação da universidade. A aula inaugural ocorreu no ano seguinte, no dia 07 
de março, em solenidade que lotou o Teatro Goiânia. 

 
O passo seguinte foi estabelecer um projeto pedagógico para a 

instituição. Para isso, a UFG realizou a “Semana de Planejamento”, que reuniu 
expositores e personalidades importantes da área cultural e pedagógica do 
país, como os sociólogos Darcy Ribeiro e Ernesto de Oliveira Júnior. Após 
várias discussões, ficou decidido que a UFG deveria superar o modelo clássico 
de ensino que vigorava no Brasil para se aproximar mais da realidade 
contemporânea mundial. 

 
Nesta visão, “a instituição deveria ser um centro de transformação 

pedagógica, cultural, social e política, inspirada na cultura e sem concepção 
ideológica pré-concebida”, segunda palavras do então reitor Colemar Natal e 
Silva. A materialização dessa idéia foi a intensificação da vida cultural da 
universidade e uma maior integração entre estudantes, professores e a 
comunidade. 

Fonte: http://www.ufg.br/page.php?menu_id=110&pos=esq 
 
 

3. APRESENTAÇÃO 
 

 
O Encontro Nacional dos Estudantes de Letras, doravante ENEL, é um 

encontro que permite que os estudantes de letras de todo o País tenham a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos acadêmicos bem como 
produzir ou dar continuidade em diversas linhas de pesquisa nos campos da 
literatura, lingüística, libras e em línguas estrangeiras. Esse evento contará 
com professores/pesquisadores renomados no Brasil e que possuem grande 
produção científica. 

 
Goiânia será a sede do XXXII ENEL, mais especificadamente a 

Universidade Federal de Goiás – UFG, que possui atualmente mais de 1300 
estudantes no curso de Letras, sendo o maior curso da UFG. Como é notória, a 
UFG é uma das melhores instituições superiores do país, onde o ensino é 
público, gratuito e de qualidade, além de ser um pólo expressivo na produção e 
no desenvolvimento do conhecimento. 

 

http://www.ufg.br/page.php?menu_id=110&pos=esq
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O encontro ocorrerá de 16 a 24 de Julho de 2011, período de recesso 
semestral na universidade. O tema será voltado para aspectos sociais, 
políticos, econômicos, culturais, e, sobretudo, acadêmicos.  

Além disso, por ser um grande evento, contará em sua programação 
com visitas a pontos turísticos da capital do estado. Não se deve esquecer que 
Goiânia é o centro do país. 

 
 
 

4. REALIZAÇÃO 
 
 

A Comissão Organizadora do XXXII Encontro Nacional de Estudantes 
de Letras, integrada pela Executiva Nacional dos Estudantes de Letras 
(ExNEL), Executiva Regional dos Estudantes de Letras (EREL), Executiva 
Goiana dos Estudantes de Letras(EGEL), Centro Acadêmico de Letras – CAL, 
representantes democraticamente escolhidos na forma prevista pelo Estatuto 
da ExNEL, tem abrangência nacional e, conseqüentemente, suas análises, 
formulações e proposições devem ter essa dimensão. 

  
Assim, o XXXII Encontro Nacional de Estudantes de Letras tratará de 

temas de âmbito nacional. Este evento se apresenta como oportunidade para a 
reflexão acerca de um conjunto de temas que inquietam a sociedade brasileira, 
dentro dos âmbitos da Literatura, Lingüística, Lingüística Aplicada, Análise do 
Discurso, educação em língua materna, aquisição e ensino da língua 
portuguesa como segunda língua para surdos e para indígenas, o papel da 
linguagem no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, as estratégias de 
combate ao preconceito lingüístico, as políticas de língua; bem como Reforma 
Universitária, Reforma Curricular, situação política nacional e internacional, 
novas diretrizes curriculares nacionais para as Letras, Educação, concepção e 
organização do Movimento Estudantil de Letras – MEL.  

