
No Domingo,  dia  25/11/2012,  ocorreu  a  reunião  virtual  entre  as  Coordenações 
Nacionais  (CN)  da  ANECS  -  Articulação  Nacional  dos  Estudantes  de  Ciências 
Sociais, via Skype. 

Presentes: UFC, UFRJ, UFSM, UFRR, UFMT.

Relatoria: Giulia (UFMT).

1.INFORMES
2.FINANCEIRO
3.COMUNICAÇÃO
4.GTPró
5. GTPs 

6.PASSADAS

 - Metodologia

- Plano de atividades

1. Informes:

UFRJ Yasmin: Fizemos reunião com a CN sudeste. Em São Paulo tão rolando algumas 
complicações,  eles são os estado que mais tem gente em ciências sociais, mais tem 
escola em ciências sociais. E é a que menos tem passadas da Anecs. Estão pensando 
como vão  articular.  Em Minas  a  galera  está  bem organizado,  o  pessoal  da  CR de 
Uberlândia  tá  fazendo  bastante  atividades,  atualizando  o  blog,  já  fizeram  uma 
programação de passadas. Espírito Santo tá muito ocupado, tão tocando algumas coisas 
da Anecs,  mas não tem muito acúmulo.  No rio,  estamos tendo atividades,  mas não 
tocando como gostaria. Peguei o estatuto.

 UFSM Rodrigo:   Do dia 15 ao dia 18, organizamos o segundo corecs, infelizmente foi 
um conselho com poucas escolas. Foi bem produtivo, podemos debater coisas referentes 
a organização. Soubemos que o Thiago agora é presidente da ABE, chamamos ele para 
vir num momento do CORECS, uma proposta da Anecs ter uma parcela de votos dentro 
da ABECS. Por conta dos estudantes que não tem voto na entidade. Ainda vamos fazer 
o relatório do Corecs. E discutir dentro do CONECS esse ponto da ABE.



UFC Luana:  O CORECS NE mudou de data, 13 a 15 de dezembro, estamos tentando 
pensar uma metodologia para pensar o estatuto da CRECS/ ANECS. 

Vamos ter reunião do setor de mulheres nacional da ANECS na quinta-feira (29-11) as 
23h (horário de Brasília), importante CN acompanhar. 

Página da ANECS no facebook: Ricardo Antunes de Abreu - Pres. FNS (Federação 
Nacional de Sociólogos). Procurou a ANECS para reunião de reativação do Sindicato 
dos Sociólogos do Estado de SP – SINSESP.

UFRR  Tehany:  Estamos  no  período  de  recesso  das  aulas,  mas  tá  acontecendo  a 
construção do restaurante universitário, e estamos planejando o boicote com um pessoal 
da Anel e dos centros acadêmicos. Outra coisa é que recuperamos os tempos de reunião 
para discutirmos coisas sobre a Anecs. O Pará tão tinha uma aproximação tão grande 
com a região. Agora estamos no contato do Amapá e do Acre, que estão envolvidas. 
Uma coisa que eles cobram muito é a questão das passadas, do apoio, da proximidade. 
Não só para eles, mas pra cá também. Pensamos em alguém do norte ir pro Corecs de 
Natal,  para  estar  aproximando  e  absorvendo  a  metodologia.  Tem  gente  que  tá  se 
aproximando e querem se reunir, querem tocar.

UFMT Giulia: disse sobre a dificuldade de articular as escolas no Centro Oeste para 
tocar  as  pautas  da  Anecs,  e  frisou  sobre  a  necessidade  das  passadas  para  trocar 
tecnologia de gestão.

2. Financeiro.

UFC Luana: Sugere um responsável para esse contato com o Paulo Antônio da UFMG.

UFRJ Yasmin: acha que pode ficar responsável por isso, e entrar em contato com a 
UFV.Alguém teria que se dedicar exclusivamente para a entidade,  e pra isso pensar 
numa política financeira, de geração de recurso. A gente como CN pensar um pouco 
sobre  anecs na parte do financeiro.

