
 

 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA CONEDEP 

DIA: 1º/4/19 

LOCAL: SEDE DA REGIONAL DO ANDES-SN / RJ 

PRESENTES: Raquel Dias e Elizabeth Carla (ANDES-SN), Rejane Oliveira e 

Eduardo Zanata (CSP Conlutas), Magda Furtado (Sinasefe), Gabriel (UNE).  

PAUTA 

1. Infraestrutura  

Eduardo Zanata informou que houve um problema interno da Universidade, com a reserva 

do Centro Comunitário Athos Bulcão, para o dia 12/4, quando o espaço  será para a 

realização de formatura. Foram feitas várias tentativas de solucionar o problema, já que o 

pedido de reserva havia sido feito por Erlando Rêses (ANDES-SN) e Eduardo Zanata (CSP 

Conlutas), respeitando os trâmites exigidos e havia uma confirmação inicial de que o 

espaço estava reservado ao ENE. Após a análise das possibilidades, a CONEDEP decidiu 

realizar as atividades do dia 12/4 (ao longo de todo o dia) no espaço reservado para a 

montagem das tendas e dos alojamentos que fica no estacionamento do Centro 

Comunitário. A realização das atividades do dia 12 nesse espaço facilitará a montagem da 

estrutura do ENE toda num mesmo lugar. As barracas poderão ser montadas somente a 

partir do dia 12/04. Não será garantida estrutura de hospedagem no dia anterior ao início 

do evento. As pessoas que utilizarão o espaço do alojamento devem ser orientadas a chegar 

somente no  dia 12/04.  

2. Alimentação  

A alimentação no III ENE será feita no Restaurante Universitário – RU da UnB, com o 

qual a comissão organizadora firmou convênio. 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).   

3. Espaço de Convivência 

O Espaço de Convivência será garantido para crianças de 01 a 12 anos, mas a solicitação 

do uso do Espaço deverá ser feito por meio do preenchimento da ficha de no ato da 

inscrição.  

4. Credenciamento 

O credenciamento será realizado durante todo o dia 12/4 e se estenderá até o dia 13/04 

encerrando ao meio dia, no Centro Comunitário. As entidades da CONEDEP listadas 

deverão apresentar dois nomes para compor a mesa de credenciamento: ANDES, 

SINASEFE, FASUBRA, UNE, CSP CONLUTAS, CFESS. A escolha do Grupo de 

Trabalho será feita na hora. Após o credenciamento, o(a) participante será direcionado à 

mesa de inscrição no GT. Serão disponibilizadas também, uma sala de secretaria e uma 

sala auxiliar para resolver as pendências ou os problemas com o credenciamento.  

5. Grupos de Trabalho  

Cada entidade da CONEDEP deverá indicar pessoas para contribuir na coordenação, 

relatoria e na facilitação do debate nos grupos.  

6. Mesas  

MESA DE ABERTURA  

Coordenação 1: ANDES  

Coordenação 2:  Será definido na próxima reunião da CONEDEP 

Saudações  (Cada entidade terá direito a 3 minutos) 

ANDES-SN, SINASEFE, FASUBRA, CFESS, CSP CONLUTAS, ABEPSS, ABEM, 

UNE, FENET (Entidades da CONEDEP)  

MST e MTST (Entidades convidadas) 

Mesa 1:  

Coordenação 1: UNE 



 

 

Coordenação 2: ABEM  

Mesa 2 (Painel):  

Coordenação 1: CFESS 

Coordenação 2: ABEPSS 

Mesa 3: 

Coordenação 1: SINASEFE  

Coordenação 2: FASUBRA 

Plenária Final: 

Coordenação 1: CSP CONLUTAS  

Coordenação 2: ANDES  

Coordenação 3: FENET 

7. Segurança e limpeza 

Erlando Rêses e Eduardo Zanata estão responsáveis pela organização das equipes. Cada 

entidade da CONEDEP deverá indicar uma pessoa para compor a equipe de segurança. 

8. Outros encaminhamentos  

Próxima reunião da CONEDEP: Dia 11/4 às 16h na UnB – Adunb. 

Reunião para fechar os detalhes da estrutura: Dia 04/04 às 16h na sede do ANDES-SN 

(Raquel  Dias, Eduardo Zanata e Anderson – funcionário do ANDES-SN). 

Reunião de trabalhadores em Educação da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e 

Lutas: Dia 14/04 às 14h em Brasília. Para mais informações e inscrição, enviar e-mail para 

internacional@cspconlutas.org.br.  
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