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As inscrições para o 3º Encontro Nacional de Educação (ENE) foram prorrogadas até o dia 8
de abril
. A decisão da
Conedep (organizadora do evento) tem como objetivo facilitar as inscrições e o pagamento dos
participantes. O 3º ENE será realizado em Brasília-DF (na UnB), nos dias 12, 13 e 14 de abril junto à
158ª PLENA
(14 de abril).

Como realizar a inscrição?

O primeiro passo necessário para a inscrição no 3º ENE é o pagamento da taxa. Em seguida,
deve-se preencher a ficha de inscrição, que pode ser acessada clicando aqui .

Há três faixas de taxa de inscrição:
1. Docentes da educação superior e EBTT: R$ 150,00
2. Docentes da educação básica e trabalhadores técnico-administrativos da educação
básica e da educação superior, bem como trabalhadores de outras categorias: R$ 80,00
3. Estudantes de todos os níveis: R$ 40,00

Movimentos populares estão isentos da taxa de inscrição!

A inscrição inclui a participação no evento, a alimentação e o acesso ao espaço para
acampamento no campus Darcy Ribeiro da UnB. Para o acampamento, entre em contato com
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a organização do 3º ENE pelo email

eneducacao2019@gmail.com .

Orientações

Antes de se inscrever no 3º ENE, é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição.
Depois, é necessário anexar o comprovante de pagamento no campo da ficha de inscrição
específico para isso.
Em caso de falta de envio do comprovante, a inscrição será desconsiderada.

A taxa de inscrição deverá ser paga por transferência ou depósito bancário. Não será
contabilizada inscrição por depósito em envelope em caixa eletrônico.

Dados para pagamento:

Banco do Brasil

Agência: 3599-8

Conta Corrente: 21369-1

CNPJ: 00.676.296/0001-65

Dúvidas?
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Em caso de dúvidas, envie email para a organização do 3º ENE: eneducacao2019@gmail.co
m
.

Sobre o evento (histórico e próxima edição)

1º ENE: gestado a partir da necessidade de formulação de um projeto classista de Educação,
o ENE teve seu início em 2014, numa
edição de estréia que aconteceu no Rio de
Janeiro-RJ
, de 8 a 10 de agosto, e teve mais
de 3.600 estudantes e trabalhadores inscritos.

2º ENE: se a tarefa do 1º ENE foi aglutinar os lutadores, o 2º ENE avançou na construção e
formulação desse projeto, levando mais de 2.000 pessoas a Brasília-DF entre 18 e 20 de junho
de 2016.

Escola Sem Mordaça: foi no 2º ENE que o SINASEFE realizou um painel sobre a
necessidade de uma frente ampla contra o movimento Escola Sem Partido
e desse painel - que teve que sair da sala em que estava e ir ao pátio da UnB por conta da
superlotação do espaço - nasceu a
Frente Nacional Escola Sem Mordaça
.

3º ENE: o 3º ENE tem como temário "Por um Projeto Classista e Democrático de Educação" e
acontecerá de 12 a 14 de abril de 2019, novamente na capital do país.

3º ENE na internet
-

Blog
Fanpage do Facebook
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Conteúdo relacionado
-

3º ENE e 158ª PLENA acontecerão juntos, de 12 a 14/04, em Brasília-DF (27/03/2019)
3º ENE: inscrições abertas até 31/03 (15/03/2019)
3º ENE: artes do evento já estão disponíveis (07/08/2018)
Adiamento: 3º ENE será realizado em abril de 2019 (15/06/2018)
3º Encontro Nacional de Educação acontecerá em agosto (08/05/2018)
Arquivos do 3º ENE para download
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