
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Executiva Nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – UBES,  em 

reunião extraordinária decide:  

 

1 – Suspender a realização do Encontro Nacional de Escolas Técnicas da UBES(ENET-

UBES); 

2 – Convocar o 4º Encontro Nacional de Grêmios da UBES(ENG da UBES); 

3 – Integrar-se, a convite da União Nacional dos Estudantes(UNE) na realização da 11º 

Bienal da UNE – O Festival dos Estudantes;  

4 – Manter a realização do Encontro de Negras e Negros da UBES – ENNUBES.  

 

Justificativa: 

 

O segundo turno das eleições presidenciais ocorridas no ultimo vinte e sete de outubro 

de dois mil e dezoito culminaram na eleição de Jair Messias Bolsonaro trouxe um 

alerta ao movimento estudantil brasileiro. As ameaças feitas pelo presidente eleito no 

decorrer da campanha aos movimentos sociais e populares nos trazem uma nova 

preocupação: resistir aos ataques à democracia e a diversidade de pensamento. A 

UBES historicamente é uma entidade que se posiciona nos diversos temas intrínsecos a 

educação, soberania e democracia. Somos uma entidade que deseja um Brasil sem 

desigualdades. Portanto não abandonaremos nosso instinto rebelde e consequente. 

Neste sentido a direção executiva decide convocar o 4º Encontro Nacional de Grêmios, 

entendendo que os desafios postos requerem organização e cada vez mais 

enraizamento do movimento estudantil secundarista. Nos somamos também na 

realização e mobilização da 11º Bienal de Arte e Cultura da UNE, entendendo que o 

movimento artístico e cultural teve um grande papel na reestruturação democrática há 

30 anos atrás como tem um grande papel na resistência ao avanço do 

conservadorismo, deste modo chamamos os secundaristas a ocuparem a 11º Bienal da 

UNE como evento do calendário oficial da UBES.   

 

Encontro Nacional de Grêmios:  

 



O ENG acontecerá em Salvador – BA, entre os dias 06 a 10 de fevereiro de 2019, em 

caráter consultivo ou seja, sem objetivo deliberativo.  

 

Tema do Encontro Nacional de Grêmios: A organização estudantil na resistência 

democrática.  

 

Os grêmios terão uma plataforma online para inscrever-se no encontro que estará 

aberto entre os dias 26/11/2018 a 25/01/2019. 

 

Qualquer estudante poderá participar do encontro nacional de grêmios.  

 

11ª Bienal da UNE: 

 

A Bienal da UNE – O Festival dos Estudantes acontecerá  concomitante ao ENG da 

UBES e ao Conselho Nacional de Entidades Bases da UNE(CONEB-UNE), em Salvador, 

entre os dias 06 a 10 de fevereiro de 2019. 

 

A bienal tem como tema: um reencontro com o Brasil.  

 

ENNUBES:  

 

O encontro de negros e negras da UBES ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2019, em 

Salvador.  

 

22 de novembro de 2018 

São Paulo, Brasil. 
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