
RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA FINAL DO 
ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS OCORRIDO NO DIA 04 DE 
SETEMBRO DE 2009

    ESCOLA SEDE:

• Próxima escola sede do ENECS será a UFPA;

EIXO:   MOVIMENTO ESTUDANTIL DE CIÊNCIAS SOCIAIS

    

• Encaminhar neste ENECS um CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES DE 
BASE, nos moldes aprovados no Encontro de Salvador;onde não possuirá um 
caráter deliberativo, sendo um espaço de construção das escolas que se 
prontificarem. A UFV sediará o próximo CONECS, que ocorrerá anualmente.

• Fóruns estaduais para encaminhar as lutas das pautas do movimento de área; 
audiências públicas nas assembléias estaduais e câmaras municipais sobre a 
importância da sociologia no Ensino Médio; Redigir um manifesto do ences com 
uma pauta política unificada e que essa possa ser amplamente divulgada; criação de 
uma agenda nacional de lutas;

• Aprovação de um manifesto do enecs, com análise de conjuntura internacional, 
nacional e campanhas políticas nacionais como: 1- Cartilha do REUNI, 2- Debates 
sobre currículo, 3- Sociologia no Ensino Médio, 3- ENADE, 4- Passe Livre, etc...; 
além disso, através do MANIFESTO DO ENECS, abrir o DEBATE DE 
FUNDAÇÃO DE UMA ENTIDADE NACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS nas 
escolas e nos encontros regionais, além de preparamos para o CONECS a ser 
realizado na escola-sede do próximo ENECS;



• Que se acumule as demandas específicas em cada curso para ser apresentado nos 
espaços que forem criados neste ENECS

• Que não se crie uma entidade/instituição agora, para que se amadureça o debate 
conforme a - carta tirada no CONECS.

• Construção de um curso aberto para todas as escolas de formação política, que 
comesse regionalmente e depois se construa um curso nacional, que aproxime os 
estudantes de ciências sociais de uma visão classista. Que o movimento estudantil 
de ciências sociais e suas instancias participe da campanha contra a criminalização 
dos movimentos sociais.

• Criação de um fórum nacional para debater grade curricular.

EIXO:   PASSE LIVRE

• Que  os  estudantes  de  ciências  sociais  assumam  o  26  de  outubro  como  o  dia 
nacional de luta pelo Passe Livre e em defesa dos transportes públicos; criação 
de um GT permanente sobre Transporte; usar a lista de presença para defesa/apoio 
aos  Perseguidos/processados  judicialmente  que  defendem  a  luta  pelo  transporte 
público; 

EIXO: ENADE

• Criação de uma agenda unificada pelo boicote ao ENADE

• Assembleia  Geral  nas  escolas,  com  pauta  especifica  a  discutir  (novembro- 
indicativo-)  e  fermentar  acumulo  sobre  o  ENADE  nas  bases  estudantis 
proporcionado pelos CAs/Das

• Criação de uma cartilha  -  cujo conteúdo possua informações  sobre o que é  o 
ENADE, como ele funciona, etc, fruto de pesquisas e de contribuições das escolas 
envolvidas no GT para a confecção da cartilha-,  sobre o ENADE e um adesivo 
nacional  

EIXO:  SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO



• Criação de Comissões estaduais com grupos de e-mail, para realização de 
inventários fidedignos com intervenção dos Mps estaduais nas escolas estaduais, 
objetivando a implementação na prática da obrigatoriedade da sociologia no ensino 
médio, nos 24 estados onde a lei não “pegou”. Articulação entre estas comissões e a 
Comissão Organizadora do ENECS. Associação de Estudantes de Ciências Sociais.

• Levar para os departamentos do curso proposta de encaminhar convênio entre as 
universidades e as escolas públicas com o intuito de facilitar os estágios dos alunos 
de Ciências Sociais. 

• Maior diálogo com a área de filosofia em relação à implementação de sociologia e 
filosofia no EM.

• Ciclo de debates sobre a sociologia no EM dentro das universidades, à cargo das 
próprias escolas. 

• Criação de um espaço (blog, site, etc.) de divulgação de informações do que acontece 
em cada escola, em relação a esta pauta e a outras do ME de Ciências Sociais. Articulação 
com a proposta já feita em relação a isso pelas escolas do Nordeste. Compromisso das 
escolas em divulgar neste espaço como está ocorrendo a sistematização da implementação 
da sociologia no EM em cada estado, como está a relação com os sindicatos, a situação do 
bacharelado e licenciatura, como estão os editais de vestibulares (se incluem sociologia e 
como), inclusão do debate sobre grade curricular, com mapeamento dos desenhos 
curriculares em cada escola

• Pelo fim da divisão entre bacharelado e licenciatura com a finalidade de uma formação 
plena como cientistas sociais

• Encaminhamento de uma moção de repúdio à Plataforma Freire.

EIXO: REUNI

• Expandir e estender o debate aos movimentos secundarista e sindical, buscando um 
maior respaldo da sociedade em relação ao debate sobre o REUNI;

• Criação de rede de debates, aproximando e fortalecendo o ME de CS, intercâmbio 
de informações (blog) sobre a implementação do REUNI pelo Brasil;

• Discutir nos espaços de debate sobre o REUNI a questão dos cursos a distância.

• Formulação de um projeto de universidade por parte dos estudante de ciências 
sociais. Um projeto com caráter popular que tenha propostas concretas sobre 



ampliação de vagas, acesso e permanência.

• Cada escola fazer um levantamento entre o que foi proposto pelo REUNI e o que foi 
de fato aplicado pontuando os aspectos positivos e negativos.