 
A nosso ver, o estudo científico e o debate político dessas questões 

contribuem de forma relevante para a formulação de políticas públicas e a 
realização de ações voltadas para a valorização da cidadania, da formação 
acadêmica e política e, ainda, para a promoção do desenvolvimento humano. 

 
 

5. TEMÁRIO 
6. TEMA DO ENEL 
 
 
7. EIXOS TEMÁTICOS: 

 

a) Literatura; 

b) Lingüística; 

c) Lingüística Aplicada; 

d) Educação em língua materna; 
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e) Aquisição e ensino da língua portuguesa como segunda língua para surdos, 

estrangeiros e para indígenas; 

f) O papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo do indivíduo; 

g) As estratégias de combate ao preconceito lingüístico; 

h) As políticas de língua; 

i) Reforma Universitária; 

j) Reforma Curricular; 

k) Situação política nacional e internacional; 

l) Novas diretrizes curriculares nacionais para as Letras; 

m) Educação pública; 

n) Concepção e organização do MEL; 

o) Universidade Popular; 

p) Cultura Popular; 

p) União dos Encontros de Letras e Letras Libras. 

 

8. PARTICIPANTES 

 

 Estudantes regularmente matriculados nos cursos de Letras do Brasil 

e no Mundo e demais interessados. 
 

 

9. COMPETE À COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

1. Coordenar, supervisionar e organizar as atividades do encontro; 
definir nomes dos conferencistas; definir pauta; elaborar e executar projeto; 
designar facilitadores e promover a realização do XXXII Encontro Nacional de 
Estudantes de Letras, atendendo aos aspectos acadêmicos, técnicos, políticos 
e administrativos; 

 
2. Propor os critérios e modalidades de participação das (os) 

interessadas (os), bem como garantir o local de realização do Encontro, 
hospedagem e alimentação dos participantes, além dos materiais necessários 
ao Encontro; 

 
3. Atuar junto a outras entidades de Letras, formulando, discutindo e 

propondo as iniciativas referentes à organização do XXXII Encontro Nacional 
de Estudantes de Letras; 

 
4. Mobilizar estudantes e entidades para a preparação e participação 

no Encontro Nacional. 
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10. COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 

Dividida da seguinte forma: 

 

1.    ORGANIZAÇÃO GERAL; 

2.    COORDENAÇÃO DE FINANÇAS; 

3.    COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO; 

4.    COORDENAÇÃO SÓCIO-CULTURAL; 

5.    COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA; 

6.    COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO; 

7.    COORDENAÇÃO DE LIMPEZA; 

8.    COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE DISCUSSÃO; 

9.    COORDENAÇÃO CONFERÊNCIAS; 

10.  COORDENAÇÃO DE DEBATES; 

11.  COORDENAÇÃO DE MINI-CURSOS; 

12.  COORDENAÇÃO DE CREDENCIAMENTO; 

13.  COORDENAÇÃO DE MESAS-REDONDAS; 

14.  COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE TRABALHOS; 

15.  COORDENAÇÃO INTENACIONAL DE COMUNICAÇÃO. 

 
 

11. MEMBROS – Comissão Organizadora: 

 

12. OBJETIVO GERAL: 

 

 Fomentar as discussões pertinentes ao  Movimento Estudantil de 
Letras- MEL, sob uma ótica sócio-cultural, política e acadêmica. 

 

 

13. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Proporcionar aos acadêmicos o desenvolvimento humanístico-intelectual, 
por meio das diversas atividades oferecidas pelo Encontro; 
 

 Proporcionar aos estudantes de Letras a integração com professores, 
pesquisadores e grandes nomes da área, tendo em vista a qualidade do 
corpo docente da Universidade Federal de Goiás; 

 
 

 Promover indagações acerca das novas metodologias de pesquisa, ensino 
e extensão utilizadas no país e no mundo;  
 

 Abrir espaço para os alunos divulgarem seus trabalhos e aplicá-los em 
mini-cursos e comunicações; 

 
 

 Desenvolver debates e propor encaminhamentos sobre inclusão sócio-
cultural na área de Letras; 
 

 Impulsionar o MEL, aprofundando e definindo as novas bandeiras de luta 
da Executiva; 

 
 

 Congregar as vozes dos cursos de Letras do país; 
 

 Eleger novas Executivas Estaduais, Regional e Nacional; 
 

 Eleger nova escola para sediar o ENEL 2012. 

