


O Pré-ENE ocorrerá em duas etapas no Estado. A 1ª será nestas terça, 17, e quarta-feira, 18, no auditó-
rio do DDP (Antigo NTS) - próximo à quadra da Criarte -, no campus de Goiabeiras, em Vitória. A 
continuidade das discussões se dará em junho, nos dias 07 e 08.

Entidades comprometidas com a educação pública - Adufes, Sintufes, CSP-Conlutas, RUA/Oposição de 
Esquerda da UNE, ANEL, UJC, Voz Ativa Ufes e Reviravolta Ufes - reúnem-se às 18h30 desta terça-feira 
(17), na abertura da etapa regional ao II Encontro Nacional da Educação (ENE). A atividade preparatória 
para o grande evento nacional é aberta ao público e tem a finalidade de organizar as demandas locais,  
visando a construção de um projeto de educação pública para o Brasil que se contraponha às políticas 
mercantilistas dos governos, que priorizam a privatização e a precarização do trabalho e ensino. 

A etapa preparatória debaterá a conjuntura política e econômica marcada por ataques aos direitos 
sociais e trabalhistas, demandando mais do que nunca a necessidade de enfrentar as políticas de 
ajuste fiscal e a dívida pública. Para enriquecer ainda mais as discussões, a etapa capixaba prossegui-
rá em junho, abordando mais três eixos. As proposições das plenárias regionais (18/05 e 08/06) 
servirão de propostas para a etapa nacional, que será realizada em Brasília, entre os dias 16 a 18/06.

A organização das Caravanas para o ENE já começou. Para ter acesso às vagas é preciso parti-
cipar das atividades locais. Inscrição https://goo.gl/QbEuWy

TERÇA-FEIRA- 17/05   

18h30 -  Plenária de abertura do II Encontro 
Nacional de Educação - Etapa Estadual

Tema: Avaliação do I ENE e perspectivas para a 
segunda edição 
Professora do GT de Política Educacional do 
Andes-SN, Vânia Graciele Lezan

Tema: Formação do trabalhador técnico-admi-
nistrativo, seu acesso e sua permanência nas 
universidades
Coordenador de Educação da Fasubra, Mário 
Guimarães Júnior, representando o Sintufes

Tema: Gênero, sexualidade, orientação sexual e 
questões étnico-raciais

Integrante da Executiva Nacional do Movimento 
Mulheres em Luta (MML), Marcela Azevedo

Tema : Acesso e Permanência
Estudante de Nutrição da Ufes, do RUA/Oposição 
de Esquerda da UNE e Reviravolta Ufes – Sophia 
Rosa (representando os estudantes) 

QUARTA-FEIRA - (18/05)   

15h às 18 horas – Grupos de Trabalho
EIXOS: 1 - Trabalho e formação dos trabalhado-
res em educação. 2 -  Acesso e Permanência. 3 - 
Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e 
questões etnico-raciais.

18h30 às 21h30 - Plenária Final 

Ufes sedia etapa estadual ao II Encontro Nacional de Educação

1ª ETAPA DO PRÉ-ENE
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