
CURSO DE COORDENADORES [CCO] ENECS 2013

O  curso  de  coordenadores  nos  aparece  como  uma  ferramenta  no  entendimento  e
construção dos encontros nacionais e regionais como processo coletivo de acumulo dxs
estudantes  de  ciências  sociais.  É  pensado  com  base  na  metodologia  aplicada  aos
encontros – Josué de Castro – sendo parte constituinte da mesma e tem como principais
objetivos:

1. Balanço do que temos acumulado em relação ao método aplicado aos encontros;

2. Expansão  da  Comissão  Organizadora  no  que  constitui  a  chamada  CPP
(comissão político pedagógica) entendendo a importância de fazer dos encontros
uma construção coletiva;

3. Formação  prática  de  novos  militantes  fazendo  com  que  seja  possível  a
apropriação  do  acumulo  do  mecs  e  do  método  aplicado  aos  encontros  por
estudantes que estejam se aproximando/inserindo no movimento.

Nesse sentido, o ENECS 2013 terá um curso de coordenadores reduzido, de três dias.
Avaliamos que até aqui os cursos de coordenadores [CCO] vem sendo muito longos e
talvez por isso tenha havido dispersão e falta de uma sistematização orgânica. Abaixo a
programação do curso, que deverá ocorrer dos dias 17 à 19 de julho de 2013

Programação

17 de Julho 18 de Julho 19 de Julho

08:00 às 09:00 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã

10:00 Abertura:  Roda  de
Conversa  sobre  o

Metodologia  I  –
Apresentação  do

Espaço Feminismo



tema do encontro Método  e
aplicabilidade  ao
encontro

12:30 às 14:00 Almoço Almoço Almoço

14:00 às 17:30 Bandeiras  I:
Remoções Urbanas  e
Rurais

Metodologia  II  –  1)
Estudo  da
programação;  2)
Propostas;  3)  Debate
sobre o ato

Discussão  sobre
ESTATUTO

18:00 às 20:00 Jantar Jantar Jantar

20:00 às 22:00 Bandeiras  II:
Ciências  Sociais  no
Ensino Médio

Debate MECS e suas
instâncias:  ANECS e
Regionais  (Análise
do  último  ano  de
atuação)

Festa  de
Encerramento  no
DCE

22:00 às 00:30 Socialização Socialização Festa  de
Encerramento

→ Local: DCE UFC

→ Número de vagas por escola: 3

→ Preço da inscrição: 40 reais, referente AO ENCONTRO TODO (CCO +
ENECS)

Importante – Construção do Ato do Encontro

No ENECS 2013, o CCO também foi pensando na perspectiva de dividirmos com as
escolas o que temos pensado em relação à ação prática que deverá acontecer como um
dos grandes momentos de nosso encontro.

Sabemos  que,  à  época  do  encontro  estará  acontecendo  no  Brasil  a  Copa  das
Confederações, o mega evento esportivo que funcionará como a anti-sala da Copa de
2014.  Sabemos  também  que  para  esses  grandes  eventos  uma  liminar  federal  foi
aprovada colocando que toda manifestação durante os respectivos eventos deverá ser
considerado como ‘ato terrorista’ e por isso, ao pensarmos no momento de ação direta
do nosso encontro, achamos importante pensarmos coletivamente e responsavelmente,
debatendo as possibilidades e viabilidades de ação entre todas as escolas que puderem
vim.  Ademais,  entendemos  que  seja  importante  dividir  e  debater  os  processos  de
remoção urbana pelos  quais passa a nossa cidade e também o acumulo que tanto a
UECE quanto  a  UFC tiveram ao  longo  desse  ano  em relação  a  nossa  formação  e
atuação, na ideia de fortalecermos nossas bandeiras, procurando somar nesse processo
trabalho manual e intelectual como duplo caráter de uma mesma coisa.


