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REUNIÃO DO DIA 16 DE OUTUBRO

A Reunião começou as 16:37h, horário de Brasília. Houve atraso por conta de falha na 
comunicação entre as regionais, uma vez que algumas participam do horário de verão e 
outras não, o que gerou confusão no horário da reunião. Além disso, tivemos, novamente, 
falhas com o Skype e com a conexão dos membros da CN à internet.

Presentes: Priscila Rodrigues(Sul), Iorran Aquino (Nordeste), Paulo Antonio (Sudeste), 
Ellana* (Norte)

*A Ellana teve dificuldades técnicas para acompanhar a reunião, o que acarretou que 
não pôde participar por completo desta.

**O Órion, representante do Centro-Oeste na Coordenação Nacional, não participou da 
reunião. Justificou sua ausência após o término da reunião. Teve problemas de conexão à 
internet.

PAUTA:

• Divisão interna à CN de tarefas organizativas
• Tática para consolidar a entidade neste período próximo
• Reunião presencial da CN
• Lutas:

o Boicote ao ENADE
o 10% do PIB para a Educação

• CONECS
• GTP
• Próxima reunião virtual da CN

D IVISÃO INTERNA À CN DE TAREFAS ORGANIZATIVAS

Foi salientado a importância de retomarmos as divisões em comissões que começamos 
a fazer no ENECS, a saber: Comunicação, Finanças & Jurídico. Iorran defendeu que é melhor 
separar as finanças do jurídico, por serem tarefas diferentes e para não sobrecarregar 
ninguém.

• comunicação:   dar uma centralizada no Blog pra construir a referência na 
Entidade de forma unitária e cumulativa. Colocar mais pessoas. Essa tarefa é central neste 
período de consolidação da entidade, por isso é necessário ter mais de um responsável.

• finanças:   como podemos nos organizar? É necessário que façamos essa 
discussão a fundo, pois é fundamental para que possamos construir o MECS de fato. De onde 
podemos tirar essa grana? Disputar as verbas públicas das universidades é complicado, mas 
é um dos caminhos. Outras executivas se financiam a partir da verba que sobra dos 
Encontros e também de contribuições individuais e de Centros e Diretórios Acadêmicos. Neste 
ponto é importante repassar que sobrou uma verba do ENECS e a CO deste vai discutir 
melhor no dia 29/10 para fazer uma discussão POLÍTICA. A CO tem autonomia para decidir 
sobre o rumo desse dinheiro, uma vez que ainda não temos nenhum acordo firmado e não 
existia ANECS; porém deve ter responsabilidade em sua discussão.

• jurídico:   É importante que a questão financeira seja incorporada ao Regimento da 
ANECS a ser redigido.

Pensamos em comissões abertas para as escolas e não necessariamente as 5 pessoas 
referência. Mas temos que amadurecer nessa discussão. Isso é importante para pensamos em 
como vai se dar a divisão de tarefas dentro da CN.
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A idéia é que as tarefas sejam feitas pela CN por enquanto, até que no 
CONECS lancemos as comissões como forma de nos organizar,  com critérios mais 
definidos.

TÁTICA PARA CONSOLIDAR A ENTIDADE NESTE PERÍODO 
PRÓXIMO

Central para este período seria se focar em dois processos, um de luta e outro de 
organização. A proposta é que até o CONECS nos foquemos na luta do Boicote ao 
ENADE e numa reunião presencial.

Repasse     do     Sul:   sempre há conversa sobre a falta de envolvimento dos estudantes no 
MECS. Conversando com o pessoal da UFSC e PUCPR, veio a ideia de organizar duas oficinas: 
uma de articulação e formação para o MECS e outra, de informações sobre o ENADE. 

A primeira, seria uma série de reuniões e visitas em cada escola da região sul para 
passar as informações que temos de cada escola, mantendo um diálogo presencial entre os 
estudantes.

A segunda, mesmo estando meio “em cima do laço”  vejo como única forma de 
conseguir tratar do assunto (ao menos aqui na UFRGS) que estimule os estudantes a 
participar.

