
 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA AS CARAVANAS DO III ENCONTRO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO 

DATA E LOCAL DO ENCONTRO 

O III ENE acontecerá entre os dias 12 e 14 de abril em Brasília-DF. As atividades serão 
realizadas na Universidade de Brasília (UnB), cuja mesa de abertura, mesas de debates e 
plenária final serão  realizados no Centro Comunitário Athos Bulcão; os grupos de trabalho 
serão em salas de aula que haverá indicação pela comissão de organização, durante o 
evento.  

 

INSCRIÇÕES  

As inscrições ao III ENE estarão abertas até o dia 08 de abril/2019 e deverão ser feitas 
diretamente no site do evento,  por meio do link: 
https://encontronacionaldeeducacao.org/inscricoes/.  

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito por meio de depósito bancário ou 
transferência eletrônica, não sendo aceito depósito em envelope. Os dados da conta 
para pagamento da taxa de inscrição são: Banco do Brasil, agência 3599-8, conta 
corrente 21369-1, CNPJ 00676296/0001-65. Os valores são diferenciados de acordo com 
a categoria, a saber: Estudantes (R$ 40 reais), Docentes da Educação Básica, 
Trabalhadore(a)s Técnico-Administrativo(a)s das Educação Básica e do Ensino Superior e 
Outras Categorias (R$ 80 reais), Docentes do Ensino Superior e da EBTT (R$ 150 reais).  

 

CARAVANAS E CHEGADA EM BRASÍLIA 

Tendo em vista a mobilização nacional para construção deste encontro, orientamos as 
caravanas que vierem de todo país para sua chegada, credenciamento e estadia, durante os 
dias do Encontro, conforme o que segue:  

As caravanas que farão o uso do alojamento deverão chegar somente no dia 12 de abril e se 
dirigir para a UnB, para efetuar o credenciamento e organizar o alojamento; 

Solicitamos que seja enviada uma mensagem, com antecedência, sobre ônibus que virão 
para o III ENE, informando a cidade de partida, horário de chegada e contato do 
responsável pela caravana, para o email: eneducacao2019@gmail.com.  

 

CREDENCIAMENTO 

O credenciamento estará aberto do dia 12/4 ao dia 13/04, até o meio-dia, no local do 
evento. 

Somente serão credenciados o(a)s participantes que tiverem efetuado a inscrição no Blog 
do III ENE e anexado o comprovante de depósito. 



 

 

 

ALOJAMENTO 

Será disponibilizado espaço para alojamento no estacionamento do Centro Comunitário 
Athos Bulcão, o qual será cercado e coberto por tendas e protegido por piso modulado. As 
pessoas que irão utilizar o espaço do alojamento devem indicar o interesse em utilizá-lo na 
ficha de inscrição no ato da inscrição. As barracas poderão ser montadas somente a partir 
do dia 12/04. Não será garantida estrutura de alojamento no dia anterior ao início do 
evento. As pessoas que utilizarão o espaço do alojamento deverão ser orientadas a chegar 
somente no dia 12/04. Será preciso trazer colchonete, roupa de cama e banho, além de 
barraca. O alojamento será garantido até o dia 14 de abril, portanto, as caravanas deverão 
partir de volta neste dia. 

 

REFEIÇÕES  

As refeições (café, almoço e jantar) do III ENE serão feitas no Restaurante Universitário – 
RU da UnB com o qual a comissão organizadora firmou convenio. Os tickets de café da 
manhã serão distribuídos apenas para o(a)s participantes que estarão no alojamento. Os 
tickets de almoço e jantar serão distribuídos também para os mesmos e, ainda, para o(a)s 
participantes do movimento popular inscrito(a)s no evento, para docentes e técnico-
administrativo(a)s da educação básica. As outras categorias inscritas poderão fazer a 
refeição no RU, pagando o mesmo valor contratado, a saber, R$ 5,80 (café), R$ 13,00 
(almoço e o jantar cada).   

 

INFORMAÇÕES 

Todas as informações (programação, documento orientador, eixos, acampamento, forma de 
pagamento da taxa de inscrição, etc.) poderão ser consultadas no site: 
https://encontronacionaldeeducacao.org/, bem como qualquer dúvida poderá ser 
encaminhada para a comissão organizadora, por meio do endereço eletrônico: 
eneducacao2019@gmail.com.  

 