UFSM Rodrigo: Proposta de encaminhamento, trazer proposta de política financeira 
para  a  entidade.  Quem  puder  trazer  planos  escritos  na  próxima  reunião.
Sobre  a  questão  do  PA,  a  yasmin  vai  ficar  responsável  por  falar  com ele,  e  acho 
importante colocar o pessoal a geral em relação a finanças, e como vamos fazer isso, 
porque é um dinheiro que veio da Anecs, que deram ideia do dinheiro do enecs vir pra 
Anecs, e tomar cuidado com a forma que a gente vai cobrar para não expor. Porque foi 
uma ideia deles.

UFC Luana: A data que foi marcada pra fazer o balanço foi dia 27. Temos que dar o 
prazo para ver.



3. Comunicação:

UFSM Rodrigo : Teve um pessoal, principalmente o Everton, questionando a respeito 
da  gerência  sobre  o  grupo  da  Anecs  do  facebook,  a  respeito  das  postagens,  o  que 
permite e não se permite. Eu vi que ele sugeriu de ser colocado como moderador, e me 
questiono se ele foi colocado sem consultar o grupo antes. Tomar cuidado para dar o 
espaço para qualquer um moderar um espaço que é nossa responsabilidade. Queria ver a 
opinião de vcs.

UFRJ Yasmin : O grupo da Anecs não é organizado pela CN, tem pessoas da CN na 
moderação, mas tem gente que é de antes e estava lá. Não é bom expulsar quem já tava 
lá, pode dar conflito.

UFRR Tehany : O William me colocou como moderadora, mas eu não sabia qual era o 
critério de adicionar as pessoas lá. Uma coisa em relação a comunicação. A Carol prado 
de espírito santo entrou em contato comigo pra passar os repasses das regiões, e que 
cada CN ficasse responsável para pegar esse repasse.  Fez a crítica que os canais de 
comunicação não estavam atualizados, para ela não ficar perturbando a gente com algo 
que  deveria  ser  público  e  claro.  E  que  estávamos  fechados  muito  em uma cúpula.

UFC Luana: Quanto a página, quem criou foi o Will, estive com ele semana passada e 
conversei sobre a página, tem alguns moderadores da UFF e achei tranquilo deixar o 
Everton como administrador, porque não sabíamos ao certo qual era nossa função no 
grupo do facebook.

UFSM Rodrigo: A falta de critérios. A falta de estrutura e estatuto. De qualquer forma, 
até  o  Conecs,  temos  que  tirar  algumas  políticas  temporárias  para  agir  até  lá, 
encaminhamento  as  escolas  tragam  questões  que  permeiam  as  tarefas,  secretaria, 
comunicação. Precisamos ver como vamos gerenciar, e se achamos que esse grupo é 
responsabilidade nossa.

1. Ver como vamos dividir as tarefas da Anecs

2. Ver se esse grupo é gerencia nossa ou não, e como a gente faz caso for.

UFRJ Yasmin:  Postar  na  página  da  página  do  face  e  atualizar  o  blog  pra  ontem.

UFMT Giulia : acho que podia ficar um responsável por veículo de comunicação, mas 
todxs terem a senha e ficar a vontade para compartilhar ou postar algo em relação a sua 
região.

4. GT’pró

UFRJ Yasmin- nós temos que fazer o debate do estatuto porque é reponsabilidade da 
CN levar esse debate, as questões do GT’pró. 



UFSM Rodrigo: A gente fez o CORECS, e dois dias foram só o debate do Estatuto, 
conseguimos  avançar  bastante  em  relação  a  isso.  A nossa  maior  duvida  é  como 
conseguimos conscientizar sobre esse debate do Estatuto.

5.GTP’s

UFRJ Yasmin:  acha que nessa questão do GTP’s temos que ver como as escolas estão, 
temos que ver o que eles fizeram, seria bom se tivesse alguém do nordeste no mesmo 
GTP’s, e a CN colocaria o contato de uma escola com a outra. Não foi nada produtivo 
pros GTP’s não terem nenhum acúmulo. Só atrasou as discussões.

