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Salve salve! Eu sou a Rozana Barroso, presidenta 
da UBES, e essa aqui é nossa mensagem de 
boas vindas pra você, que pegou a estrada, 
botou os seus sonhos na mochila e chegou até 
aqui para o maior encontro secundarista da 
América Latina. Nós somos milhões de meninas 
e meninos marcados pela rebeldia, pela ousadia 
e pelo amor ao Brasil. E é no nosso Congresso 
que encontramos toda a nossa diversidade, que 
podemos dividir e disputar ideias, que podemos 
construir as lutas do próximo período do 
movimento estudantil.

Preparamos este guia para você ter todas as 
informações importantes durante os quatro 
dias do evento. Nas próximas páginas, você terá 
os principais pontos da programação, dicas e 
telefones úteis, um pouco mais sobre o tema do 
Congresso e sobre essa cidade de Brasília que 
nos hospeda.

Boa leitura e bom Congresso!

Rozana Barroso
Presidenta
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
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O que é o Congresso da UBES?

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 
(UBES) é a maior entidade do movimento estudantil 
brasileiro, reunindo todas e todos os mais de 50 
milhões de estudantes do ensino médio, fundamental, 
técnico e pré-vestibular do país. O Congresso da UBES 
(ConUBES) é a principal instância da entidade, quando 
delegadas e delegados eleitos nas escolas de todo o 
Brasil se reúnem para quatro dias de debates, atividades 
culturais e a plenária final, que define os próximos passos 
do movimento secundarista, elege a nova diretoria e 
presidência da entidade

Foto: Nilmar Lage
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As eleições para a nova diretoria e presidência da UBES 
acontecem em duas etapas. A primeira nas escolas do 
país, com a escolha dos delegados e delegadas que 
representarão as suas instituições de ensino no Congresso. 
Durante a plenária final do encontro, eles formam chapas 
e votam para decidir a nova gestão da entidade. Ao fim 
da votação, a diretoria da UBES é composta por todas 
as tendências que lançaram candidatura, de forma 
proporcional à quantidade de votos obtidos por cada chapa. 

Foto: Nilmar Lage

Como funcionam as eleições na UBES
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Cidade do poder e do protesto. Dos traços de Niemeyer e 
do rock de Renato Russo. Capital da República e capital 
dos estudantes. Brasília é a cidade que acolhe mais uma 
vez, neste ano de 2022, o Congresso da UBES. Situada 
no coração do Brasil, em meio ao clima do cerrado e 
conectada estrategicamente a todas as regiões brasileiras, 
a capital foi criada junto ao Distrito Federal e inaugurada 
no ano de 1960, a partir do visionarismo de Juscelino 
Kubitschek. Brasília é uma cidade com o mapa em forma 
de uma aeronave, dividida em setores e circundada por 
suas muitas cidades satélites. Um pequeno universo do 
Brasil com seus habitantes de muitos lugares, sotaques 
e culturas.

Foto: Ailton de Freitas

Brasília: Capital dos Estudantes
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Reconhecida como uma das principais cidades 
planejadas de todo o mundo, Brasília também é famosa 
por seus parques, monumentos, avenidas, coroados pela 
magnitude arquitetônica da Esplanada dos Ministérios 
e da Praça dos Três Poderes. Durante a ditadura militar, 
foi palco de muita resistência dos estudantes a partir de 
lugares como a Universidade de Brasília (UnB). Também 
já recebeu os secundaristas em momentos históricos 
como as Diretas Já, o Fora Collor, as Jornadas de 2013 e 
a resistência ao Golpe Parlamentar de 2016. 

Foto: Sérgio Lima / Poder 360

Foto: Ailton de Freitas
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O tema do 44º Conubes

O 44º  Congresso da UBES traz o tema “Para fazer do 
Brasil uma sala de aula”. Na pauta do encontro, estão 
os temas mais importantes para a juventude brasileira 
neste momento. Entre eles, a crise na área da educação, 
a evasão escolar e os prejuízos educacionais do período 
da pandemia, a política de cotas para ingresso no ensino 
superior. O ConUBES também traz na pauta o combate 
ao racismo, ao machismo e à LGBTfobia no ambiente 
escolar, a proteção do meio ambiente e a promoção dos 
direitos humanos.

