
Relatoria da Reunião da Articulação Nacional dos 
Estudantes de Ciências Sociais - ANECS

As  12:40  do  dia  02  de  Setembro  de  2011,  iniciou-se  a  segunda  reunião  virtual  entre  os 
Coordenadores Nacionais (CN) da ANECS - Articulação Nacional dos Estudantes de Ciências 
Sociais, via Skype.

Compareceram a reunião:
Região Nordeste Iorran Aquino (UECE)
Região Sudeste Paulo Antonio-PA (UFMG)
Região Sul Priscila Rodrigues (UFRGS)
Região Centro-O. Órion Coppe (UNB)
Região Norte Ellana Fiama (UFPA)

Pauta da Reunião:
1. Organizativo/organicidade
2. Encaminhamentos Imediatos
3. Bandeiras ANECS-NACIONAL
4. GTP's
5. CONECS

Pauta: Organizativo

Sobre o quórum mínimo das reuniões da ANECS

Começamos  a  reunião  tentando  sanar  questões  organizativas  que  estavam  impedindo 
diretamente   a organicidade da ANECS, como a entrada na lista de e-mails da ANECS de dois 
integrantes da CN, no caso o Órion (UNB) e a Ellana (UFPA), que ainda não tinham conseguido  
entrar na lista de e-mails. Foi ainda repassado a relatoria da primeira reunião para o Órion e para a 
Ellana e esclarecido os pontos de pauta para a 2ª reunião.

Após sanada essas questões fizemos o repasse da 1ª reunião da ANECS, onde até então nem 
sabíamos se era legítima ou não, pois dentre várias coisas que não debatemos no ENECS, foi o 
quórum  mínimo  para  que  as  reuniões  da  ANECS  fossem  consideradas  legítimas.  O  que  fez 
inclusive que na primeira reunião da ANECS, ficássemos em dúvida se era legítima ou não.

Foi colocada mais de uma vez que o quórum mínimo deveria girar em torno de 3 ou 4. As 
propostas levantadas foram: 

1º - Que o quórum fosse de três pessoas da Coordenação Nacional;
2º  - Que o quórum fosse de três, sendo que não poderia haver duas reuniões seguidas 
com os mesmos três coordenadores nacionais;
3º - Que  o  quórum  mínimo  fosse  de  quatro  pessoas  da  CN,  sem  precisar  do 
revezamento.

Após algumas questões  colocadas  decidimos que o quórum mínimo deve ser  de 4 para 
estimular a participação e garantir que os encaminhamentos representem a necessidade real dos 
estudantes de Ciências Sociais do país. Essa decisão será provisória, precisando ser legitimada ou 
não, na proposta de Estatuto da entidade nacional que será aprovado no próximo ENECS-RS.

Sobre o número de pessoas de referencia da articulação nacional



Posteriormente  foi  debatido  o  ponto  da  participação  na  lista  de  e-mails  da  articulação 
nacional, que não havia sido sanado na reunião anterior e que havíamos tirado de entrar em contato 
e  buscar informações sobre o que de fato havia sido aprovado na plenária final do ENECS-MG.

Foi esclarecido, para as pessoas da CN da ANECS que não estiveram na primeira reunião, os 
dois pontos que a relatoria da planária final permite quanto a questão da composição das pessoas de 
referência da Articulação Nacional. A relatoria permite duas opções:

1º - A CN seria composta por 5 pessoas, sendo uma pessoa de cada região, estas 
seriam escolhidas  nas  plenárias  regionais  dos  Encontros  Nacionais  e  posteriormente 
sendo relegitimada em Assembleia de Curso de base.
2º - A CN  seria  composta  por  15  pessoas,  sendo  uma  pessoa  de  cada  região, 
escolhidas nas plenárias regionais dos Encontros Nacionais e outras duas escolhidas nas 
assembleias de base de cada escola eleita para a articulação nacional.

Houveram os repasses sobre a conversa com outras pessoas que participaram do encontro e 
inclusive com a CN do ENECS-MG e foi entendido e esclarecido que o de fato foi aprovado no 
encontro, foi a 1ª opção, sendo assim a CN da ANECS seria composta por 5 pessoas escolhidas nas  
plenárias  soberanas  das  regiões  no ENECS. Foi  esclarecido  que a  proposta  2 foi  levantada no 
encontro, porém não foi aprovada.

Para  esclarecimento  o  que  passou  na  plenária  final  foi:  A Articulação  Nacional  será 
composta por 5 estudantes de ciências sociais, indicad@s nas plenárias soberanas das regiões no 
ENECS. Para as articulações regionais serão eleitos 9 representantes por região em assembleias de 
base, sendo que um dos nove já será eleito no ENECS, que será o mesmo que vai levar a demanda 
da região para a reunião da ANECS. 