 
 
14. METODOLOGIA: 

 

 Para alcançarmos os objetivos propostos, construiremos o evento com 
uma série de atividades que fomentem a discussão do provável tema. Sendo 
assim, as conferências, os mini-cursos, os debates e demais atividades terão 
que manter alguma relação com a proposta do encontro. Não encontraremos 
dificuldades em associar a questão da identidade do profissional de Letras com 
Literatura, Lingüística, Línguas e Libras. Portanto, cabe a nós a tarefa de 
pensar, acima de tudo, no método pelo qual esta finalidade será atingida. O 
cronograma do evento será minuciosamente pensado para atender a todas as 
necessidades acadêmicas, pedagógicas e políticas: Conferências, mini-cursos, 
comunicações, mesas-redondas, debates, apresentações culturais, etc. Todas 
as atividades serão elaboradas e realizadas no sentido de remeter ao tema do 
Evento. 

 

15. CREDENCIAMENTO 
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Cada delegação (comitiva) designará um representante, o qual ficará 
responsável por recolher todas as inscrições e encaminhá-las à comissão de 
credenciamento, que por sua vez, fará a entrega dos devidos materiais. 

 

 
16. CONFERÊNCIAS 
 

 Compostas por, no máximo 04 conferencistas, cabendo a cada um 30 
minutos para discorrer sobre o tema proposto, tendo assim a duração máxima 
de 2h.  

 

17. CONVERSAÇÕES (MESAS-REDONDAS) 
 

 Serão compostas por três palestrantes e um mediador. Cada palestrante 
fará sua explanação no tempo máximo de 25minutos; em seguida abre-se o 
debate, com intervenções da plenária pelo tempo máximo de 45 minutos, 
durando em seu total 02 horas. 
 

 
18. COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS (ESTUDANTES) 
 

 As sessões de comunicações individuais serão dedicadas a trabalhos 
concluídos ou em andamento. Cada apresentação será de 20 (vinte) minutos, 
seguida de 10 (dez) minutos de debate. OBS: Compreende a apresentação 
oral de trabalhos científicos. Os trabalhos deverão ser distribuídos de acordo 
com os eixos temáticos do conhecimento; cada eixo ocupará um espaço 
diferente. O tempo de apresentação de cada trabalho será estipulado pelo 
Coordenador (a) acadêmico. A divisão será feita de forma igualitária.  
 
 As propostas de trabalhos deverão ser enviadas de acordo com a 
formatação e configuração exigidas no Regimento do Evento. Tempo total: 
1hora e 30 minutos. 

 

19. MINICURSOS/ OFICINAS 
 

 Serão oferecidos tanto por professores (as) qualificados das Instituições 
de Ensino quanto pelos acadêmicos que se inscreverem como congressistas. 
Os Mini-Cursos / Oficinas abordarão temáticas diferenciadas e pertinentes a 
diversas áreas do conhecimento. 
  
 As propostas extras deverão ser enviadas de acordo com a formatação 
e configuração exigidas no Regimento do Evento. Terão uma carga horária de 
06 horas. Ao término do Encontro emitiremos Certificado de participação aos 
congressistas que tenham alcançado presença mínima de 75% nas atividades 
do curso. 
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20. PORTAL VIRTUAL 
 

 A fim de manter a comunicação e a divulgação do XXXII ENEL. 

 

21. DEBATES 
 

 Argüição de dois estudiosos que possuem opiniões distintas de um 
mesmo tema, com duração de 2 horas. 