Pra fazer do Brasil uma sala de aula
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O encontro é fundamental para organizar os estudantes 
diante de um contexto em que envolve o escândalo de 
corrupção no Ministério da Educação, as mobilizações 
pelo voto dos jovens a partir de 16 anos nas próximas 
eleições e as ameaças ao sistema democrático. Pra fazer 
do Brasil uma sala de aula, os secundaristas ocupam 
Brasília e trazem a educação e a democracia para o 
centro das atenções, construindo um futuro mais justo e 
igualitário para todas e todos.
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12/05 - QUINTA-FEIRA

9H - Credenciamento 

19H - Abertura do 44º Congresso da UBES Tema: Na 
sala de aula se muda o Brasil: educação no centro para 
salvar nosso futuro 
 
21H - Jantar 
 

13/05 - SEXTA-FEIRA

7H - Café da Manhã 
 
10H - Ciclo de debates 
 
Tema 1: Escola Livre e Democrática! Em luta para 
combater a cívico militarização escolar 
 
Tema 2: Não existe Planeta B. A juventude em defesa do 
Meio Ambiente
 
Tema 3: A juventude negra viva e na escola! Combate ao 
racismo no ambiente escolar
 
Tema 4: Chega de assédio! Por uma escola segura para 
as meninas
 
Tema 5: Ninguém tira o trono do estudar! A luta para 
combater a evasão e reconstruir a escola 
 

PROGRAMAÇÃO
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14/05 - SÁBADO

7H -Café da Manhã 
 
10H - Ciclo de debates 
 
Tema 7: Vida, pão, vacina e educação. A contrapartida 
dos estudantes para combater o negacionismo e 
desnutrição infantil
 
Tema 8: Quero acessar o Ensino Superior! 10 anos da lei 
de cotas e os próximos passos da luta
 
Tema 9: Livres para menstruar. PL 2400/2021 e a luta 
contra a pobreza menstrual
 

Tema 6: Escola, trabalho e comida: perspectivas 
para uma juventude atingida pelo agravamento da 
desigualdade

12H - Almoço 
 
16H - Ato político-cultural de rua do 44º Congresso da 
UBES
 
Tema: Fora Bolsonaro inimigo da educação e do povo 
brasileiro
 
Local: Esplanada dos Ministérios 
 
20H - Jantar 
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15/05 - DOMINGO

7H - Café da Manhã 
 
9H - Lançamento do Hino da UBES 
 
10H - Plenária final do 44º Congresso da UBES
 
13H - Almoço 
 
15H - Plenária final do 44º Congresso da UBES 

Tema 10: - Novo Ensino Médio e Novo Enem. 
Implementações sem diálogo que comprometem nosso 
futuro
 
Tema 11: - Defender as escolas técnicas para salvar 
o Brasil! A luta pela ciência e valorização das redes 
Federais
 
Tema 12: Sistema Nacional de Educação e NOVO 
FUNDEB: avanços para salvar a educação brasileira
 
Tema 13: Educação fora do armário: Por uma escola 
inclusiva!

12H - Almoço 
 
14H -Plenária final do 44º Congresso da UBES 
 
19H - Jantar 
 
22H - Atividade cultural 
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@ubesoficial
#conubes2022

#ubes
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O Conubes 
tá on!
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DICAS DA UBES

O Congresso da UBES é uma experiência única para 
todas e todos os estudantes que deixaram seus 
estados e vieram até aqui construir um outro futuro 
para o Brasil. Para aproveitar ao máximo e dar a sua 
melhor contribuição para o movimento secundarista, 
se liga nessas dicas da UBES durante o Congresso: 

NÃO SE PERCA!

NÃO PERCA SEU CRACHÁ OU PULSEIRA

Esteja sempre em contato com a sua delegação, 
sua bancada, seu coletivo para a maior segurança 
de todas as pessoas e uma melhor participação 
no encontro. Se precisar, chame alguém da 
organização do Congresso.

A primeira coisa que você precisa fazer, ao chegar 
no Congresso, é se credenciar. Depois disso, muita 
atenção, não perca seu crachá ou sua pulseira ao 
longo do evento, pois são as formas de identificar 
você como participante, garantir o acesso aos 
espaços, alojamento, alimentação e à plenária final. 
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ESTUDE A PROGRAMAÇÃO E OS HORÁRIOS

CUIDE COLETIVAMENTE DO ALOJAMENTO

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DA ALIMENTAÇÃO

NENHUMA FORMA DE OPRESSÃO PASSARÁ!

O Congresso da UBES tem muitas atividades 
simultâneas e muita programação interessante 
para você curtir. Para isso, dê uma estudada 
nos horários, escolha os debates e atividades 
em que você quer participar, faça sua 
colinha, seu planejamento e aproveite! 

O alojamento é um espaço importante de 
convivência durante os dias do ConUBES. É 
dever de todas e de todos criar um ambiente 
saudável, seguro e compartilhado, mantendo 
a organização e o espírito de coletividade. 

