
Metodologia CONESS 2013 

Apresentamos aqui a metodologia que será utilizada para a condução dos trabalhos do 

Conselho Nacional de Entidade Estudantis de Serviço Social, que ocorrerá em Santos - 

São Paulo, para a construção do XXXV Encontro Nacional de Estudantes de Serviço 

Social, a ser realizado na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. 

Para iniciar a construção da programação política do XXXV ENESS haverá um espaço 

de formação política sobre a importância do movimento estudantil para a formação 

profissional e os desafios para o ensino superior no Brasil. 

Num segundo momento, a escola sede do XXXV ENESS apresentará todos as 

informações estruturais do encontro que subsidiarão nossos debates essencialmente: 

condições de alojamento dos estudantes, sua alimentação, suas condições de higiene e 

segurança, a distância entre a plenária e os alojamentos, se haverá estrutura para creche, 

a condição e infraestrutura de acessibilidade da escola sede, informações e mapeamento 

dos recursos da comunidade próximos ao local do encontro, como hospitais, farmácias, 

supermercados, transporte coletivo urbano para deslocamento necessário. Entendemos 

que apenas com base nas condições estruturais do encontro poderemos propor uma 

metodologia para ele, da qual somos todos responsáveis. 

A seguir será feito um espaço expositivo, por escola, onde serão sistematizados os 

“objetivos e expectativas” dos participantes do Conselho para o XXXV ENESS. Cada 

escola poderá apresentar até cinco “objetivos e expectativas” que serão redigidos 

publicamente (data show ou kraft) para melhor visualização coletiva. Por exemplo: 

-        propor metodologia de creche, 

-        propor metodologia de brigadas, 

-        propor metodologia de  revisão estatutária, 

-        propor que haja um ato, 

-        propor que hajam oficinas, 

-        propor que tenha uma plenária de universidades públicas e outras de universidades 

privadas 

-        etc 

No momento seguinte debateremos todos os pontos apresentados por escola para definir 

a essência do XXXV ENESS. Cada proposta será lida pelo facilitador e caso não seja 



consenso, será aberta a discussão composta por: três minutos de defesa da proposta e 

serão abertas três inscrições de  três minutos para debate. Se não houver consenso, 

faremos votação por escola. 

Após a construção coletiva de qual será a essência do XXXV ENESS, a idéia desse 

momento é que criemos realmente um encontro realmente pensado coletivamente e que 

não seja uma colcha de retalhos 

As escolas deverão trazer de seus pré-CONESS suas sugestões alinhadas com os eixos 

que a ENESSO trabalha historicamente: análise conjuntura, universidade, movimento 

estudantil, formação profissional, cultura, combate às opressões, mas isso não deverá 

ser pensado de forma estanque, imutável. É interessante que os interesses trazidos de 

nossas escolas possam ser pensados mais amplamente, não nos deixando amarrados à 

estrutura de seis mesas. É possivel, por exemplo, abrir espaços para outras 

possibilidades de trabalho como uma intervenção cultural seguida de um debate sobre 

cultura, atos, oficinas, grupos de discussão etc. 

Pretendemos já localizar estas atividades no cronograma de forma que tenhamos uma 

visão de totalidade do encontro. 

Neste momento deverão ser definidas as mesas de discussão, os palestrantes, as 

ementas, e os temas de debate. Deverão ser definidas as oficinas, as noites culturais e as 

demais intervenções que irão ocorrer no encontro, bem como uma construção previa do 

material político que será distribuído aos participantes. Quando não houver consenso, 

caberá ao facilitador fazer a apresentação das proposta e encaminhar o debate e, se 

necessário, a votação por escola, segundo o regimento interno do XXV CONESS. 

O objetivo de uma construção democrática e bem organizada do XXXV ENESS 

dependerá do empenho e dedicação dos participantes do Conselho, por isso serão 

necessária disciplina e responsabilidade de todos e todas com relação aos horários da 

programação do CONESS, para garantir o bom andamento das atividades, e por esta 

mesma preocupação, não foram incluídas noites culturais. 