 Encaminhamento:  Para  cada  CN  fique  responsável  para  ver  a  respeito  dos 
responsáveis pelo GTP e trazer na próxima reunião. 

. Ciências Sociais no Ensino Médio: UFRRJ, UFV, UFMT.

· Combate às opressões, raça e etnia: UFU, UFMG, UFC.

· Precarização do ensino e projeto de universidade: UFRJ, UEM, UNIOESTE.

· Memória do MECS: USP

· Universidades Pagas: PUC-MG, UNISINOS.

· Formação e atuação profissional: UFRGS, UFES, UECE, UFC.

· Estatuto: CN 2011 e 2012

6. Passadas:

UFC Tehany - Já estamos em contato com outras regiões, com relação referente ao 
nosso  acúmulo,  fizemos  a  explanação  do  que  tinha  acontecido  no  ENECS.  Eles 
questionaram por que eu não tinha feito nenhum dos GTPrós, eu falei que não tinha 
acúmulo.  O pensamento foi trazer as discussões da Anecs para a região.

UFC Luana: Anotou uns tópicos que vão fazer passadas no próximo mês nas estaduais 
do CEARÁ, UEVA E URCA, não pensamos em metodologia, e podíamos sair daqui 
com uma programação das passadas. 

Elencaram alguns assuntos para tratar:

História do MECS

Atual Movimento Estudantil de CS

Apresentação da ANECS (sua organização).

- Carta de Princípios



- CN

- CRECS

- CORECS

- ERECS

- CONECS

- ENECS

GTPs

Espaço de Mulheres

Espaço de debate sobre diversidade sexual e identidade de gênero

CONECS 2013.

ENECS 2013.

UFSM Rodrigo: Debatemos dentro do CORECS, em relação as passadas. Organizar 
alguém para ficar na secretaria, uma escola fique responsável para pensar nas passadas e 
articular  a  campanha,  para  trazer  na  reunião  e  aprovar.  Fazer  nossas  reuniões  mais 
operativas.  Seria assim: 1 escola pra secretaria, 1 finanças, 1 comunicação, 1 formação 
e 1 campanha. É só uma proposta não necessariamente precisam ser esses 5. Mas foram 
pensados esses 5 eixos por questão de demanda dentro da ANECS.

Secretaria: Fazer e organizar relatos, chamar reuniões online.

Finanças: Gerir dinheiro nacional e pensar política financeira.

Campanha: Pensar metodologia para as campanhas das nossas bandeiras de luta.

Comunicação: Manter a comunicação interna e externa.

Formação: pensar matérias tanto para formação sobre as bandeiras como de campanha.

UFC Luana: Onde fica estatuto?

UFSM Rodrigo: Do estatuto ficou que seria responsabilidade de todas as escolas da 
CN. Mas a escola responsável por campanha também pode ficar responsável de pensar 
como trabalhar o estatuto dentro das passadas.

UFRJ Yasmin: Acho q podia ter um ponto só pra estatuto.

UFRR Tehany: já que parece ser nosso maior desafio

UFC Luana: Nós vamos ter que ficar com o finanças?



UFSM Rodrigo: Acha que não necessariamente ficaria na responsabilidade de apenas 
uma escola, para todxs estarem nesse acúmulo.

Encaminhamento: na próxima reunião todxs trazem a síntese da questão do estatuto.

Encaminhamentos:  
1:  Trazer  proposta  de política  financeira  para a  entidade.  Quem puder  trazer  planos 
escritos na próxima reunião.

2: Para cada CN fique responsável para ver a respeito dos responsáveis pelo GTP e 
trazer na próxima reunião.

3: Comunicação: Atualizar o Blog (UFRJ).

Data Próxima reunião: 09.12.2012

Data CONECS: 9 à 18 de janeiro, espírito santo.


