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

No dia  02 de novembro de 2011, iniciou-se a quarta 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) 

Pautas:
• Informes (gerais e de cada regional)
• Repasses do Boicote ao ENADE
• GTP's
• 10% do PIB para educação
• Reunião presencial
• Calendário
• Blog
• Encaminhamentos

Informes GERAIS

• O seminário da CRECS/CORECS foi adiado indefinidamente;
• O CONECS teve duas reuniões gerais e acontecerá nos dias 21 a 28 de Janeiro;
• Houve uma reunião de organização neste fim de semana (05 e 06/11) para reorganizar o 

ERECS sudeste;
• Chapa de direita ganhou as eleições para DCE na UNB;
• Haverá repasses de contato dos GTp's pelo blog;
• Sobrou do Enecs 22 ou 23 mil reais.

Informes REGIONAIS

• Ellana não participou da reunião, mas enviou relato da Regional Norte:

Devido a sua extensão e desarticulação pela ausência de CORECS E ERECS na região 
Norte,  nos  impossibilita  de ter  um panorama do que está  sendo debatido  em cada  escola, 
portanto a principal tarefa da ANECS- Norte  é  mobilizar “todas” escolas para se conhecerem 
e apresentarem suas realidades, De inicio foi criado um grupo do Mecs - Norte no facebook e 
e-mail o qual contém  mais de 70 pessoas do Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e 
Acre.

A primeira reunião ficou para o dia: 27/09/11. (Não ocorreu) depois disso em todas as 
outras propostas de datas não conseguimos quorum suficiente, mas nas conversas “informais” 
lançamos  uma  proposta  para  que  organizemos  um Corecs  em Belém –  UFPA e  Manaus- 



UFAM se prontificou em se organizar para receber o Erecs.

Pará
UFPA - Universidade Federal do Pará 

No momento o curso de Ciências Sociais da UFPA tem atravessado sérias dificuldades 
referentes  ao  seu  PPC, porque  o  curso  tem um PPC que  há  muitos  anos  não  é  revisto  e 
atualizado conforme as exigências do Ministério da Educação,  o “novo” PPC foi feito por 
apenas um professor que queria aprová-lo sem debate com os estudantes e corpo docente da 
faculdade de ciências sociais, na tentativa de impedir  isso foi  formada uma comissão com 
discentes e docentes para elaboração conjunta do PPC e depois de 3 meses de trabalho  uma 
professora  apresentou  um  PPC  para  a  licenciatura  que  foi  enviado  a  PROEG  (órgão 
responsável pela vistoria e enviar o projeto para a aprovação final) isso sem aprovação em 
reunião oficial.

 Dentro desse contexto devido a nota baixa no Enade e a desatualização do PPC do 
curso veio uma diligência do Ministério da Educação para reavaliar a nota baixa juntamente 
com o quadro docente, infra-estrutura, o curso de uma forma geral, ressaltando que no final 
desse ano haverá Enade e se não houver um bom desempenho dos estudantes na prova virá 
uma nova diligência. O centro acadêmico tem estado a frente na mobilização e organização 
desse processo.

-Estaremos organizando um debate sobre o Enade dia 03/11/11 (ANECS regional, CACS e 
DCE)-

UNAMA - Universidade da Amazônia
ESAMAZ- Escola Superior da Amazônia

-Não existem de históricos de mobilização

Amapá

UNIFAP- Universidade Federal do Amapá
-Semana Acadêmica.

Rondônia

UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia
Os estudantes e professores da Universidade Federal de Rondônia estão em greve a mais de 45 
dias e 3 semanas de ocupação a reitoria da Universidade.
Ocorreu uma  CARREATA, no dia  1/11/11, saindo da frente da UNIR Centro,  as 17 h em 
direção a Campos Sales, via 7 de setembro e retornando a Unir Centro via Jorge Teixeira e 
Carlos Gomes. Com o tema: Enterro Simbólico da Reitoria Podre da UNIR - Concentração a 
partir das 16 h.