 

22. GRUPOS DE DISCUSSÃO - GD'S 
 

 Perfará o tempo de 02 horas. Os Encontristas, sob mediação de um ou 
dois coordenadores, discutirão e apresentarão propostas, referentes à atuação 
do MEL após o encontro, que serão redigidas por um relator e encaminhas à 
Plenária Final. 
 
 

23. MOSTRA DE FILMES 
 

 Mostra de filme será um convite a integração de idéias e formas de 
pensamento, o cinema é entretenimento, arte, discute temas universais, vamos 
apresentar a diversidade cultural, isso vai ser bom, pois estimula a reflexão.  
 

 

24. PLENÁRIA INICIAL: 

 

 Traçará as propostas de atividades para a programação do Encontro, 

com duração de 3 horas. 
 

25. PLENÁRIA FINAL 
 

 De caráter deliberativo e/ou propositivo, tem como objetivos elaborar 
textos traçando princípios básicos do próximo ano de luta, discutir e pôr em 
votação os encaminhamentos dos GD's, avaliar o encontro em questão e 
homologar as decisões das plenárias estaduais e regionais, além de eleger a 
nova Executiva Nacional de Letras – ExNEL. 

 
 
26. EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS 
 



11 

 

________________________________________________________________________________________ 
Centro Acadêmico de Letras/UFG – Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Letras – Campus II – Samambaia  

CEP: 74001-970 Goiânia – Goiás. Home Page: caletrasufg.spaces.live.com - Email: caletrasufg@hotmail.com 

 A exposição de Painéis trata-se de um espaço que reservaremos para o 
ENEL, para estudantes que possuam pesquisas desenvolvidas ou em 
andamento e tenham o interesse em divulgá-las nas formas previstas no 
Regimento do evento. 

 

27. ALIMENTAÇÃO 
 
 O Restaurante Universitário (RU) da UFG fica em um prédio exclusivo, 
tem capacidade para atender cerca de 3000 pessoas por dia, “procurando 
sempre oferecer o melhor serviço aos seus usuários”. Para isso, queremos 
contar com esses serviços. Para alimentação achamos que o cardápio será 
diversificado e nutritivo, supervisionado por uma equipe qualificada de 
nutricionistas. No dia-dia a alimentação aqui na UFG é servida assim:  
 

No almoço:  
 

 Um tipo de salada; 

 Guarnição (arroz, feijão e/ou macarrão); 

 Um tipo de carne; 

 Um tipo de suco e uma fruta; 

 Obs.: Também há um cardápio para vegetarianos. 

 No jantar, são servidos, além dos pratos acima o resto do (RE) 
Restaurante Executivo. 

 

28. TRANSPORTE  
 
Linhas que dão acesso à UFG – Universidade Federal de Goiás (Campus II 
Samambaia). 
 
Linha 105 (T. Pça "A" » Pc. Campus via B. Sayão); 

Linha 132 (Pc. Campus » Itanhangá); 

Linha 174 (Campinas » Pc. Campus); 

Linha 263 (T. Pça Bíblia » Pc. Campus); 

Linha 268 (Pc. Campus » Centro via Criméia Leste); 

Linha 270* (Pc. Campus » Centro via Criméia Oeste) Passa na Rodoviária. 

Linha 302 (Pc. Campus » Marista); 

Linha 721 (Pc. Campus » Shangri-lá); 

Linha 722 (Pc. Campus » Nossa Morada); 

Linha 725 (Pc. Campus » Circular Campus). 

*OBS: o valor da passagem é de 2,25 R$, antes de entrar no ônibus semi-
urbano é necessário comprar o Sit-Pass, que é um bilhete eletrônico. 
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29. ATIVIDADES DIVERSAS 
 
 Durante o encontro serão realizadas atividades noturnas, tendo por 
objetivo o entretenimento e discussões acadêmicas de naturezas diversas 
como: Plenárias estaduais e regionais, recitais, apresentações teatrais e festas. 