Assim a ANECS terá em todo o território nacional 45 articuladores regionais da entidade 
nacional, e desses 45, 5 serão também articuladores nacionais.

Portanto,  na  lista  de  e-mails,  como  nas  reuniões  da  ANECS  estarão  presentes  @s  5 
indicad@s no ENECS e dessa forma a lista oficial e ampla do MECS nacional continua sendo a 
lista do Conselho Nacional de Estudantes de Ciências Sociais – CONECS.

Foi  encaminhado  que  a  CN  do  ENECS-MG  faça  uma  errata  esclarecendo  o  ponto  de 
dubiedade da relatoria final.

Sobre a relatoria das reuniões da ANECS

Após  um  breve  esclarecimento  sobre  a  demanda  de  se  ter  relatorias  bem  escritas  e 
amplamente divulgadas nos espaços oficiais do MECS nacional (lista do Conecs) e também não 
oficiais (facebook), encaminhamos um modelo de relatoria para ser socializado.

Assim foi aprovado em modelo de relatoria sintético e resumido, com os ponto de pauta da 
reunião,  em  que  girou  a  discussão  e  as  divergências  e  posteriormente  colocando  o  que  foi 
deliberado de cada discussão. Caso alguém tiver algum duvida, colocaremos destrinchado a fala de 
cada integrante da CN.

Encaminhamos  ainda  que  haverá  uma  rotatividade  das  pessoas  da  CN-ANECS  que 
escreverão  a  relatoria  das  reuniões.  Foi  encaminhado  ainda  que  logo  que  estiver  pronta,  será 
enviada em no máximo uma semana  para os meios de comunicação do MECS-Nacional.

Pauta: Encaminhamentos Imediatos



Seminário de Universidade Popular

Foi colocado por um dos membros da CN, o indicativo da ANECS participar do SENUP 
2011 (Seminário de Universidade Popular), por entender que participar do Seminário de Construção 
de um projeto de Universidade Popular está respaldado nas deliberações finais do encontro nacional 
ENECS-2011.  Tal  proposta  entra  em  consonância  com  vários  encaminhamentos  (Sínteses  das 
discussões do ENECS 2011) sobre a necessidade do MECS debater e construir proposta, junto aos 
movimentos populares, sobre educação popular.

Após alguns esclarecimentos do evento (solicitado por integrantes) foi encaminhado que a 
ANECS participaria de maneira oficial do evento, podendo inclusive fazer fala enquanto entidade 
nacional dos estudantes de ciências sociais, porém como observadora.

A pessoa  da  ANECS responsável  por  acompanhar  o  evento  foi  a  Priscila  (Região  Sul), 
devendo a mesma ficar encarregada de fazer o repasse e trazer para ANECS as discussões que 
foram tratadas, e ver em que a ANECS pode (ou não) se comprometer na construção do projeto. 

Solidariedade às Greves

Após o repasse de conjuntura de várias manifestações grevistas no país, tanto da educação 
superior, quanto do ensino básico e médio, entrou-se em consenso que a ANECS assinaria várias 
notas dos movimentos grevistas, porém colocada a preocupação com o que estaria sendo assinado e 
o conteúdo que poderia contar em cada nota, foi encaminhado que a ANECS só assinaria notas sem 
precisar  passar  por  reunião  da  Articulação  Nacional  se,  somente  se,  forem  notas  escritas  por 
comando de greve (composição ampla de forças políticas e centrais sindicais) ou notas aprovadas 
em assembleia de estudantes de qualquer universidade do país, por entender que dessa forma não 
teria favorecimento de análise de conjuntura de forças específicas.

Realidade do MECS - Mapeamento

Sentindo a necessidade de compreender como anda as Ciências Sociais e sobretudo, o 
MECS a nível nacional, para que possamos melhorar organizativamente e saber qual o nível de 
inserção que temos nos estados, foi colocado a necessidade de se fazer um 
levantamento/mapeamento de:

1º - Quantas escolas existem hoje, em cada região.
2º - Quais tem MECS organizado e atuante
3º - O que está sendo produzido e quais as necessidade de cada localidade,  para que 
posteriormente possamos melhorar e fazer ligação com os GPT's do MECS.

Sobre  esse  ponto  foi  encaminhado  que  para  a  próxima  reunião  os  integrantes  da  CN-ANECS 
deverão chagar  com os informes prontos (escritos) para diminuir o tempo de repasse e para que 
possamos colocar na relatoria um repasse mais fidedigno da realidade do MECS.

Proxima Reunião

Propostas de pautas para a Próxima Reunião
1. Informes/Repasses
2. Banderias da ANECS (Gerais e Específicas)

• ENADE
• 10% do PIB para educação pública



3. Grupos de Trabalho Permanentes
4. Conselho Nacional de Estudantes de Ciências Sociais

►►►Próxima Reunião: 02 de Outubro (domingo), às 15h◄◄◄