A Comissão Organizadora concluiu que os participantes que queiram confraternizar em 

um ambiente mais informal, tem liberdade individual para fazer isso, contudo estando  

atentos à  responsabilidade coletiva e para com a efetivação dos objetivos do Conselho. 



Visando descontrair os e as militantes durante todo o processo de construção do XXXV 

ENESS, foram incluídas diversas atividades dinâmicas durante a programação. 

------------------------------------------------------------ 

Visto que o ENESS 2013 terá revisão estatutária, disponibilizamos em "subsídios para 

metodologia" documentos que podem nos auxiliar a construir o encontro, sendo eles: 

- o atual estatuto da ENESSO 

- a programação do último ENESS em que houve revisão estatutária.   

- o regimento interno do último ENESS em que houve revisão estatutária.  

 

Programação 

Quinta-feira 14/03 

07h30 às 08h30: Alvorada, recepção dos estudantes e café da manha. 

08h30 às 09h00: Abertura do credenciamento 

09h00 às 09h30: Apresentação dos presentes e dinâmica de apresentação 

09h30 as 10h30: Apresentação da C.O do CONESS e repasse da construção do evento; 

10h30 às 11h00: Apresentação da C.N sobre o que é o CONESS e o que é o ENESS. 

11h00 as 11h30: Leitura e aprovação do regimento interno 

11h30 às 12h30: Apresentação e aprovação da metodologia 

12h30 as 14h00: Almoço e organização pessoal 

14h00 às 14h30: Dinâmica de animação da militância . 

14h30 às 16:30: Formação Política. Tema: a importância do movimento estudantil para 

a formação profissional e os desafios para o ensino superior no Brasil. 

16:30 às 18:00 - Apresentação da escola sede do ENESS e repasse de construção 

estrutural, sobre: alojamento (área de camping e salas de aulas), alimentação (ver 

cardápio, onde serão servidas as alimentações, distancia da plenária, tempo estimado 



para as refeições), banheiros (chuveiros, banheiros na plenária), segurança (como 

funciona a segurança no local durante a madrugada, iluminação dos trajetos questão da 

segurança feminina, segurança das salas e da aérea de camping) e mapeamento dos 

recursos próximos da UFMT: hospital, farmácia, supermercado, acessibilidade nos 

alojamentos, banheiros, plenárias e RU, construção dos espaços da creche. 

18h00 às 19:30– Banho e jantar 

19:30 às 23:00 – Apresentação dos “objetivos e expectativas para o ENESS 2013” por 

escola. 

24h – Silêncio 

Sexta-feira 15/03 

07h30min as 08h30min: Alvorada e café da manha. 

08h30 as 09h00: Dinâmica 

9h – discussão sobre das diretrizes e metodologia do ENESS 2013 através do debate 

fundamentado nos “objetivos e expectativas” apresentados no dia anterior. 

12h30 – Almoço 

14h – Construção da programação política do ENESS 2013 eixo: conjuntura 

18h – banho e jantar 

19h30 – Construção da programação política do ENESS 2013 eixo: universidade 

24h – Silêncio 

Sábado 16/ 03 

07h30min as 08h30min: Café da manha e alvorada 

08h30min as 09h00min: Dinâmica. 

9h – Construção da programação politica do ENESS 2013 eixo: formação profissional. 

12h30 – Almoço 

14h - Construção da programação política do ENESS 2013 eixo: movimento estudantil. 



18h às 20h – banho e jantar 

22h – Construção da programação política do ENESS 2013 eixo: cultura 

24h – Silêncio 

Domingo 17/03 

07h30min as 08h30min: Café da manha e alvorada 

08h30min as 09h00min: Dinâmica. 

9h – Construção da programação política do ENESS 2013 eixo: opressões 

12h30 – Almoço 

14h – Finalização da programação política do ENESS 2013: Definição das oficinas, 

material político q será entregue aos participantes do ENESS 2013e  das demais 

intervenções do ENESS 2013 

18:00 às 19:30 – banho e jantar 

19:30 – avaliação do encontro 

20h30: Despedida Militante e Jantar. 