A gente não quer você passando fome né! Então 
preste atenção aos horários e às instruções para 
a alimentação no Congresso. Além de evitar filas e 
comer de boa, você também colabora para o tempo 
das refeições não demorar demais e não atrapalhar 
a programação que vem logo depois. 

Atenção, o ConUBES é um espaço que não permite 
nenhuma forma de preconceito ou opressão e 
deve ser fiscalizado e cuidado por todas e todos. 
Nenhuma forma de racismo, machismo, LGBTfobia 
ou outra discriminação será aceita durante o 
evento. Se precisar, chame alguém da organização. 
Vamos criar um ambiente seguro e acolhedor para 
todas, todos e todes.
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CENTRO DE APOIO AO TURISTA - (61) 3214-2764

 
DISQUE DIREITOS HUMANOS – 100

 
DISQUE SAÚDE – 160

 
CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER – 180

 
OUVIDORIA – 162

 
POLÍCIA MILITAR – 190

 
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – 191

 
SAMU – 192

 
CORPO DE BOMBEIROS – 193 

Telefones úteis
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Crédito: Leonardo Costa
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GLOSSÁRIO SECUNDA

A 
 
Ata - Documento final do Congresso, que registra tudo o que foi 
decidido na plenária final e também o resultado das eleições na 
UBES

B 
 
Bancada - Grupo de estudantes que vêm juntos ao Congresso, 
por exemplo: estudantes de um mesmo estado, de uma mesma 
cidade, de um mesmo coletivo ou organização. 
 

C 
 
Certificado - Documento final do Conubes que comprova a 
participação de cada estudante no evento, com detalhes sobre 
data, tema e atividades 
 
Chapa - Grupo de estudantes que se juntam para disputar as 
eleições na UBES, de acordo com suas ideias e convicções 
 
Crachá - Documento de identificação no Congresso da UBES. 
Durante a plenária final, o crachá é também o documento oficial 
de votação de delegadas e delegados nas principais resoluções 
e eleições da entidade.

D 
 
Delegada e Delegado - É a pessoa que foi eleita em sua 
escola para vir ao Congresso da UBES representando aquela 
instituição de ensino. Os delegados e delegadas são quem tem 
direito a voz e ao voto no Conubes, podendo votar, ser votados 
e votadas. 
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E 
 
Entidades de base - São as entidades mais próximas dos 
estudantes brasileiros: os grêmios estudantis nas escolas e nos 
institutos federais. 
 
Entidades gerais - São as entidades locais que reúnem todos 
os grêmios de uma cidade ou um estado, como as uniões 
estaduais, as uniões municipais e as uniões colegiais de 
estudantes. 
 
Estatuto - É o documento principal que organiza e regula a 
existência e atuação da UBES, incluindo sua missão, deveres e 
suas formas de deliberação, incluindo o Congresso e processos 
eleitorais internos. 
 

F 
 
Força - Nome simplificado para “Força política”. São as 
diferentes correntes, coletivos, organizações que se organizam 
dentro do movimento estudantil e que compõem, de forma 
diversa e democrática, a União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas. 
 
Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica. É uma importante fonte de recursos, para 
todos os estados e o Distrito Federal, visando a valorização 
dos professores, melhoria dos sistemas de ensino locais, 
aperfeiçoamento de todas as etapas da educação básica, 
desde a Creche até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 

G 
 
Grêmio - É a entidade que pode ser criada em cada escola 
brasileira, de acordo com a legislação federal, para representar 
os interesses dos alunos, promover o debate sobre diversos 
temas, defender a educação, promover a cultura e o lazer para 
todas e todos. 
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I 
 
IF - Abreviação de Instituto Federal. São as instituições de ensino 
técnico administradas pelo governo federal e que oferecem 
a formação no ensino médio, a prática profissionalizante, a 
ciência, tecnologia e pesquisa para jovens em todos os estados 
do país. 
 

J 
 
Junta eleitoral - Em uma entidade, organização, a junta eleitoral 
é a comissão responsável por organizar as eleições internas, 
coordenar e fiscalizar o processo. Na UBES, ela recebe o 
nome de Comissão Nacional de Eleição, Credenciamento e 
Organização (CNECO). 
 

M 
 
Meia-entrada - Direito garantido a todos os estudantes para 
o pagamento de apenas metade do valor dos ingressos em 
atividades culturais e esportivas brasileiras. A meia entrada é 
regulamentada no Brasil por meio da lei federal 12.933/2013. 
 
Moção - É um registro formal de alguma opinião, mensagem, 
expressão do pensamento da UBES a respeito de algum tema 
ligado ou não ao movimento estudantil. Pode aparecer como 
moção de apoio à alguma causa, moção de repúdio a algum 
acontecimento, moção de solidariedade, elogio ou respeito.

