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ESTATUTO DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES 
DE CIÊNCIAS SOCIAIS (ANECS) 

 
 
 
I. DA ORGANIZAÇÃO  
 
Art. 1. A Articulação Nacional de Estudantes de Ciências Sociais (ANECS), criada 
em 21 de Julho de 2011 em Assembleia Final do XXVI Encontro Nacional de 
Estudantes de Ciências Sociais (ENECS), em Belo Horizonte – MG, em caráter 

provisório, com finalidade de rearticulação do Movimento de Estudantes de Ciências 
Sociais (MECS) em âmbito nacional, e fundada como entidade em 28 de Julho de 
2013, em Assembleia Final do XXVIII ENECS, em Fortaleza – CE, é órgão máximo, a 
nível nacional, representativo das e dos estudantes de Ciências Sociais, sendo regida 
pelo presente Estatuto e pela legislação pertinente em vigor.  
 
Art. 2. A ANECS é uma organização estudantil que visa unificar as e os estudantes de 
Ciências Sociais na luta pelas pautas da categoria, bem como para uma atuação 
crítica e transformadora da sociedade.  
 
§ 1º A ANECS é de duração indeterminada, sem fins lucrativos, com atuação e 
representação em todo o território nacional. 
 
§ 2º A ANECS possui gozo de autonomia administrativa, financeira e política. 
 
Art. 3. A ANECS é constituída por escolas de estudantes de Ciências Sociais do 
Brasil.  
 
Parágrafo Único: São consideradas escolas fundadoras da ANECS todas as que se 
fizeram presentes na Assembleia Final do XXVIII ENECS, em Fortaleza – CE.  
 
Art.4. O logotipo da ANECS é expresso, ao alto, pela imagem de sete sujeitos sociais 
de mãos dadas, ligados em forma de cordão, cada um representando um dos pilares 
nos quais se sustenta a entidade – sendo estes, transformação, diversidade (de 
gênero, raça, étnica e cultural), união, fraternidade, resistência, força e luta; seguido, 
ao meio, pela sigla “ANECS”, em fonte “malermeister”, caixa alta; e, abaixo, pelo nome 
da entidade “Articulação Nacional de Estudantes de Ciências Sociais” em fonte “Arial”.  
 
Art. 5. São instâncias organizativas da ANECS: 
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a) Escolas; 
b) Regionais; 
c) Coordenações Regionais (CR); 
d) Conselho Regional de Estudantes de Ciências Sociais (CORECS); 
e) Encontro Regional de Estudantes de Ciências Sociais (ERECS); 
f) Coordenação Nacional (CN); 
g) Conselho Nacional de Estudantes de Ciências Sociais (CONECS). 
h) Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Sociais (ENECS); 
 
§ 1º Caracterizam-se como eventos oficiais da ANECS os itens “d”, “e”, “g” e “h”.  
 
§ 2º Os eventos seguem a seguinte sequência de acontecimento no calendário anual: 
CONECS, ERECS, ENECS, CORECS. 
 
§ 3º São reconhecidos como eventos da ANECS apenas aqueles construídos por 
escolas que compõe a entidade, permeados por temas relacionados com o trabalho e 
o contexto da mesma e que respeitam os princípios político-filosóficos e teórico-
metodológicos da entidade. 
 
Art. 6. As e os estudantes de Ciências Sociais, que constroem e participam da 
entidade através de suas escolas, comprometem-se a fazer cumprir as deliberações 
acordadas nas diferentes instâncias da ANECS. 
 
 

II. DAS ESCOLAS 
 
Art. 7. A ANECS é construída por escolas, sendo esta a organização de base e o 
principal espaço de construção da entidade. 
 
Art. 8. Cada escola corresponde ao núcleo de estudantes do(s) curso(s) de Ciências 
Sociais de uma instituição de Ensino Superior (IES) organizando(s) para compor a 
ANECS. 
 
§ 1: Em IES com cursos em diferentes campi irá ser considerado que a Universidade 
tenha mais uma escola, sendo o numero de escolas correspondente ao número de 
campi com curso(s) de Ciências Sociais. 
 
§ 2: São compreendidos como cursos de Ciências Sociais, independente do nível de 
especialização ou habilitação: 
 
a) Antropologia; 
b) Ciência Política; 
c) Ciências Sociais; 
d) Sociologia. 
 