Falta tempo para a luta do ENADE. Faltam cerca de 15 dias para o ENADE, o que limita 
as nossas ações, mas é importante para agitar que a ANECS tem uma crítica à avaliação do 
Ensino Superior como é feita hoje. Como perspectiva para o final do ano a pauta do ENADE 
cumpre com o objetivo, mas já para o próximo ENECS seria importante ter uma pauta mais 
específica.

Indicamos que a luta do ENADE deva ser a o foco até o CONECS, 3 das 4 
regionais presentes concordam, enquanto que o Nordeste se centralizou pela discussão feita 
na regional em que decidiram que qualquer posicionamento político deva ser feito de acordo 
com deliberações tiradas em assembléias em todas as escolas de Ciências Sociais do 
Nordeste. Na avaliação da CN essa atitude do Nordeste dificulta a construção da ANECS.

Pauta mais específica deve ser melhor discutida. Para o SUL, em discussão feita no 
CORECS de setembro, a pauta da licenciatura deve ser as Ciências Sociais no Ensino Médio e 
não só a Sociologia, essa discussão vem enquanto um intento de frear a separação do curso 
nas áreas.

REUNIÃO PRESENCIAL DA CN

Para a consolidação da ANECS foi posto ênfase na reunião presencial. Por mais que 
possa ser complicado politicamente, temos que bancar para construir a nossa organicidade.

Decidiu-se:
DATA: Dia 12 a 15 de novembro em Belo Horizonte.
ESTRUTURA: PA
METODOLOGIA: Iorran faz proposta a ser discutida pelo e-mail.

LUTAS

Boicote ao ENADE
Já apontamos que será o foco até o CONECS. Não temos expectativa de que seja uma 

luta encampada por muitas escolas, devido ao pouco tempo que resta, mesmo assim é uma 
importante campanha para agitar a ANECS, tanto para os estudantes de Ciências Sociais 
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quanto para as demais Executivas e Federações de Cursos. Indicativo de aproveitar o material 
do FENEX para que as discussões não partam do vazio.

10% do PIB para a Educação.
Entre a CN há acordo de construir.
No Sul não existiu discussão da regional inteira. Não há acúmulo suficiente na frente, 

talvez seja complexo deliberar sobre isso.

Sudeste: tampouco há acúmulo. Apesar de ser de fato a favor da pauta, não sabe onde 
se posicionar, em qual frente atuar. Não houve esse tipo de discussão na regional, apesar de 
ninguém se colocar em oposição às deliberações do XXVI ENECS.

Nordeste: Iorran tem acordo, mas não se posiciona, outra vez, por conta da discussão 
da regional.

Norte: tem acordo e se posiciona por construir o plebiscito.

Temos acordo na pauta, mas não temos organicidade e capacidade de 
decisão no momento. Indicativo de acompanhar as discussões e trazer os 
repasses pra CN a fim de acumular na pauta. Vamos tentar nos posicionar mais 
claramente na próxima reunião da CN.

CONECS

Reunião da CO será no dia 17 de outubro, bem atrasado. Ainda não tem data.
Eixos: atuação do cientista social, formação, sociologia (CS) no Ensino Médio
Pautas históricas, sem síntese e formulações.
3 dias de formação política, 3 dias de conselho.

Proposta: as regionais trouxessem propostas do que é necessário debater, mas que 
fossem realistas.

Debate:
Além de pensar os eixos, pensar os pontos de discussões que podem existir dentro de 

cada um.
Muito denso a programação, o interessante seria pensar mais a questão da estratégia e 

tática do MECS para o próximo período.
Talvez o mais interessante seria aprofundar mais em uma das bandeiras, talvez a 

Formação do Cientista Social. As demais pautas seria interessante de compilar o acúmulo que 
já exista no MECS.

GTP

Devido ao tempo, não conseguiu-se discutir a fundo os GTPs. Mas foi indicato que:
As regionais se responsabilizam em fazer um mapeamento do andamento 

dos GTPs para socializar na próxima reunião, no dia 2 de novembro às 19h.

PRÓXIMA REUNIÃO VIRTUAL DA CN

Dia 2 de novembro, as 19h, no Skype.
Pauta: 
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• Repasses da luta do Boicote ao ENADE em cada regional, 
• GTP, 
• 10% do PIB para a Educação, 
• Reunião presencial da CN