N 
 
Nilson Nelson - Ginásio Nilson Nelson, que abriga o Congresso 
da UBES, é um dos principais centros poliesportivos do Brasil 
e referência para esportes de quadra e atividades culturais 
em Brasília. Criado em 1973 com o nome do ditador Emílio 
Garrastazu Médici, foi rebatizado em 1987 com o nome de 
Nilson Nelson,  presidente da Associação Brasiliense de 
Cronistas Esportivos, que havia falecido há pouco tempo. 
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O 
 
Observadora e Observador - É quem participa do Congresso 
da UBES mas não é delegada ou delegado. Os observadores e 
observadoras podem integrar todas as atividades do Congresso 
e têm direito à voz, podendo expor suas opiniões e defender 
suas ideias. Não têm direito ao voto. 
 
 

P 
 
Passe Livre - Essa é uma reivindicação antiga dos secundaristas 
brasileiros pela gratuidade do transporte público a todos os 
estudantes. A luta pelo passe livre busca minimizar a evasão 
escolar, garantir a circulação e o contato dos jovens com a 
cultura, com a diversidade das suas cidades e promover a sua 
cidadania. 
 
Plenária Final - É a principal instância de deliberação do 
Congresso da UBES. Reúne todos e todas as delegadas do 
encontro para definir os rumos do movimento estudantil 
nos próximos anos e eleger a nova diretoria e presidência da 
entidade. Normalmente, a plenária final se divide em dois dias. 
 

Q 
 
Questão de ordem - Normalmente, as questões de ordem são 
solicitações encaminhadas à mesa diretora da Plenária Final do 
Congresso para a avaliação de alguma eventual incorreção do 
processo estatutário, alguma urgência ou evento de força maior 
que precise ser considerado durante o encontro. 
 

R 
 
Resolução - É o posicionamento oficial da UBES acerca de 
algum assunto como a educação brasileira, a conjuntura 
nacional e o movimento estudantil. Durante a plenária final, 
diferentes propostas de resoluções podem ser apresentadas, 
são apreciadas e então escolhidas pelos delegados e delegadas 
presentes. 
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S 
 
Secundarista - Estudantes secundaristas são aqueles e aquelas 
do ensino fundamental, médio, técnico ou pré-vestibular. Tem 
esse nome pois, no passado, o ensino médio era denominado 
oficialmente de “segundo grau”. 
 

U 
 
Uniões estaduais, municipais ou colegiais de estudantes - São as 
entidades locais que reúnem todos os grêmios e representam 
todos os secundaristas de um determinado estado ou cidade. 
São também conhecidas como as entidades gerais do 
movimento estudantil. 
 

V 
 
Voucher - É o ticket, pequeno documento que dá acesso à 
refeição a cada dia no Congresso da UBES. Os vouchers de 
alimentação são retirados no momento do credenciamento. 
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EXPEDIENTE

UNIÃO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS 
 
 

Presidenta 
Rozana Barroso 
Campos dos Goytacazes 
(RJ) 
 
Vice-presidenta 
Adriele Andrade 
Recife (PE) 
 
Secretária Geral 
Julienne da Silva 
Pinheiral (RJ) 
 
Tesoureiro Geral 
Willamy Macedo 
Juazeiro do Norte (CE) 
 
Diretor de Comunicação 
Matheus das Neves 
Chapecó (SC)

Diretora de Mulheres 
Pâmela Layla 
Fortaleza (CE) 
 
Diretor de Grêmios 
Felipe Oliveira 
Salvador (BA) 
 
 

Diretora de Cultura 
Daniela Moura 
Belo Horizonte (MG) 
 
Diretora de Escolas Técnicas 
Luiza Coelho 
São Luís (MA) 
 
Primeira Diretora de 
Mulheres 
Ana Siraque 
Santo André (SP) 
 
Diretor de Políticas 
Educacionais 
Herbert Coelho 
Salvador (BA) 
 
Diretora de Movimentos 
Sociais 
Nairmariza Silva 
Goiânia (GO) 
 
Primeiro Vice Presidente 
Evandro José da Silva 
Recife (PE) 
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Diretor de Relações Internacionais 
Ruan Vidal 
Rio de Janeiro (RJ) 
 
Primeiro Diretor de Grêmios 
Lucas Chen 
São Paulo (SP)

 
 
 
 
 
 

GUIA DO PARTICIPANTE 44º CONUBES 
 
Coordenação Editorial 
Contra Regras Comunicação 
 
Textos 
Artênius Daniel e Rafael Minoro 
 
Projeto Gráfico e Diagramação 
Atos PDF Crew  
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Acompanhe a cobertura 
do Conubes pelas 

nossas redes!
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