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

No dia  18 de março de 2012, iniciou-se a quinta reunião virtual entre os Coordenadores 
Nacionais (CN) da ANECS - Articulação Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais, via Skype. 

A Reunião começou as 15h46 , horário de Brasília. Houve  um pequeno atraso por conta de 
estarmos  esperando  o  P.A que  estava  em outra  reunião  e  o  Órion  que  demorou pra  conseguir 
acessar. 

Em relação à conexão dos membros da CN  por Skype foi boa só tivemos dificuldade com o 
microfone da Ellana, mas conseguimos levar a reunião adiante.

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 (UFPA)

Pautas:

• Comitê de comunicação
• Cartilha

Informes GERAIS

• A Prix criou um grupo no Google (comitê de comunicação) e o e-mail para o Comitê. 
A CN já foi adicionada; a Nane foi o nome indicado para ser referência do nordeste e o 
André,  do Centro-Oeste;

• Foi repassado e-mail para Gabriel da UFRJ..vai ser divulgado no blog
• Seminário da CRECS
• Ocupação dos professores na PUC-Minas

Comitê de Comunicação

• Material que devem ser colocados no blog:
a) Situação UFF – Iorran
b) Repasses Seminário CRECS - Iorran e Nane 
c) Mobilização PUC-MG - PA e os meninos da PUC-Minas 
d) Situação professores no Paraná – Prix 
e) Nota e cartaz comite de comunicação – Prix

Cartilha

• Pontos que deverão constar na Cartilha:
a) Histórico do MECS 



b) MECS hoje: Apresentação da ANECS 
c) Análise da Política Educacional dos últimos anos

* Como essas políticas tem influenciado nas Ciências Sociais 
* Como o MECS tem reagido a isso? 
 # Qual a perspectiva que a ANECS traz a esse debate 

d) Sociologia no Ensino Médio
* Acúmulo do ENECS e GTPs

e) Discussão Carta de Princípios e Estatuto 
f) Proposta de Carta de Princípios 
g) Calendário MECS - Todos ao ENECS! 
h) Mapeamento - como encontrar a ANECS

• No ponto 1 será colocado o Histórico do MECS;
• MECS hoje: Apresentação da ANECS e será feita a análise da Política Educacional dos 

últimos anos com o objetivo de perceber  como essas políticas tem influenciado nas Ciências 
Sociais e como o MECS tem reagido a isso.Apresentando assim qual a perspectiva que a 
ANECS traz a esse debate;

• No ponto Sociologia no Ensino Médio e Memória trabalharemos com o acúmulo do ENECS 
e GTP’S;

• Também Discutimos sobre a proposta de Carta de Princípios e o Estatuto (acrescentando a 
proposta de Carta de Princípios);

• No ponto  Calendário  MECS  achamos  importante  está  fazendo  por  meio  do  blog  uma 
divulgação constante dos eventos que estão ocorrendo no MECS e  jogar peso para estar 
chamando,divulgando  e incentivando  em todas as regionais - Todos ao ENECS!.Também 
ressaltamos a importância do mapeamento que cada CN deve apresentar da sua região  para 
que  os  estudantes  que  acessem o  blog  saibam como encontrar  nas  suas  escolas  ou  nas 
proximidades a  ANECS.

Tarefas organizativas

- Responsáveis de cada parte da cartilha:

• Análise Política educacional: Iorran e Ellana;
• MECS hoje: Prix, Iorran e Órion ficaram responsáveis pelo tópico;
• Calendário MECS - Todos ao ENECS (Prix vai ver com o Will da UFSM);
• Mapeamento - como encontrar a ANECS: todas as CN’s devem  entregar o da sua regional;
• O tópico Histórico do MECS será escrito de acordo com o acúmulo do GTP (ver com os 

responsáveis);
• No tópico Sociologia no Ensino Médio ficarão responsáveis: o P.A e Iorran ;
• Prix ficou responsável pela discussão sobre “o que é Carta de Princípios e Estatuto”
• Proposta de Carta de Princípios (está pronta, fora construída no III CONECS-Fortaleza)

Próxima reunião: 01 de Abril


