
Regimento Interno 
do XXIV ENECS

Capítulo I
Da organização

Artigo  1º  - Os  trabalhos  preliminares  da  organização  do  ENECS 
(Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Sociais) ficarão a cargo da 
Comissão Organizadora.

I – A Comissão Organizadora compõe-se de uma Coordenação Geral e das 
seguintes  Comissões:  Comissão  de  Programação,  Comissão  Política, 
Comissão  de  Recepção  e  Credenciamento,  Comissão  de  Alimentação, 
Comissão  de  Infra-estrutura,  Comissão  de  Finanças,  Comissão  de 
Comunicação e Comissão de Cultura.

Artigo  2º  - A  instituição  interessada  em  sediar  o  ENECS,  deverá 
enviar/apresentar uma Carta de Intenção, justificando o porquê do evento.

Parágrafo primeiro - A Carta de Intenção deverá ser assinada pelos(as) 
membros(as) da delegação interessada em realizar o Encontro, em plenária 
da delegação para deliberar sobre o assunto. 
Parágrafo segundo -  Os signatários tem que estar presentes na Plenária 
Final. Não acontecendo a presença desses e dessas, as suas assinaturas não 
serão consideradas válidas.
Parágrafo terceiro - A escola que obtiver a maioria dos votos simples (ou 
mais  votada entre  as  candidatas)  será  a  sede do próximo Encontro.   A 
escola sede terá o prazo de 30 dias para reafirmar a sua candidatura.
Parágrafo quarto -  A escola que obtiver o segundo maior número dos 
votos  simples  (ou   a  segunda  mais  votada  entre  as  candidatas)  será  a 
suplente de sede do próximo Encontro.
Parágrafo quinto -  Se possível, que se respeite o rodízio de regiões na 
escolha da próxima escola-sede do ENECS.

Capítulo II
 Da constituição do Encontro e da sua direção

Artigo 3º - São participantes do encontro:



a) Estudantes de Ciências Sociais;
b)  Professores  e  profissionais  da  área  de  Ciências  Sociais 
(observadores/as);
c) Representantes de Movimento Sociais e ONGs (observadores/as);
d) Estudantes de outros cursos (observadores/as);
e) Prestadores de Serviços ao evento (observadores/as).

Dos/as Observadores/as:
Parágrafo  único:  O credenciamento  dos/as  observadores/as  deverá  ser 
aprovado pela Comissão Organizadora

Artigo  4º  - O  Encontro  será  organizado  e  dirigido  pela  Comissão 
Organizadora, a quem caberá o funcionamento das diversas Comissões.
Será  constituída  uma  comissão  dos  próprios  participantes  dentro  da 
organização.

Capítulo III
Dos Direitos e deveres dos/as participantes

Artigo 5º -  São direitos dos/as participantes do ENECS:

a)  Apresentar  propostas  acerca  dos  temas  dentro  do  seu  Grupo  de 
Discussão a serem encaminhadas na Plenária Final do evento.
b) Participar dos debates, palestras e mesas redondas do evento.
c) Receber o Certificado ao final do evento.
d) Votar na Plenária Final, desde que tenha presença de pelo menos 60% 
nos  Grupos  de  Discussão  –   esses  e  essas  serão  considerados(as) 
credenciados(as)  –  excetuando-se  os(as)  observadores  (professores   e 
profissionais  da  área  de  ciências  sociais,  representantes  de  Movimento 
Sociais e ONGs, estudantes de outros cursos e prestadores de serviços ao 
evento);
e)  Participação de todas  as  atividades científicas,  políticas  e  sociais  do 
evento. 

Artigo 6º -  São deveres dos/as participantes do ENECS:

a)Respeitar  o  Regimento  Interno,  normas  dos  locais  de  alojamentos  e 
decisões tomadas pela Comissão Organizadora do evento.



b)Zelar  pela  ordem  dos  locais  e  tornar  agradável  o  convívio  entre  os 
participantes do evento. 
c)Compromissar-se com a integridade das dependências ocupadas e com 
materiais solicitados como empréstimo à Comissão Organizadora.
Parágrafo único: Ao não cumprimento deste artigo, caberá a punição a ser 
definida  pela  Comissão  Organizadora  do  ENECS.  São  cabíveis: 
ressarcimentos  financeiros,  no  caso  de  danos,  e  afastamento  do(s) 
indivíduo(s)  das  atividades  do encontro,  no caso de agressões físicas  e 
morais aos demais participantes.

d)Zelar pelo seu crachá de identificação

Capítulo IV
Da organização e funcionamento do encontro

Artigo 7º -  São deveres da Comissão Organizadora do ENECS:

a)  Organização  da  estrutura  física  do  evento  (alimentação,  locais  para 
hospedagem,  locais  de  grupos  de  trabalho  e  plenária,  locais  para 
palestrantes e mesas redondas e locais para eventos culturais);
b) Segurança e limpeza do evento;
c) Recebimento das inscrições dos participantes;
d) Ampla divulgação da programação do evento;
e)  Sistematização  e  distribuição  das  resoluções  da  Plenária  Final  do 
ENECS;
f)  Apresentar  a  prestação  de  contas  do  evento  na  Plenária  Final.  Esta 
prestação será política-financeira e incluirá quantitativo de pagantes com e 
sem alimentação e 30 dias após o encontro será feira uma prestação oficial.

Capítulo V
Da Plenária Final

Artigo 8º - A mesa será composta por três estudantes do curso de Ciências 
Sociais, através de auto-indicação, seguida pela apreciação à Plenária.

Artigo 9o. O quórum mínimo para funcionamento da Plenária Final é de 
50% mais um dos/as credenciados/as à Plenária Final, através do critério 
de presença e na falta de quorum, se configurará outra plenária com 35% e 



se ainda assim não houver quorum, após 30 minutos, uma outra plenária 
será realizada e somente poderá deliberá sobre a próxima sede do ENECS.

Artigo 10 - A plenária determinará uma pessoa responsável por registrar a 
presença dos participantes em ata.

Artigo 11 - As deliberações do ENECS serão tomadas em plenária com 
maioria simples de votos.

Artigo 12 – De somente as propostas que forem encaminhadas a partir dos 
GDs serão votadas na Plenária Final.

Capítulo IV
Das disposições finais

Artigo  13  -  Os  casos  omissos  a  este  regimento  serão  resolvidos  pela 
plenária, excetuando-se os de caráter imediatos, que serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora.

Artigo 14 - Este regimento entra em vigor a partir de sua aprovação.

João Pessoa, 02 de setembro de 2009.


