
As 20h50 do dia 03 de Agosto do ano corrente, iniciou-se a primeira reunião 
virtual entre os Coordenadores Nacionais (CN) da ANECS - Articulaçao Nacional dos 
Estudantes de Ciências Sociais, via GDocs.

Estavam presentes na reunião: Região NE - Iorran (UECE), Região Sudeste - 
Paulo Antonio (PA) (UFMG) e, a Região Sul - Priscila e Juliane (UFRGS).  

Antes do relato da reunião, cabe salientar que a Ellana, nome de referência da 
Região Norte, acessou a internet somente depois do início da reunião e, ao não 
conseguir acessar o arquivo no Docs não compareceu a mesma. E, o atraso de 50 
min no inicio da reunião, fora devido a dificuldades de conexão, onde optou-se pela 
utilização da tecnologia google docs ao invés do skype.

Consensuou-se as pautas abaixo dando prioridade para os repasses de cada 
região pós-enecs e parte organizativa da Coordenação Nacional da ANECS.

1. Informes / Pepasses
a)repasses das regionais pós-ENECS e como se encontra a situação 

de cada regional
2. Organicidade da CN - plano de reuniões pra gente se afinar.
3. Bandeiras da ANECS
4. GTP’s
5. Conecs
6. Encaminhamentos Imediatos

1) Repasses Pos-ENECS

[Priscila - UFRGS - Sul] Universidade ainda estava em férias, caracterizando 
falta de contato com o CECS - Centro Acadêmico. Porém, fora repassado para as 
listas de e-mails (regional sul, lista dos estudantes (via comissão de graduação) e 
lista da gestão) as sínteses e deliberações do ENECS. 

A reunião de planejamento do CECS realizaria-se na sexta-feira próxima (dia 
06), onde seria solicitado a marcação da data da assembleia de base. 

[PA - UFMG - Sudeste] Universidade também em férias. O seminário de gestão 
do CACS da UFMG iniciaria no dia 04 de agosto, onde as deliberações do ENECS 
começarão a ser articuladas. 

"Estamos num período bom dentro  de BH pro MECS, com bastante gente 
animada, o que faz com que a gente tenha que pensar direito nossa organicidade 
pra conseguir tocar as tarefas, dividir bem isso tudo, pra não sobrecarregar e nem 
centralizar. Mas ai já tem coisas bem internas que não interessam tanto. Temos um 
complicante que é que também fomos CO. Então o pós-enecs pra gente é um tanto 
quanto diferente, pois tem todo um desgaste de muita gente e tal. Além disso, somos 
duas escolas. Ainda vamos fazer uma avaliação da CO e um planejamento ampliado 
em BH pra compor um coletivo pra tocar a ANECS. Devemos fazer isso em agosto 
mesmo.

Além  disso,  temos  no  sudeste  marcado  o  CORECS  para  Novembro  em 
Viçosa(a uns 200km de BH). Vamos acompanhar de perto a construção do CORECS 
e botar peso pra isso. 

Ainda  não  conseguimos  conversar  com  o  povo  das  outras  CR  do 
sudeste(UFSCAR, UNIFESP e UFRJ), estamos primeiro pensando em como vai se 
dar o nacional e o local, pra ver quais tarefas teremos e como organizá-las" 

[Iorran - UECE - Nordeste] "Gente, quanto ao nordeste estamos muito parecido 
com vocês, pois as escolas ainda estão de férias e outras entraram de férias agora 



(caso da UECE).
Aqui, como vocês puderam ver no ENECS temos uma organização legal.
Quanto  ao  debate  da  ANECS  a  repercussão  para  as  escolas,  pelo  que 

conversei com algumas pessoas foi boa, tem estudante que não é organizado que 
está querendo saber mais sobre isso e tal. O planejamento do CA vai ser 5, 6 e 7 de 
agosto  (próximo  final  de  semana).  Como  entramos  de  férias  agora  ainda  não 
debatemos  muito  nem  também  com  relação  ao  CONECS  (que  ficamos 
responsáveis).

