
A formação e a atuação do Cientista Social como instrumento
de transformação



1. IDENTIFICAÇÃO

Projeto: XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS

Beneficiário: COMISSÃO ORGANIZADORA DO XXVIII ENECS

Período: 21 A 28 DE JULHO DE 2013

Local: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (CAMPUS ITAPERI) (Av. Dedé Brasil, 

1700 – Itaperi Fortaleza - CE, 60740-000 (85) 3101-9863)

Cidade: FORTALEZA – CEARÁ

1.4 COMISSÃO ORGANIZADORA
(Colocar professores que apoiam e nossos nomes)
(Falar com o Estevão, com a moça do centro de humanidades, com o Marcelo
Natividade)

2. APRESENTAÇÃO

O Encontro Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais é realizado anualmente

com a ideia de rotatividade, para atingir todas as regiões do país. Em 2013, o evento

acontecerá no estado do Ceará, região Nordeste do país, tendo em 2011 acontecido no

estado de Minas Gerais e em 2012 no estado do Rio Grande do Sul. O ENECS, tem por

caráter um fundamento baseado no tripé Acadêmico, Político e Cultural, como eixos de

discussão e de formação que se entrelaçam durante as suas atividades. 

Neste momento, a comissão organizadora do evento percebe a necessidade da

discussão sobre a formação e a atuação do cientista social em âmbito nacional, tendo em

vista que esta formação poderia ter o caráter crítico de entendimento da construção e

manutenção social, podendo ser vista a possibilidade de transformação dessa sociedade

e a atuação do Cientista Social. 

Juntando estas perspectivas, propomos como temática do encontro A Formação e

a Atuação do Cientista Social como Instrumento de Transformação. O encontro em si

terá uma duração de sete dias, com uma estimativa de público de mil participantes de

várias  universidades  de todo o Brasil.  A Universidade Estadual  do Ceará atuará em

parceria com a Universidade Federal do Ceará na construção do evento, dando apoio

infraestrutural e se mostrando presente como sede do Encontro.

O encontro tem por objetivo a reunião dos estudantes de todo o país, pondo em

pauta os anseios e realidades vividas, trocando experiências no que toca a essa formação



e atuação, principalmente no que concerne a pesquisa. Para tal,  propomos atividades

culturais,  formativas  e  de  discussões,  como  cine  debates,  exposição  fotográfica,

palestras e minicursos, visando um amplo e horizontal debate sobre como a estruturação

dos currículos dos cursos pelas universidades do país influencia diretamente no nosso

mercado de trabalho e na aquisição do conhecimento que nos ajuda a atuar de melhor

forma em nosso campo.

3. JUSTIFICATIVA

O  XXVIII  Encontro  Nacional  de  Estudantes  de  Ciências  Sociais  se  faz

importante como espaço que permite troca de experiências e debates acerca da formação

e atuação cientifica, política e pedagógica dos cientistas sociais. 

Os estudantes de Ciências Sociais do país se viam, até o XXVI ENECS, sem um

formato  de  organização  que  os  representassem  com  a  tríade  acadêmica,  política  e

cultural,  uma  vez  que  os  encontros  aconteciam  anualmente  e  não  conseguiam

contemplar as urgências do desenvolvimento cientifico e político do curso por todo o

país, não havia uma síntese e desenvolvimento posterior ao encontro. 

Em 2011,  no XXVI ENECS -  Encontro Nacional  de Estudantes  de Ciências

Sociais, realizado em Belo Horizonte, foi criada a Articulação Nacional dos Estudantes

de Ciências Sociais – ANECS, visando um maior acúmulo entre um encontro e outro e

uma  unidade  representativa  que  englobasse  as  pautas  políticas  e  acadêmicas  dos

estudantes de Ciências Sociais. 

O ENECS tem sido abrigado discussões acerca do currículo, formação e atuação

do  cientista  social.  Essas  discussões  são  de  elevado  valor  para  a  identidade  dos

estudantes que visam na ANECS meio para que se contextualizem debates acadêmicos

das ciências sociais com o que está acontecendo em nossas sociedades.

O encontro ser  sediado no Ceará no ano de 2013 permitirá  um encontro de

cultura  e  conhecimento.  Fortaleza  é  uma  cidade  turística  e  preparada  para  receber

visitantes de todo o país, além de oferecer uma demanda cultural de museus, culinária

local,  teatros  e  centros  culturais  com  entrada  gratuita,  dispõe  de  um  aeroporto

internacional  e  terminais  rodoviários  interestaduais.  Também temos  em vista  que  a

cidade atenderá a acessibilidade a transportes pela capital.

4. OBJETIVOS



4.1- Gerais

           Dar continuidade a articulação nacional de estudantes de ciências sociais, possi-

bilitando um amplo debate acerca da formação e atuação nas modalidades de licenciatu-

ra e bacharelado nas áreas de conhecimento contempladas: antropologia, sociologia e ci-

ência política.

4.2- Específicos

• Contribuir para a formação de cientistas sociais.

• Fomentar a pesquisa.

•   Promover a consolidação e expansão da Articulação Nacional de Estudan-

tes de Ciências Sociais.

