
CARTA DO XII ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE

@s estudantes de Ciências Sociais das regiões Norte e Nordeste, reunid@s no XII 
ERECS, realizado entre os dias 28 de abril e 1º de maio, na UFPB, em João Pessoa, 
decidem: 

I – Com relação à implementação da Sociologia no Ensino Médio: 

· Estabelecer articulação com o movimento pela implementação da Filosofia no Ensino Médio; 

· Lutar pela criação de um plano pedagógico; 

· Lutar pela criação de bibliografias para os níveis fundamental e médio; 

· Cobrar e fiscalizar que, nas escolas, as disciplinas ligadas às Ciências Sociais sejam exercidas 
por cientistas sociais; 

· Promoção de encontros que debatam o ensino/aprendizagem das Ciências Sociais nas escolas, 
levando o resultado para o próximo encontro regional; 

· Criação de conselhos de estudantes e profissionais de Ciências Sociais, em nível estadual, 
regional e nacional para acompanhar a regulamentação da profissão; 

· Um dia de mobilização pela obrigatoriedade das Ciências Sociais, com suas três áreas da 
atuação, no Ensino Médio, enfocando além do ensino, a sua atuação profissional; 

· Criação de livros didáticos específicos para o Ensino Médio e que sejam elaborados pelo 
conselho nacional, acima citado. 

II – Com relação às Ciências Sociais no Ensino Superior: 

· Lutar pela inclusão da obrigatoriedade dos estágios; 

· Lutar para que a formação do cientista social o torne apto para exercer, além da pesquisa e 
extensão, a licenciatura; 

· Divulgação do curso, bem como o papel do cientista social; 

· Incentivo à criação de sindicatos de cientistas sociais. 

III – Com relação à atuação regional e FEMECS: 

· Garantir um CORECS antes do próximo ERECS; 
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· Organizar o próximo CORECS, tendo uma abertura de plenária, com a leitura do regimento 
interno e garantindo os caracteres político e acadêmico; 

· Estabelecer uma lista de comunicação, rearticulando a lista regional da FEMECS; 

· Garantir o caráter político do próximo ERECS; 

· Composição de uma coordenação regional Nordeste da FEMECS, sendo composta por uma 
escola de cada estado; 

· Compor um calendário regional anual com os seguintes eventos: 
- 01 ERECS; 
- 01 CORECS; 
- 02 reuniões da coordenação regional; 
- 01 reunião das sub-regiões. 

· Indicativo de regionalização da organização do Nordeste, sendo necessário um prévio diálogo 
com a região Norte; 

· Rearticulação da FEMECS em nível nacional; 

· Divisão do Nordeste em 2 sub-regiões; a saber: 
- Sub-região I: MA, PI, CE, RN; 
- Sub-região II: PB, PE, AL, SE, BA. 

· Realização de seminários estaduais anualmente. 

IV – Compromissos políticos para as entidades de base: 

· Discussão da forma de votação do próximo ERECS: por pessoa ou escola; 

· Adoção do principio de rotatividade para realização dos próximos CORECS’s e ERECS’s; 

· Discussão sobre a relação com a UNE junto às bases. 

V – Sobre o próximo ERECS:

· Deliberação do Ceará como sede do XIII ERECS, a realiza-se no próximo ano.

João Pessoa, 05 de maio de 2006


