
Comunicado sobre o Curso de Coordenadores do XXVIII ENECS

1. O Curso de Coordenadores para o ENECS Fortaleza funcionará como um espaço formativo 
e  de soma na construção do encontro,  procurando socializar  o acumulo que tivemos ao 
longo da construção do encontro enquanto comissão organizadora e também a dinâmica 
estrutural  do  encontro,  potencializando  a  atuação  militante  de  todxs  os  encontristas.

2. O  Curso  de  Coordenadores  (CCO)  faz  parte  do  método  adotado  em  nossos  encontros 
nacionais  desde  o ENECS  BH, em 2011,  o  método Josué de Castro.  Por  tanto,  faz-se 
necessário a compreensão do papel que a formação de coordenadores tem no funcionamento 
do  encontro  como  um  todo.

3. As pré inscrições para o CCO ocorrerão entre os dias 09 de Junho à 23 de Junho de 2013, 
impreterivelmente.

4. Quem  se  inscrever,  deverá  preencher  o  formulário  que  se  encontra  na  aba  “Curso  de 
Coordenadores” no blog até a data referida e aguardar retorno da Comissão Organizadora 
por  e-mail.

5. Cada escola poderá enviar até 3 estudantes para o CCO, portanto, articule com a sua escola, 
seu  centro  acadêmico  ou  seu  coletivo  de  curso  a  tua  vinda.  A construção  coletiva  é 
fundamental  para  o  bom funcionamento  da  metodologia  do  encontro  e  também para  a 
construção  do  movimento  estudantil  de  ciências  sociais.

6. Ao término do prazo da pré inscrição, a comissão organizadora entrará em contato por e-
mail, enviando o material que deverá ser utilizado durante o CCO bem como a conta para 
depósito  da  inscrição.

7. O custo do CCO é de R$ 40,00, CONTUDO, o estudante que participar do CCO  NÃO 
PAGARÁ  A INSCRIÇÃO  DO  ENECS. Essa  taxa  de  40,00  cobrirá  1)  alojamento  , 
alimentação e material do curso de coordenadores; 2) alojamento e alimentação do XXVIII 
ENECS.

8. Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail:  enecs2013@gmail.com com o título CCO 
no assunto.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora
XXVIII ENECS, Fortaleza!
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