• Pensar no estado da formação dos cientistas sociais como instrumento de

transformações, principalmente acerca de recortes sociais que fomentam a

articulação de estudantes, como a ética de pesquisa, o feminismo, o comba-

te às opressões, as politicas educacionais do ensino de ciências sociais no

ensino médio e o combate às remoções rurais e urbanas;

•   Fomentar discussões quanto ao ensino de ciências sociais no país.

• Renovar o interesse na história do próprio Movimento Estudantil de Ciênci-

as Sociais.

• Possibilitar a fomentação e divulgação, acompanhada de debate de pesqui-

sas de estudantes de diversas áreas de conhecimento por meio dos grupos

de trabalho e discussão.

5. PÚBLICO-ALVO

Esperamos no XXVIII ENECS 2013 – CE um público de cerca de 1000 pessoas

oriundas de todo o país. Nosso público principal serão estudantes de Ciências Sociais de

todo o Brasil,  mas  a  proposta  do encontro também atende à  comunidade em geral,

principalmente:

• Professores  e  profissionais  ligados  à  área  de  atuação  e  ensino  das



Ciências Sociais;

• Militantes e ativistas de movimentos sociais e/ou estudantis;

• Estudantes   ou professores  de cursos que possuam afinidades com as

Ciências  Sociais,  como História,  Psicologia,  Antropologia,  Sociologia,

Filosofia, Direito, Economia, dentre outros;

• Qualquer pessoa que tenha interesse nos temas abordados no encontro.

6. IMPACTOS E RESULTADOS ESPERADOS 

• Maior interação entre os estudantes pesquisadores de todas as regiões. 

• Promoção do crescimento da entidade representativa dos estudantes de Ciências 

Sociais.

• Inserção da UECE e UFC nos eventos científicos do país; 

• Ampliar as pesquisas e os temas pesquisados.

7. ATIVIDADES PROPOSTAS 

Programação:  01  conferencia  de  abertura;  20  Grupos  de  Trabalho  cada  um

composto com 10 apresentações orais; 03 mesas redondas, cada uma com 04 participantes,

1 a nível estadual, 1 a nível regional e dois a nível nacional; 01 fórum especial; 10 mini-

cursos, mostra de fotografia e de filmes etnográficos além de atividades culturais apoiadas

pela comissão organizadora. O evento acolhe estudantes para apresentação de trabalhos de

estudantes, principalmente, de graduação

8. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR:



9. ORÇAMENTO PRELIMINAR

A Comissão Organizadora do evento tentará buscar apoio financeiro nas instituições
de fomento a pesquisa: tais como CNPq, Capes, Banco do Brasil, e instituições locais.

Item
1. Passagens e transporte de passageiros

Qtde V. Unit. 
(R$)

Total (R$)

1.1 Passagens Nacionais Participantes 03 MR (3 por MR) 9 1.000,00 9.000,00
1.2 Passagens Nacionais Participantes 01 Fórum 1 1.000,00 1.000,00
1.3 Passagens Nacionais Conferencistas 2 1.000,00 2.000,00
1.4 Passagens Nacionais Participantes de 4 mini-cursos 4 1.000,00 4.000,00
2. Hotel/Hospedagem
2.1 11 diárias 2 dias (conferencistas, MRs) 22 100,00 2.200,00
3. Outros serviços de apoio 
3.1 Locação de equipamentos (data-show e serviço técnico) 1 2.000,00 2.000,00
3,2 Confecção e disponibilização de anais eletrônicos evento 1 2.000,00 2.000,00
4. Programação Visual 
4.1 Serviço gráfico: material divulgação 20.000,00 20.000,00 

4.2 Programação visual e serviços de design gráfico 1 3.000,00 3.000,00 
4.3 Confecção de bolsa evento (1.500) 10,00 15.000,00 
5. Material de consumo 
5.1 Material de escritório, insumos de informática, etc 4.000,00 4.000,00 

Total: 64.200,00

DOM 21 SEG 22 TER 23 QUA 24 QUI 25 SEX 26 SAB 27 DOM 28

8h às 11h Credenciamento Minicursos Minicursos Apresentaç
ão de 
Trabalhos

Grupos de 
Discussão

Vivência Espaço
Livre

EAR 2 
-Espaço de 
Articulação
Regional

11 às 13 h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

14 às 18 h Credenciamento

(MR) Mesa -
Redonda 1: 
Ciências 
sociais no 
Ensino 
Médio

EAN 1 – 
Espaço de 
Articulação 
Nacional 

Oficinas Fórum de 
Feminismo

Vivência
Plenária

Final

EAN 3 - 
Espaço de 
Articulação
Nacional 

18 às 
19:30 h

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar

19:30 às 
22 h

Conferência de 
abertura:
Formação e 
Atuação do 
Cientista Social

EAR1 – 
Espaço de 
Articulação
Regional 

(MR) Mesa - 
Redonda 2 :
Remoções 
Urbanas e 
Rurais

Mesa – 
Redonda 3:
Feminismo 
nas Ciências 
Sociais

EAN 2 – 
Espaço de 
Articulação
Nacional 

Plenária 
Final

Mostra 
cinema 
etnográfico

23 às 3h Cultural Cultural Cultural Cultural Cultural Cultural Cultural 
livre