Art. 9. Compõem a ANECS todas as escolas que participam efetivamente dos eventos 
anuais da entidade e/ou trabalham para desenvolvimento de suas atividades. 
 
Art. 10. São atribuições das escolas: 
 
a) divulgar e incentivar o desenvolvimento da ANECS junto aos estudantes de 
Ciências Sociais de seu(s) curso(s); 
b) realizar ações de autofinanciamento para participar dos eventos e construir a 
entidade; 
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c) contribuir para o acúmulo da entidade como um todo a partir da troca das 
experiências locais com as demais escolas que compõem a ANECS; 
d) trabalhar para construir a organização da entidade nos níveis locais, regionais e 
nacional, bem como buscar diálogos que expandam o limite fronteiriço do Brasil. 
 

 
III. DAS REGIONAIS 
 
Art. 11. A ANECS é dividida em cinco regionais, conforme a divisão geopolítica 
nacional, a saber: ANECS Norte, ANECS Nordeste, ANECS Centro-oeste, ANECS 
Sudeste e Movimento de Área de Estudantes de Ciências Sociais da Região Sul 
(MACSul). 
 
Art. 12. Cada regional possui autonomia para gerir seus espaços, ações e decisões 
sobre a estrutura organizativa interna da regional, desde que não fira os princípios 
estabelecidos por este estatuto e as políticas estabelecidas a nível nacional. 

 
 
IV. DAS COORDENAÇÕES REGIONAIS (CR) 
 
Art. 13. Cada regional é gerida por uma coordenação regional. 
 
Art. 14. As Coordenações Regionais representam a gestão comunicacional, executiva 
e organizativa de cada regional da ANECS. 
 
Art. 15. Cada Coordenação Regional é composta por um conjunto de, no mínimo, 3 
escolas de referência, respeitando a especificidade e a estrutura organizativa regional. 
 
Parágrafo único: As escolas que compõem a Coordenação Regional serão 
representadas, cada uma, por no mínimo três nomes de referência dispostos a se 
responsabilizar pelos trabalhos da Coordenação em nome da escola.  
 
Art. 16. É dever da Coordenação Regional realizar uma gestão de unidade, 
horizontalidade, participação e transparência. 
 
Art. 17. O mandato de gestão de cada Coordenação Regional é anual, começando a 
contar a partir do ENECS. 
 
Art. 18. As escolas para compor cada coordenação regional serão eleitas nos ERECS 
de cada regional e empossadas no ENECS seguinte.  
 
§ 1º No período entre os ERECS e o ENECS cada Coordenação Regional cessante e 
as escolas eleitas para compor a nova Coordenação Regional darão início ao 
processo de transição da gestão. 
  
§ 2º É obrigatório que as escolas eleitas no ERECS para compor a Coordenação 
Regional de sua região se apresentem de forma presencial no ato de posse do 
ENECS. 
 
Art. 19. Em caso de não realização do ERECS por parte da regional, a mesma elegera 
e empossará a escola para compor a CR no ENECS. 
 
Art. 20.  São atribuições da coordenação regional e das escolas que a compõe: 
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a) gerir e fomentar a comunicação interna da região; 
b) gerir as finanças regionais e estimular políticas de promoção financeira e 
autofinanciamento; 
c) acompanhar, auxiliar e estimular os espaços auto-organizados (como o espaço de 
Mulheres da ANECS), os grupos de trabalho da entidade e os eventos regionais; 
d) estimular o processo local de construção da ANECS; 
e) realizar passadas nas escolas da região para divulgação da entidade, de suas 
bandeiras, lutas e objetivos; 
f) estimular o trabalho conjunto e orgânico, bem como o contato e a comunicação 
constante com as demais Coordenações Regionais e com a Coordenação Nacional da 
ANECS; 
g) tomar posicionamentos e deliberar sobre questões transitórias ou da ordem do dia 
em nome da regional. 
 
Art. 21.  As Coordenações Regionais são responsáveis por gerir de forma aberta e 
transparente as finanças das regionais (Vide Art. 74, 75, 77, 78 e 79). 
 
 
Art. 22. É obrigação da Coordenação Regional cessante, apresentar, no ato do 
ERECS e ENECS, um balanço formal que contenha os repasses políticos, financeiros 
e organizacionais.  
 