Roraima

UFRR - Universidade Federal de Roraima
4° Semana de Ciências Sociais na Universidade Federal de Roraima

Acre
UFAC - Universidade Federal do Acre
-Não temos informações.

http://www.ufpa.br/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002591101006


Amazonas
UFAM - Universidade Federal do Amazonas

-Debate sobre o PPP (Projeto político pedagógico)
-Realização do congresso internacional dos estudantes universitários da região Norte.

• Relato regional Sul:

RS
Unisinos: após mobilização sobre a reforma curricular do curso de Licenciatura em Ciências 
Sociais, a única garantia dada pelo coordenador do curso fora a de que o mesmo será oferecido 
no próximo vestibular.

PUCRS: repassei as informações sobre as deliberações do útlimo ENECS e sobre a criação da 
ANECS, mas ainda não retornaram.

UFSM: após passarem por processo eleitoral, hoje estão organizando a II semana acadêmica 
integrada de Ciências Sociais e Sociologia (licenciatura).
Portanto, somente após a segunda semana de Novembro, conseguirão dar toda atenção para o 
ENECS.
Mas, como eu já havia enviado por e-mail, no dia da última reunião, eles estão propondo uma 
lista ou grupo de e-mails para começar a troca de informações e uma espécie de “formação” de 
um grupo virtual de coordenadores, tratando somente dos assuntos relativos ao ENECS.

UFPel: uma nova gestão assumiu o DA este mês, portanto já comecei a tentar contato com o 
pessoal.

UFRGS: O nova gestão (composta por grande parte das pessoas da gestão anterior) assumiu 
ontem o centro acadêmico. Esta semana que vem começarei um diálogo com os mesmos na 
tentativa de puxar essa construção para os encontros.
Não conseguimos fazer atividade do ENADE, pois o dia que marcamos as rodas de discussão, 
o pessoal marcou assembleia em cima da hora, para a mesma data e horário.

SC
UFSC: estou em contato direto com o pessoal mais articulado. Mas, o quadro é o mesmo da 
maioria  das  escolas  do  sul:  pouquissimos  estudantes  mobilizados.  Para  tentar  mudar  isso, 
faremos uma oficina sobre a ME e ANECS no dia 17 de Novembro na UFSC mesmo.

PR
UEM: ficou de me passar as novas informações sobre as movimentações, mas não entrou em 
contato.

Repasses sobre a luta pelo boicote ao ENADE

• Sudeste: campanha fraca, porém a PUC-Minas boicotou o ENADE ferrenhamente. Dos 35 
estudantes convocados a fazer a prova, 29 boicotaram o ENADE; 

• Centro-Oeste, também não foi muito boa;
• Norte e Sul, não foi expressiva.



• No Nordeste, apesar de não ter havido consenso na construção do boicote via CRECS, 
houveram boicotes em muitas escolas.

GTP's

• Responsáveis pelo acompanhamento e posteriormente, repasses: Iorran e P.A.

10% do PIB para educação

• Não foi encaminhado nada, pois por falta de discussão na base, não houve consenso de 
opiniões. A falta de consenso girou em torno de qual frente de campanha entraríamos, se na 
campanha “10% do PIB para Educação Pública Já!” (puxada sobretudo pelo ANDES) e a 
campanha “10% do PIB para Educação” (puxada sobretudo pela UNE). 

Reunião Presencial

• Discutimos a possibilidade de uma reunião presencial e faremos uma reunião de 
planejamento estratégico da CN próximo ao CONECS.

Blog

• Colocaremos os contatos dos coordenadores no Blog;
• Haverão informações de lutas gerais e mobilizações;
• Alimentação do blog: Iorran, Priscila e P.A.

Encaminhamentos

• Proposta de divisão do valor que sobrou do ENECS 2012 (que será apresentado no 
CONECS): 10% vão p/ as escolas sede do ENECS, 45% para a CN e 45% p/ as regionais.

Próxima reunião: Planejamento pós CONECS


