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Capítulo I

Do 22° Fórum Nacional de Entidades de Pedagogia

Art.1oO  22º  Fórum  Nacional  de  Entidades  de  Pedagogia
(FoNEPe)  reúne  CA’s/DA’s,  Executivas  Estaduais/Distrital  de
Pedagogia,  como  representações  legitimadas  pelos/as
estudantes  de  suas  respectivas  instituições.  Os  objetivos
principais do fórum são: 

a formação e organização dos estudantes de pedagogia a nível
nacional,  integrando  e  vinculando  os  Centros  e  Diretórios
Acadêmicos e as Executivas  Estaduais ao trabalho da Executiva
Nacional de Estudantes de Pedagogia (ExNEPe); 

e  debater  a  formação  do  pedagogo  e  dos  professores  e  sua
implicação  no  exercício  da  profissão  particularmente  na
Educação  Básica. O  22º  FoNEPe  deverá  encaminhar  as
deliberações  da  ExNEPe  assim  como  discutir  sobre  assuntos
pertinentes ao movimento estudantil desde que não lesionem as
deliberações do Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia
(ENEPe). 

O  22º  FoNEPe  deverá  ser  um  encontro  de  aprofundamento
teórico sobre os desafios da educação, que ajudem a sustentar
as discussões políticas do 38º ENEPe. A dinâmica deve valorizar
palestras  de  professores  e  pesquisadores  da  educação,  bem
como,  bons  grupos  de  discussões  (GDs)  para  fortalecer  uma
posição crítica e democrática sobre o ensino público no Brasil.

Art. 2º O fórum tem como comissão organizadora a Executiva
Pernambucana  de  Estudantes  de  Pedagogia  sob  direção  da
Executiva  Nacional  dos  Estudantes  de  Pedagogia.



Art. 3º Por proposição da Executiva Nacional de Estudantes de
Pedagogia, todos (as) participantes do evento terão direito a voz
e  voto  na  deliberações  do  22º  FoNEPe,  favorecendo  a
participação democrática dos estudantes e seu envolvimento na
luta concreta da Pedagogia. 

- Acrescentar participação de 50%

Art.  4º  A preparação  da  infraestrutura  do  22º  FoNEPe  é  de
responsabilidade  inicial da  Comissão  Organizadora  local  e  da
Executiva  Nacional  dos  Estudantes  de  Pedagogia.  Porém
todos/as  participantes  podem  integrar-se  nas  comissões  de
trabalho logo na plenária inicial, para contribuir efetivamente na
construção  do  encontro.  As  comissões  são:  Creche,
Alimentação,  Segurança  e  Disciplina,  Limpeza,  Agitação  e
Mobilização, e Estrutura.

§1º  Os  espaços  deverão  ser  zelados,  mantidos  e  construídos
pelo conjunto de estudantes participantes do encontro, levando
em  consideração  o  caráter  educativo  e  formativo  para  as
relações coletivas que este deverá proporcionar.

§2º O horário de silêncio nos espaços de alojamento será às 00
(zero) horas. 

§3º De acordo com as normas da sede do evento é proibido a
venda e uso das bebidas alcoólicas e drogas ilícitas nas suas
dependências. 

Art.4° - Será levado a plenária casos sobre práticas de racismo,
machismo, sexismo, e qualquer forma de preconceito e violência
contra Negros e Negras, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBTT) que incitem as/os participantes do encontro
através  de  brincadeiras,  ameaças  ou  verbalizações  de  cunho
vexatório.  Essa/e  estudante  poderá  ficar  suspenso(a)  da
participação do 22º FoNEPe, de acordo com a deliberação em
plenária.

Art. 5º - Compete a Comissão Organizadora:



I  –  Realizar  as  tarefas  e  os  encaminhamentos  retirados  em
reuniões gerais e específicas da Comissão Organizadora do 22º
FoNEPe.

II - Organizar, divulgar e preparar a infraestrutura do 22º FoNEPe
junto à Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia, bem
como  materiais  adaptados  que  atendam  as  necessidades  de
todos os/as participantes do evento.

III  –  A divulgação  da  sistematização  das  deliberações  do  22º
FoNEPe nos meios de comunicação oficial da ExNEPe.

IV -  Os certificados referentes a participação do encontro serão
entregues  a  todos/as  os/as  participantes  por  e-mail  dentro  do
prazo de 20 dias após a realização do evento.

Art. 6°– Compete ao 22º FoNEPe:
I. Discutir  e  votar  teses,  recomendações,  moções,  adendos  e

propostas apresentadas por qualquer participante do fórum;

II. Promover debates sobre a conjuntura local, nacional e mundial
e o sobre o papel que a educação e a formação do pedagogo
têm na transformação da sociedade;

 
III- Organizar e planejar o 38º Encontro Nacional de Estudantes
de  Pedagogia  a  ser  realizado  na  Universidade  Federal  de
Alagoas entre os dias 11 a 15 de julho de 2018.

Art. 7° – O 22º FoNEPe é um fórum deliberativo da ExNEPe e,
portanto, deverá obedecer às definições presentes no Estatudo
da ExNEPe. 
§1oAs deliberações do 22º FoNEPe serão tomadas em Plenária
Final por maioria simples dos/as votantes.

Comissão Organizadora do 22º FoNEPe em Belo Horizonte.

Executiva Pernambucana de Estudantes de Pedagogia.


