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

No dia 01 de Abril de 2012, iniciou-se a sexta 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 Centro-O.: Órion Coppe (UNB) 
Região Norte: Ellana (UFPA)

Pauta:

• Operacionalização tarefas

Tarefas organizativas

1 - Próxima reunião no dia 6 de maio.

2 - Cada CN fará repasses qualificados da situação das regionais e enviará para a lista da CN até o 
dia 15/04

3 - A Cartilha Nacional vai sair antes do ERECS Sul; não temos condição de construí-la antes do 
ERECS Sudeste e muito menos do ERECS Nordeste.

4 - O PA vai centralizar o processo de construção da Cartilha, cobrando o conteúdo daqueles que 
estão responsáveis desde a última reunião da CN.

5 - Até o dia 15 de abril deve constar já da Cartilha:

a) Mapeamentos das Regionais
b) Memória do MECS
c) Sociologia no Ensino Médio

6 - O restante da Cartilha deve estar PRONTO para o dia 6 de maio. Antes disso o PA vai cobrar de 
cada CN seus devidos compromissos.

7 - Bandeiras das regionais: Já foram mandadas fazer em BH. A bandeira do Nordeste foi enviada 
por Sedex por conta da necessidade de construir a identidade no Nordeste no Encontro Regional. As 
demais bandeiras estarão prontas depois do feriado e serão enviadas logo após. O Custo de cada 
bandeira foi de R$75,00, e o envio para o Nordeste saiu por R$ 46,90. As notas serao enviadas para 
a Prix depois do feriado.

8 - Bandeiras e Camisas da Campanha de identidade e finanças:
a) O orçamento de custo até agora é de: Bandeiras - R$15,00 cada | Camisas: R$14,90 cada.
b) O PA vai fazer mais orçamentos e chorar o preço, até a próxima reunião.



c) Também faremos camisas BRANCAS

9 - As regionais que precisarem do repasse financeiro da ANECS contactem o PA.
a) Ainda tá bem bagunçado as finanças
b) Mais pra frente devemos nos organizar para entregar a gestão com prestação de contas e grana 
em caixa

Próxima reunião: 06 de Maio


