
Proposta de regimento da Coordenação Regional de Estudantes de 

Ciências Sociais. 

 

 A coordenação regional de estudantes de Ciências Sociais do Nordeste 

passa a funcionar a partir do XIV Encontro Regional de Estudantes de Ciências 

Sociais do Norte/Nordeste, nascendo da necessidade concreta de organização 

a nível regional e do trabalho de base cada vez mais escasso no movimento 

estudantil de Ciências Sociais hoje, surgindo como instrumento de articulação. 

A partir do II Encontro Regional de Estudantes de Ciências Sociais do Nordeste 

passa a ter um caráter permanente e autônomo para deliberações, 

compreendendo as singularidades regionais. Também fica entendido a 

importância de se articular e se organizar nacionalmente, tendo como papel 

fundamental a troca entre as escolas e as regiões, construindo o MECS em si, 

seja local, regional, nacional e continentalmente. 

 

1. Da composição 

1.1 A coordenação é composta por estudantes de Ciências Sociais que 

estejam dispostos a construir o movimento estudantil, seja de CA, DA, 

Coletivos ou de nenhuma dessas instância, buscando o fortalecimento real das 

bases nas escolas e não tendo diferenciação entre seus membros. 

1.2 A coordenação é composta por: 

 a) Todas as pessoas estudantes de Ciências Sociais devidamente 

matriculadas em curso de graduação em instituições de ensino superior. 

 b) A coordenação terá como referência duas pessoas indicadas por suas 

escolas no Encontro Regional e posteriormente legitimadas nestas através de 

Assembleia. (Discutir como se dará a Assembleia e sua estrutura no ERECS). 

 c) Entendendo que as escolas serão os núcleos compostos por todos os 

e as estudantes de Ciências Sociais, 

 b.1) - São atribuições das pessoas de referência: 

 - Levar as discussões para as escolas de forma a ampliar o debate 

sobre a CRECS e o fortalecimento do MECS 

 - Comprometimento em facilitar a comunicação da CRECS com as 

escolas 

 - Fazer amplo repasse de reuniões e espaços de discussões da CRECS 

para as escolas e vice-versa 



 b.2) – Essas atribuições são também referentes aos membros de todo o 

corpo da CRECS 

2. Das instâncias da CRECS 

2.1 São espaços de debates abertos como o ERECS, Seminário da 

CRECS [CORECS/ CFP – NE], reuniões virtuais, reuniões presenciais, núcleos 

nas escolas; 

a) ERECS: Espaço máximo de deliberação do MECS Nordeste. 

b) Seminário da CRECS [CORECS/CFP – NE]: Espaço para se pensar e 

construir, sem caráter deliberativo, o Encontro Regional de Estudantes de 

Ciências Sociais, pensar a Coordenação Regional, assim como o MECS em 

sua totalidade. 

c) Reuniões virtuais: Espaço aberto para qualquer estudante participar, 

para troca de informação, repasses das escolas, operacionalização e 

encaminhamento das atividades, com um quórum mínimo de quatro escolas, 

com reuniões mensais. 

d) Reuniões presenciais: Espaços para troca de informação, repasses 

das escolas, operacionalização e encaminhamento das atividades que ocorrem 

em variados espaços do MECS, como eventos acadêmicos e encontros 

estudantis. 

e) Núcleos nas escolas: Espaços onde há um debate permanente e 

construído por todos os/as estudantes de Ciências Sociais. 

3. Das tomadas de decisões 

3.1 As decisões devem ser tomadas buscando consenso, não 

alcançando o mesmo deverá ser realizada votação.  

3.2 Em caso de votação, os votos ocorrem por escola, não por membros 

– cada escola tem direito a três votos. 

3.3 Após a votação os votos serão computados e será decidido por 

maioria simples. 

4. Da comunicação 

4.1 São instrumentos de comunicação da CRECS: Blog, lista de e-mail e 

demais redes sociais. Também pode realizar a comunicação através de cartilha 

e revista.  

4.2 A comunicação será feita através do setor de comunicação que 

funciona como facilitador e dinamizador utilizando as ferramentas através de 



uma rede que produz e repassa informação, levando em consideração os 

princípios que norteiam a CRECS. 

4.3 O setor de comunicação será operacionalizado por nomes indicados 

para esta função. 

5. Finanças e patrimônio 

5.1 O patrimônio da CRECS é formado do que já possui e do que virá a 

possuir através de superávit dos encontros, doações e meios legítimos . As 

finanças são todos os recursos financeiros que a CRECS possui ou que um dia 

venha a possuir. 

5.2 As finanças e o patrimônio serão geridos pela comissão de finanças.  

5.3 A comissão de finanças será tirada no ERECS e será composta por 

indicação. ( Discutir no ERECS Ilhéus) 

5.4 Os recursos financeiros da CRECS devem ser utilizados de forma a 

garantir a articulação entre as escolas, a garantia do Seminário da CRECS 

[CORECS / CFP – NE] e do auxilio na construção do ERECS. 

5.5 A comissão de finanças deve utilizar da publicidade e da 

transparência para realizar movimentações financeiras, tendo que apresentar 

balancetes de proventos e custos durante o ERECS. 

5.6 Caso houver superávit em algum encontro deverá haver uma divisão 

do montante em 25% para escola sede e 75% para a CRECS. Caso de dívidas 

no evento a CRECS auxiliará na quitação dos prejuízos apresentados.  

* Os pontos destacados serão rediscutidos e apresentados como 

alteração na proposta inicial de regimento da CRECS. 

 


