Nº 02 • Julho/2018

BOLETIM
VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO MARIELLE FRANCO
Conforme aprovado pela reunião do Conselho Estadual de
Representantes (CER) e divulgado no Boletim I, a VII Conferência
Estadual de Educação da APEOESP “Marielle Franco”
será realizada no período de 05 a 07 de dezembro de 2018
na cidade de Serra Negra.
As Conferências Regionais Preparatórias, organizadas por todas as
subsedes, acontecerão no dia 31 de outubro próximo.
Em cada subsede, poderá participar das Conferências um
representante para cada 10 professores associados, eleitos na
respectiva unidade escolar.

Tema
APARTHEID SÓCIO-EDUCACIONAL EM CURSO: O DESMONTE DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NO BRASIL é o tema da VII Conferência também aprovado pelo Conselho Estadual de Representantes realizado em 14 de junho de 2018.

Caderno de Contribuições
Os textos para a composição do Caderno de Contribuições deverão conter no máximo 12 laudas (16.800
caracteres, fonte Arial, tamanho 12, espaço simples), equivalentes a seis páginas. Os interessados
deverão entregar os textos, devidamente digitados, na Secretaria Geral da Sede Central, a/c Edna, no máximo
até às 17 horas do dia 05 de outubro, impreterivelmente.

Delegados
Reforçamos a informação de que esta Conferência contará com no máximo 1.977 delegados, sendo 1.937
eleitos nas Conferências Regionais, 35 da Diretoria Executiva (delegados natos) e 5 professores com deficiência.
Conforme já informado, o número de participantes de cada subsede será definido de acordo com o número de seus associados em fevereiro/18, observada a proporção de 1( um) delegado para cada 70 (setenta)
associados pagantes. Respeitadas as mesmas condições para eleição de delegados, as Conferências Regionais
elegerão 20% de suplentes.

Inscrições
Conforme Boletim 1, as inscrições dos delegados serão feitas on-line no período de: 25/10/2018 a
05/11/2018. Após esse período, o sistema será encerrado. As fichas de inscrições deverão ser enviadas ( via
correio, com aviso de recebimento – AR) para a Secretaria Geral da Sede Central, até o dia 08/11/2018. As
Atas de Eleição dos delegados serão encaminhadas com o Boletim Informativo.
SECRETARIA GERAL