 
V. DA COORDENAÇÃO NACIONAL (CN) 
 
Art. 23. A Coordenação Nacional representa a gestão comunicacional, executiva e 
organizativa da ANECS a nível nacional. 
 
Art. 24. É composta por um conjunto de 5 escolas de referência que correspondem e 
representam, cada uma, as 5 regionais que compõem a ANECS. 
 
§ 1º As escolas que compõem a Coordenação Nacional devem ser representadas, 
cada uma, por no mínimo três nomes de referência dispostos a se responsabilizar 
pelos trabalhos da coordenação em nome da escola. 
 
§ 2º As 5 escolas 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. 25. É dever da Coordenação Nacional realizar uma gestão de unidade, 
horizontalidade, participação e transparência. 
 
Art. 26. O mandato de gestão da Coordenação Nacional é anual, começando a contar 
a partir do ENECS. 
 
Art. 27. As escolas para compor a Coordenação Nacional serão eleitas nos ERECS de 
cada regional e empossadas no ENECS seguinte. Cada regional irá eleger uma escola 
de referência para lhe representar na composição da Coordenação Nacional. 
 
§ 1º É obrigatório que as escolas eleitas no ERECS, para compor a Coordenação 
Nacional, se apresentem de forma presencial no ato de legitimação do ENECS. 
 
§ 2º No período entre os ERECS e o ENECS a Coordenação Nacional cessante e as 
escolas eleitas para compor a nova Coordenação Nacional devem dar início ao 
processo de transição da gestão. 
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§ 3º: Caso a escola eleita para CN não se apresente para ser empossada durante o 
ENECS à CN, deve haver uma nova eleição durante um espaço específico no ENECS. 
 
§ 4º: Em caso de não realização do ERECS por parte da regional, a mesma elegerá e 
empossará a escola para compor a Coordenação Nacional no ENECS.  
 
Art. 28. São atribuições da Coordenação Nacional e das escolas que a compõe: 
 
a) gerir e fomentar a comunicação a nível nacional; 
b) gerir as finanças nacionais e estimular políticas de promoção financeira e 
autofinanciamento; 
c) acompanhar, auxiliar e estimular os espaços auto-organizados (como o espaço de 
Mulheres da ANECS), os grupos de trabalho da entidade e os eventos nacionais; 
d) estimular o processo nacional de construção da ANECS; 
e) organizar, planejar e colocar em prática as campanhas da entidade, a partir do 
acúmulo das diferentes instâncias; 
f) realizar o acompanhamento sistemático e organizado dos trabalhos nas regionais; 
g) estimular o trabalho conjunto e orgânico, bem como o contato e a comunicação 
constante, com as Coordenações Regionais; 
h) estabelecer contato e representar a ANECS frente outras entidades e órgãos 
governamentais; 
i) tomar posicionamentos e deliberar sobre questões transitórias ou da ordem do dia 
em nome da ANECS. 
 
Art. 29. A Coordenação Nacional é responsável por gerir de forma aberta e 
transparente as finanças da ANECS (Vide Art. 74, 75, 76, 77, 78 e 79). 
 
Art. 30. É obrigação da Coordenação Nacional cessante, apresentar, no ato do 
ENECS onde finaliza sua gestão, um balanço formal que contenha os repasses 
políticos, financeiros e organizacionais. 
 
 
VI. DO ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
(ERECS) 
 
Art. 31. O ERECS é o maior e mais abrangente evento da entidade a nível regional, 
tendo um forte caráter de mobilização, com o intuito de atrair e inserir novas e novos 
militantes. Sendo um espaço de trocas entre as e os estudantes de Ciências Sociais, 
onde são debatidas a conjuntura nacional, a situação das diferentes escolas, as 
demandas e bandeiras, bem como questões de relevância acadêmica e práticas da 
formação do cientista social, englobando os eixos acadêmico, político e cultural. 
 
Art. 32. Possui caráter deliberativo quanto às estruturas, ações e espaços da regional, 
quando estas não entram em desacordo com as deliberações nacionais; operativa e 
organizativa em relação às deliberações do ultimo ENECS; avaliativo em relação ao 
último CORECS e CONECS; e encaminhativo em relação ao próximo ENECS.   
 
Art. 33.  É sujeito aos regramentos deste estatuto e do regimento interno da regional 
(quando houver), bem como às deliberações realizadas no CORECS precedente. 
 