Ainda não criamos a lista regional da ANECS (fiquei encarregado de criá-la) 
pretendo  criar  hoje  e  também  ainda  não  fizemos  um  mapeamento  da  sociais 
nordeste" 

2) ORGANICIDADE

a) quem tá na lista e quem participa das reuniões

Foi problematizado a solicitação de um colega de Brasília para ser adicionado na 
lista da CN da ANECS, pois o CN da UnB faz parte do curso de Sociologia da 
universidade, e não tem diálogo com o curso de Ciência Política.

Foi defendido manter na lista da CN da ANECS somente os nomes de referência, 
pois isso estava diretamente relacionado a questão problematizada na defesa de 
metodologia da ANECS de não sobressaturar os mecanismos de encaminhamentos 
da ANECS e caso abríssemos para o companheiro da UNB teríamos que abrir para 
todo mundo que quisesse entrar e dessa forma estaríamos criando uma segunda 
grande lista do MECS, coisa que não precisamos pois a lista oficial do MECS tem 
que ser a do CONECS..

Porém também foi proposto que além dos nomes de referência, poderia-se colocar 
também, se a escola quiser adicionar, o e-mail do CA. Em relação a criar as listas 
das regionais, as mesmas teriam autonomia para criar ou não.

Foi problematizado a questão da superlotação da lista da CN da ANECS, já que a 
mesma deve ser utilizada somente para questões encaminhavas de demandas que 
venham das regionais.

Foi concordado de que estejam nessa lista da ANECS os nomes de referência para 
a CN, pois fora deliberação no ENECS que seriam 3 referencias por escola.
Referente a Regional podemos deixar o indicativo de que sejam criadas listas para 
se articular.

Foi pedida questão de ordem, pois haviam duvidas referente ao que foi deliberado 
no ENECS, se seria uma pessoa da escola referencia ou a escola em si.

Houve esclarecimento afirmando que "foi tirado uma pessoa no ENECS, e outras 
duas a serem tiradas pela escola, compondo três pessoas para a CN ou para a 
articulação regional"

2.  A entidade  nacional  se  organizará  por  regionais,  que  no  caso  seriam  5, 
compostas  por  escolas.  Cada regional  deterá  autonomia  na  forma de  se  organizar 
regionalmente. Porém para levar a discussão e repasses para a reunião nacional as 
organizações regionais elegeram apenas uma escola;

a.  Cada  escola  que  componha  a  articulação  regional  deverá  apresentar  3 
representantes, sendo 1 por indicação no ENECS e outros 2 elegidos em assembleia 
de base;



b.  Cada  escola  que  componha  a  articulação  nacional  deverá  apresentar  3 
representantes, sendo 1 por indicação no ENECS e outros 2 elegidos em assembleia 
de base

Foi lembrado também que anteriormente ao excerto retirado das deliberações do 
ENECS - BH, consta:

"1. A organização de base da articulação nacional dos estudantes de ciências 
sociais  será  pelas escolas,  sendo que tenha 1  pessoa de  referência  para  tocar  as 
articulações" 

Como este ponto, em relação a quantidade de pessoas que farão parte tanto da lista 
quanto das reuniões virtuais, ficou confuso e controverso devido a dubiedade da 
relatoria final do ENECS, consensuou-se:

• Buscar mais informações com outros estudantes que estavam no ENECS-
BH, para tirar a duvida sobre a ambiguidade da relatoria da plenária final;

• Que na próxima reunião, estejam presentes os 5 (cinco) nomes de referencia 
da CN, tirados no ENECS-BH; 

• Defesa de um dos pontos ao menos ate o CONECS-CE; 

Próxima reunião: quarta-feira, dia 10 de agosto, as 9h da manhã no SKYPE.

Reunião finalizou-se as 23h11.