29.1 LANÇAMENTOS  

Haverá, durante o evento, um espaço para lançamentos de livros e 
revistas. O (a) interessado (a) em lançar livros ou outros produtos deverá 
enviar-nos com antecedência a proposta.  

 
 

29.2 EXPOSIÇÕES 

 

 Durante todo o evento, haverá um espaço reservado para exposições 
diversas, que contará com: 
 

1) Poemas dos estudantes de Letras; 

2) Artes plásticas; 

3) Editoras; 

4) Artesanato e produtos locais; 

5) FUNAI e/ou entidades indígenas com produtos indígenas; 

6) Feira Multicultural; 

7) Hemocentro*; 

8) Fotos da ExNEL, de fóruns, encontros estaduais, regionais e nacionais; 

9) Histórico do Movimento Estudantil na UFG. 

* Receberá doações de sangue por parte dos estudantes. 

29.3 MESAS-REDONDAS 

A - EIXO EDUCAÇÃO 
 

1) Educar para os Direitos Humanos; 
 
B - EIXO LETRAS  
 

2) Literatura de Língua Portuguesa; 
 

3) Literaturas Excluídas; 
 

4) Ensino de Língua Materna, Letramento e Alfabetização; 
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5) Língua Brasileira; 
 

6) Línguas indígenas; 
 

7) LIBRAS; 
 

8) Português para Estrangeiros; 
 

9) Línguas Estrangeiras; 
 

 
9.1 INGLÊS 
 

 Tradução  
 
9.2 ESPANHOL 
 
9.3 FRANCÊS 
 

10)Língua e perspectivas de inclusão social; 
 

 Estrangeirismos  
 
C - EIXO POLÍTICA 
 
 

11)Fóruns e Organizações Sociais: “Fórum Social Mundial.” 
 
• Movimento Estudantil – ME  
• Movimento Passe Livre – MPL  
• ONGs Contra Violência: “Movimento Tortura Nunca Mais.”  
• Movimento dos Trabalhadores Desempregados – MTD 
• Movimento dos trabalhadores Sem Terra – MST 
• Movimento Negro 
• Movimento LGBTS 
• Coletivo Anarquista 

 
12)Letras: mercado de trabalho, realidade de pesquisa, ensino e extensão. 

 
• Panorama geral 

 
13)Letras e Conjuntura Nacional 

 
• Reforma Curricular. 

 
14)Conjuntura Nacional e Internacional 

 
• Reforma Universitária; 
• Reforma Política; 
• Reforma Trabalhista e Sindical 
• A questão do Haiti 
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30. CONVIDADOS ESPECIAIS: 
 

1) José Saramago 

2) Ferreira Goulart 

3) Cláudio Manoel (Sr. Creysson) 

4) Evanildo Bechara 

5) Dad Squarisi 

6) Alfredo Bosi 

7) Pasquale Cipro Neto 

8) Afonso Romano de Sant´Anna 

9) Salomão Schartzman 

10) Ariano Suassuna 

11) Fiorin 

12) Kanavillil Rajagopalan 

13) Franklin Martins 

14) Alexandre Garcia 

15) Magda Soares 

16) Moacyr Scliar 

17) Maria da Conceição Tavares 

18) Arnaldo Antunes 

19) Ingedore Koch 

20) Tânia Rivera 

 

31. RECURSOS FINANCEIROS 
 

 As despesas com a organização geral para a realização do XXXII 
Encontro Nacional de Estudantes de Letras correrão por conta de recursos 
orçamentários conseguidos com patrocínios e  inscrição dos participantes. 
 
