Brasília-DF, 23 de maio de 2016
Olá companheiros,
Tivemos hoje (23/05) a reunião de organização do II Encontro Nacional de Educação,
ocorrido em Brasília, e um dos pontos de pauta foi a organização dos Grupos de Trabalho. São seis
os eixos que serão discutidos nos GTs, estando todos eles disponíveis no site do Encontro. Cada
entidade participante da reunião se responsabilizou por um ou mais temas, cabendo ao SINASEFE,
em conjunto com a Oposição de Esquerda, a organização dos Grupos que tratarão do tema de
Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Questões Étnico-Raciais.
Os GTs que discutirão o eixo de opressões serão em torno de seis, sendo necessárias três
pessoas para a composição de cada uma das mesas, totalizando aproximadamente 18 pessoas.
Essas três pessoas deverão se dividir pelas seguintes tarefas:
 Coordenadora ou coordenador da mesa, responsável por organizar os trabalhos (contagem
de tempo, número de inscrições etc);
 Facilitador(a)/Apresentador(a) do tema que será discutido (a apresentação terá entre 10 a
15 minutos e deverá seguir as ementas que nortearão o debate e que serão enviadas
posteriormente aos companheiros responsáveis pela tarefa);
 Relatora ou relator, que ficará responsável pela sistematização das propostas e
encaminhamentos.
Listamos alguns critérios que julgamos importantes para a escolha dos componentes da
mesa:
 Estar inscrito no ENE, tendo sua participação assegurada por sua Seção Sindical. A DN não
custeará a vinda dos companheiros responsáveis pela tarefa.
 A preferência para a composição da mesa deverá ser de mulheres, LGBTs, negros e negras.
 Ter acúmulo sobre os assuntos que serão debatidos, em especial os companheiros
responsáveis pela tarefa de Facilitador(a)/Apresentador(a).
 Que a participação dos companheiros seja distribuída entre os diferentes coletivos e
agrupamentos que compõem o SINASEFE, assim como entre os companheiros
independentes.
Os interessados em participar das mesas dos GTs que tratarão de Gênero, Sexualidade,
Orientação Sexual e Questões Étnico-Raciais deverão mandar mensagem para o email da Direção
Nacional (dn@sinasefe.org.br) com cópia para bethdau@gmail.com, informando o nome, a Seção
Sindical e a tarefa para a qual se propõe.
Agradecemos desde já pela participação!

