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

No dia 27 de Abril de 2012, ocorreu a sétima reunião virtual entre os Coordenadores 
Nacionais (CN) da ANECS - Articulação Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais, via Skype. 

Região Nordeste: Iorran Aquino (UECE) 
Região Norte: Ellana (UFPA)
Região Sudeste: PA (UFMG)
Região Sul: Priscila (UFRGS)

Durante a semana, o horário da reunião foi modificado, começando portanto as 19h.

Pautas:

• Relatorias anteriores 

• Cartilha
* Apresentação
* Análise Política Educacional Brasileira e Impactos nas Ciências Sociais
* Sociologia Ensino Médio
* Carta + Estatuto
* Carta de Princípios
* Calendário 
* Mapeamentos
* Diagramação

• Pré-ENECS nas escolas 
* Carta de princípios Método 
* Temas do ENECS 

• Acompanhamento das escolas para ENECS 

• Comitê de Comunicação 

• Discussão sobre ABECS 

• Finanças 

(pautas incluídas no meio da reunião)

• Situação da greve dos Docentes
• Repasse materiais da ANECS (bandeiras e camisetas)

Responsáveis pela relatoria de hoje: PA e Prix
Responsáveis por postar as relatorias anteriores no blog: Iorran e Prix



Avaliações - Tarefas – Operacionalização - Responsáveis

• Cartilha
Avaliação de que a Cartilha não foi cumprida dentro do prazo; boa parte dos materiais foi 
feito  em tempo  hábil,  exceto  as  partes  Histórico  do  MECS e  uma das  partes  referente 
Sociologia no Ensino Médio, que ficaram sob responsabilidade do PA.

• Apresentação – Texto aprovado, porém Priscila incluirá um parágrafo com as considerações 
já apresentadas via email para CN.

• Análise  Política  Educacional  Brasileira  e  Impactos  nas  Ciências  Sociais  –  Houve 
dissenso sobre a permanência ou adaptação do texto enviado para constar na cartilha, sob 
argumentativa de não termos debate qualificado e aprofundado na base.  Após discussão, 
sobre  o  caráter  e  sobre  o  conteúdo  do  referido  texto  decidiu-se  por  publicá-lo,  sendo 
indicado o aprofundamento de tal tema nas escolas, proporcionado inclusive pela própria 
existência do texto. Por fim, baseado na discussão decidiu-se por alterar o título do texto, 
para ficar claro que tais análises ainda não estão amadurecidas ou mesmo não são consenso 
no MECS.
Assim o título da seção em que se encontrará o texto será: Análise da Política Educacional 
dos últimos anos: um convite ao debate.

• Sociologia no Ensino Médio – PA vai compilar os materiais até o dia 28 de maio.

• Carta + Estatuto –  texto ok.

• Carta de Princípios – ok

• Histórico do MECS – PA irá atrás do GTP de Histórico (André da UFRuralRJ e Gabriel 
UFRJ) para compor a cartilha.

• Calendário – Não faz sentido conter na cartilha a estas alturas.

• Mapeamentos – não vamos colocar ele completo, só constará no blog. Vamos discutir mais 
a fundo, mas é importante que já se ande com este mapeamento antes do ENECS. Data 
limite para fechar o mapeamento é o 17 de junho.

• Diagramação – PA fará assim que estiver aprovado todo o texto corrido da Cartilha, 
apresentando uma proposta no dia 03 de junho.

• Texto corrido – PA fará no decorrer da semana, enviando até o dia 30 de maio.

Greve Nacional dos Docentes

• A greve traz uma série de questões que podem atrapalhar no nosso processo de organização 
da ANECS, no sentido de que pode inviabilizar a massificação e a presença das regionais no 
ENECS, bem como, caso a greve termine antes do ENECS, o Encontro seja esvaziado por 
ser em calendário letivo.



• Encaminhamos a chamanda de uma reunião com a CO do ENECS no dia 3 de junho para 
discutir isso e outros pontos.

Discussão sobre ABECS

• Estamos aguardando um relato oficial da Assembleia de fundação.
• As CN do Sul e Sudeste devem cobrar pareceres dos participantes já para a próxima semana.

Finanças

• Precisamos urgente compilar todos os arquivos de gastos que a ANECS já teve.
• Repassar o valor para CO do ENECS referente às bolsas – PA vai fazer o depósito durante a 

semana.

Material da ANECS (bandeiras, camisetas)

• PA dá repasse por e-mail esta semana.

Devido o teto da reunião ter estourado, deixamos as pautas 1) acompanhamento do ENECS, 2) Pré-
ENECS nas escolas e 3) Comitê de Comunicação, para próxima reunião.

Próxima reunião:  dia 3 de junho, a partir das 15h, com a C.O do ENECS

Com a CO do ENECS

(primeira parte da reunião)

Greve Nacional dos Docentes
Efeitos na construção do ENECS

Finanças do ENECS
O que a CN pode auxiliar.

Pré-ENECS nas escolas
Carta de princípios
Método
Temas do ENECS

Acompanhamento das escolas para 
ENECS
Como fazer?

Só a CN

(segunda parte da reunião)

Cartilha
Terminar e diagramação.

Comitê de Comunicação
O que faremos para organizá-lo?