 

ORÇAMENTO: 

 

 Diante da expectativa de recebermos 3.000 (três mil) inscrições, 
estimamos: 
 

MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO 
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DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Borracha 30   

Caixa de Clips 10   

Caixa de Grampo 15   

Caixa de papel Carbono 03   

Caixa de Papel para 

Transparência 

03   

Caixa de Pincel Atômico 15   

Caixa de Pincel para Lousa 

Branca 

10   

Camiseta com a logomarca 

do Encontro para a 

Comissão Organizadora 

400   

Corretivo 10   

Envelope Grande 900   

Envelope Médio 500   

Folha de Cartolina  200   

Grampeador 15   

Lápis 200   

Papel Chamex A4 (resma) 20   

Perfurador 10   

Régua 20   

Rolo de Barbante 30   

Rolo de Durex 30   

Rolo de Fita Crepe  30   

Vidro de Cola (500ml) 20   

Vidro de Tinta para Carimbo 06   

 

PLANO DE MÍDIA 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
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Faixa (4m x 0,50m) 20   

Arte Gráfica    

Cartazes, formato 640 x 460 

mm,  em COUCHE LISO 115  

g/m2, 4x0 cor(es), 

acabamento: PROVA 

DIGITAL,  fotolitos incluídos.  

10000 (dez mil)   

Banner ENEL 2x3m em três 

cores 

10   

Banner (Logo da Executiva 

Nacional dos Estudantes de 

Letras ExNEL e do CAL/UFG 

3x5m em três cores) 

02   

i. Material para os 

Congressistas (, livro resumo, 

garrafinha de água, mapa da 

UFG, guia turístico, crachá, 

pulseira)  

   

Site  Hospedagem por 

x (tempo) 

  

Criação artística da arte do 

evento  

   

Certificado para Congressistas 

e palestrantes 

3200   

Diagramação gráfica    

Ingressos    

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Certificado 3500   

Bolsa 3000   

Caneta Esferográfica 3000   
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Bloco de Papel (50fls) 3000   

Termo de Compromisso 3000   

Pulseira 3000   

Crachá 3000   

Guia Turístico 3000   

Livro resumo 3000   

Canecas de água 3000   

Provisão materiais para 

oficinas    

   

Mapa da UFG 3000   

Folder 3000   

 

MATERIAL DE LIMPEZA 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Vassoura 15   

Cesto de Lixo 40   

Rolo de Papel Higiênico 500 (acho pouco, 

ficariam 1 para 

cada 6 pessoas 

por dia) 

  

Rodo 15   

Saco de Lixo (100L) 300   

Saco de Lixo (25L) 200   

Desinfetante 30   

Água Sanitária 30   

Caixa de Sabão em Pó 20   

Flanela 40   

Pano de Saco 40   

 

RECURSOS HUMANOS 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
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Segurança 20 para cada Festa + 

10 por turno no 

alojamento 24h 

  

Limpeza no Centro 

Convivência, Auditórios,  

Banheiros, Alojamento 

   

Cobertura do Evento – 

Fotógrafo    

   

Técnico de Áudio-Visual 

 

   

 

ALIMENTAÇÃO 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Café da manhã 3000 por dia   

Almoço 3000 por dia   

Alimentação dos palestrantes  60     

Jantar 3000 por dia   

 

 

TRANSPORTE – Aluguel 
 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Transporte (van) + gasolina 

+ motorista – nossa 

disposição durante a 

semana para buscar bandas 

e grupos teatrais 

01   

Carro + motorista + gasolina 

- transporte de palestrantes 

01   

Carro com carroceria + 

motorista + gasolina 

01   
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ATENDIMENTO MÉDICO 

 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Posto Médico + Médico + 

Material de Primeiros Socorros 

   

Ambulância 01   

 

PASSAGENS AÉREAS 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

5 passagens para cada  região 

do Brasil 

25   

 

HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Hotel 30 diárias   

 

SONORIZAÇÃO 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

    

    

Retroprojetor 15   

Técnico de Som    

Projetor de Slides    
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EVENTOS CULTURAIS 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Show de abertura e encerramento    

Apresentação Teatral    

Cachê das bandas/Grupos 

Teatrais 

20 grupos R$ 300,00 R$ 6000,00 

Tenda     

Palco    

 

