
PLENÁRIA FINAL 

CONECS 2016 

 

04/02/2016 às 21h30m 

Relatoria: Julius Felicio  (UFF Campos), Angelo (UFPE) 

 

Escolas Presentes: 

UFF Campos 

UFF Niterói 

UFPE 

UFRPE 

UFRJ 

UNB 

UEMA 

 

PROPOSTAS / DELIBERAÇÕES: 

 

Sobre os Eventos: 

1. Criar espaços, na ANECS, de diálogo com empresa júnior dos cursos de 

CS para possibilitar construção de novas empresas, tal como, 

compartilhamento de  metodologias. 

 

2. Aprovado programa provisório do ENECS 2016 na UFF Niterói. 

 

 

3. Alterar modelo das brigadas, sendo:  

 

a. Formar brigada com os membros da mesma universidade, 

somando em casos de escolas com poucos participantes 

nos espaços da ANECS. 

 

b. Excluir Brigada da Alvorada. O novo modelo das brigadas 

será por Alimentação, Limpeza, Bar. 

 

4. Incluir de espaço de discussão sobre questão de deficiências (físicas 

e/ou psicológicas). 

 

5. TRANS-ENECS: alterar nome e significado da cultural ou reestruturar a 

festa, sendo construída pelo coletivo LGBT. 

 

6. Os certificados deverão ser entregues, pela escola sede, no último dia 

do evento ou em até 30 dias posterior ao fim do evento. Em caso de não 



cumprimento as normas, a escola fica passível de penalidade de não 

apresentação de trabalhos no próximo ENECS. 

 

7. Proibição de Som no Espaço dos Alojamentos 

 

8. Em caso de impossibilidade de encontro físico do CORECS, há 

necessidade de meios alternativos. 

 

Sobre o Estatuto: 

Art. 5° - inciso 1°- Data limite para acontecimento dos eventos. 

 Incluir: Parágrafo único – A escola que for sede de evento deverá se 

pronunciar, num prazo de até 30 dias, caso não possa sediar o evento, 

sendo necessário a indicação de 3 escolas. 

Art. 9° - Trocar “participação” por “associação” cadastral. 

1. Solicitamos cadastramento/associação das escolas componentes da 

ANECS, tal como das futuras escolas através do site da ANECS. 

 

2. Incluir: Parágrafo único – Entende-se como associadas as escolas que 

realizarem requerimento no site e confirmação nos espaços da ANECS. 

Art. 19 – Seção  G e H – Solicitamos punição para a escola que não cumprir 

com as obrigações em caso de: 

1- Sediar evento 

2- Representante que não arcar com as obrigações do cargo (CN) 

Art. 24 – Solicitamos alteração da quantidade de representantes das regiões 

nos espaços da ANECS, sendo: 

1. A regional deve indicar de 1 a 3 escolas (representantes) para compor a 

CN, sendo deliberado no espaço regionais. 

 

2. Inciso 2 – Solicitamos a alteração para o texto: As  escolas 

determinadas pela regional  se  dividirão  entre  5  encargos  para  uma  

melhor  gestão  da Coordenação  Nacional,  dividindo-se  nas  seguintes  

tarefas:  Finanças,  Comunicação, Secretariado, Formação Política e 

Acadêmica e Campanha 

Art. 34 – Solicitamos alteração para o prazo de 60 dias antes do próximo 

evento (CONECS) o envio e publicação no site e/ou grupo nas mídias sociais. 

Art. 36 – Indicamos que os espaços da ANECS voltem a seguir a ordem do 

regimento nas seguintes épocas. 

 ERECS – Fevereiro, Março 

 CONECS – Abril, Maio 



 ENECS – Julho, Agosto 

 CORECS – Novembro, Dezembro 

Art. 41 – De acordo com o novo texto, solicitamos a alteração prazo -  A  

prestação  de  contas  e  o  repasse  financeiro,  conforme  designado  no  Art.  

74, deverão ser realizados no máximo até 60 dias antes do proximo evento da 

ANECS. 

Art. 47 – Seção G – Indicamos alteração de prazo para 90 dias. 

Art. 48 – De acordo com o novo texto, solicitamos a alteração de prazo - A   

prestação  de  contas  e  o  repasse  financeiro,  conforme  designado  no  Art.  

73, deverão ser realizados no máximo até 90 dias antes do próximo evento. 

Art. 54 - Seção  C, F – Indicamos alteração de prazo para:  seção C  - 60 e 

seção F - 90 dias. 

Art. 70 - Vemos necessidade de reinstaurar as ações do CONFECS com 5 

participantes diante dos relatos financeiros. 

Art. 79 – Solicitamos nomeação de tesoureiro nacional. 

Art. 80 – Solicitamos apresentação dos tesoureiros regionais. 

Art. 83 – Indicamos que seja alterado o Banco do Brasil, como nomeado 

oficialmente, para todo Banco Federal. 

Art. 90 – Seção D – aba no site para divulgação dos trabalhos apresentados 

em GTs, estes que estarão incluídos no Google Drive. 

Art. 96 – Incluir: Parágrafo Único - A revisão do estatuto deve ser feita a cada 2 

anos. 

 

Sobre Anexos: 

1. Incluir pautas que compreendam as demandas do Coletivo Negro, 

LGBT’s e outras “minorias”. Cada documento deve ser redigido pelo 

coletivo, que representa, nos espaços organizados. 

 

Sobre Comissão de Comunicação: 

Pedimos a construção de comissão para manutenção do site e mídias sociais. 

A comissão será responsável pelas publicações dos eventos e relatórios,  tal 

como qualquer nota que seja de interesse das escolas, estaduais e federais, na 

luta pela melhora das demandas que são inerentes dos cursos que compõem 

ANECS. 

Para além destas questões, a comissão será construída por dois grupos, sendo 

o segundo para análise de cadastro/associação das futuras escolas que irão 

compor a ANECS. 



Nestes termos, solicitamos que seja construída uma comissão de comunicação 

interina, até a votação oficial no ENECS, e indicamos os seguintes nomes: 

Manutenção: Julius Felicio (UFF Campos) , Gabriel Sena (UFPE), André Costa 

(UFF Campos) 

Análise de Currículo: Thuanny Sousa (UEMA), Gabriel Sena (UFPE), Juliana 

Alves (UNB). 

 

 

 