MATERIAL DE APOIO*** 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Linha Telefônica (externa) 01   

Aparelho de Fax 01   

Microcomputador 04   

Impressora 02   

Cartucho para Impressora 20   

Bobina para Fax 05   

 
 

ALOJAMENTO (acomodar/hospedar 3000 estudantes) 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Centro de Aulas I  500 7 dias  

Centro de Aulas II 500 7 dias  

Banheiros químicos 40 7 dias  

Estrutura de Duchas 40 7 dias  

Acampamento Nacional de 

Estudantes de Letras – (ANEL) 

2000 7 dias  

Sistema de torneiras  40 7 dias  
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OUTROS 

 

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

    

Gasolina    

    

 

 
32. CONTRAPARTIDA MERCADOLÓGICA 
 
APRESENTADOR - Quota Referência - R$ 70.000,00 
 

 Consignação do nome e logomarca da instituição, em conjunto com a da 
proponente, seguida da palavra “apresentam:” em: 

 

 Disponibilização do Centro de Eventos para Cadastramento, Plenária 
Inicial e Final.  

 

 Todos os Painéis centrais e banners oficiais de agradecimentos; 
 

 Todos os materiais oficiais impressos de divulgação, 
 

 Disponibilização de espaço interno em uma das paredes laterais das 
mesas de debate para colocação de 01 banner confeccionado pela 
própria instituição, nos padrões de tamanho e qualidade do evento; 
 

 Disponibilização de espaço nas duas laterais do palco do show de 
durante a semana para colocação de 01 banner nos padrões de 
tamanho e qualidade do evento (produção própria da instituição 
apresentadora); 
 

 Disponibilização de espaço interno em uma das paredes laterais das 
mesas de debate para colocação de 01 banner nos padrões de tamanho 
e qualidade do evento (produção própria da instituição apresentadora); 
 

 Projeção de vídeo institucional de curtíssima duração em um dos 
intervalos destinados a troca de bandas durante o show de 
encerramento (produção própria da instituição apresentadora); 
 

 Ação de Merchandising institucional no local da atividade patrocinada (a 
ser pré-aprovada); 
 

 Banner na página de internet do evento. 
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PATROCINADOR – 3 quotas – R$ 30.000,00 
 

 Consignação proporcional destacada do nome e logomarca da 
instituição nos painéis centrais, banners oficiais de agradecimentos; 

 

 Impressão proporcional da logomarca da entidade em todos os materiais 
impressos de divulgação; 

 

 Disponibilização de espaço interno em uma das paredes laterais da 
plenária para colocação de 01 banner, nos padrões de tamanho e 
qualidade do evento (produção própria da instituição patrocinadora); 

 

 Disponibilização de espaço em uma das laterais do palco do show de 
encerramento para colocação de 01 banner confeccionado pelo próprio 
patrocinador, nos padrões de tamanho e qualidade do evento e na 
proporção do patrocínio; 

 

 Banner na página de internet do evento. 
 

 Logomarcas aplicadas proporcionalmente ao valor patrocínio referência 
(um terço da referência). 

 
 
APOIADOR – 12 quotas – R$ 10.000,00 
 
 

 Consignação proporcional destacada do nome e logomarca da 
instituição nos painéis centrais, banners oficiais de agradecimentos; 

 

 Impressão proporcional da logomarca da entidade apoiadora em todos 
os materiais impressos de divulgação; 

 

 Banner na página de internet do evento. 
 

 Logomarcas aplicadas proporcionalmente ao valor referência (um doze 
avos da referência) 

 
PERMUTADOR 
 

 Neste caso seriam consideradas as especificidades de cada situação, 
sendo que o permutador contribuiria não com um valor monetário, mas 
com uma prestação de serviços, de acordo com sua natureza. A 
contrapartida oferecida seria semelhante à do apoiador, observando-se 
a proporcionalidade do valor do serviço prestado. 
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