Art. 34. É responsabilidade da escola sede: 
 
a) propor tema direcionador para o evento que esteja relacionado às discussões e 
trabalhos realizados pela entidade; 
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b) comparecer no CORECS precedente ao encontro, para apresentação e submissão 
do projeto do evento à avaliação e sugestões da regional; 
c) incluir a Coordenação Regional no processo de construção do evento; 
d) divulgar a data de realização do evento no ato do CORECS; 
e) divulgar a grade de programação do encontro com, no mínimo, 30 dias de 
antecedência;  
f) garantir às e aos encontristas infraestrutura básica (alojamento, sanitários e local 
para banho), alimentação com no mínimo 3 refeições diárias (café, almoço e jantar) e 
segurança mediante inscrição; 
g) garantir a efetiva realização dos espaços do evento; 
h) divulgar a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações do evento no máximo 30 dias após o encerramento do mesmo; 
i) disponibilizar o regimento do evento com 15 dias de antecedência; 
j) garantir espaços auto-organizados em sua programação; 
 
§ 1º É dado o período de 30 dias após o lançamento do conjunto de textos que 
compõem a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações, para que as escolas que participaram do evento possam os apreciar e 
apresentar protesto, caso necessário. 
 
Art. 34. A prestação de contas e o repasse financeiro, conforme designado no Art. 74, 
serão realizados no máximo até o ENECS seguinte ao evento.  
 
Art. 35. A escola sede do próximo ERECS é decidida no final de cada encontro. 
 
Art. 36. Este evento ocorre, preferencialmente, na segunda metade do primeiro 
semestre do ano. 
 
VII. DO CONSELHO REGIONAL DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
(CORECS) 
 
Art. 37. O CORECS caracteriza-se por ser um evento de menor porte que visa reunir 
representantes preferencialmente ativos na ANECS das escolas da regional. Com a 
finalidade de discutir e problematizar as políticas definidas no ENECS, a fim de 
estabelecer metas e perspectivas para a organização regional no ano seguinte, 
aprofundar a leitura de conjuntura social a partir de formação política, bem como 
avaliar e acompanhar a construção do próximo ERECS pela escola sede. 
 
Art. 38. Possui caráter preparativo e formativo em relação o próximo CONECS; 
encaminhativo e avaliativo em relação ao período pós-ENECS; bem como propositivo 
e deliberativo em relação ao próximo ERECS. 
 
Art. 39. É sujeito aos regramentos deste estatuto e do regimento interno da regional 
(quando houver).  
 
Art. 40. É responsabilidade da escola sede: 
 
a) propor tema direcionador para o evento que esteja relacionado às discussões e 
trabalhos realizados pela entidade; 
b) incluir a Coordenação Regional no processo de construção do evento; 
c) divulgar a data de realização do evento no ato do ENECS; 
e) divulgar a grade de programação do encontro com, no mínimo, 30 dias de 
antecedência; 
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d) garantir às e aos encontristas, infraestrutura básica (alojamento, sanitários e local 
para banho), alimentação com no mínimo 3 refeições diárias (café, almoço e jantar) e 
segurança; mediante inscrição; 
e) garantir a efetiva realização dos espaços do evento; 
f) divulgar a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações do evento no máximo 30 dias após o encerramento do mesmo; 
g) Cabe à escola sede garantir o diálogo com as escolas participantes que possibilite 
isenções de inscrições nos casos necessários; 
h) divulgar a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações do evento no máximo 30 dias após o encerramento do mesmo; 
i) disponibilizar o regimento do evento com 15 dias de antecedência; 
j) garantir espaços auto-organizados em sua programação. 
 
§ 1º É dado o período de 30 dias após o lançamento do conjunto de textos que 
compõem a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações, para que as escolas que participaram do evento possam os apreciar e 
apresentar protesto, quando necessário. 
 
Art. 41. A prestação de contas e o repasse financeiro, conforme designado no Art. 74, 
deverão ser realizados no máximo até o ERECS seguinte ao evento. 
 
Art. 42. A escola sede do próximo CORECS é decidida no final do ERECS.  
 
Art. 43. Este evento ocorre, preferencialmente, no final de cada ano.  
 
VIII. DO ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
(ENECS) 
 
Art. 44. O ENECS é o maior e mais abrangente evento da entidade a nível nacional, 
tendo um forte caráter de mobilização, com o intuito de atrair e inserir novas e novos 
militantes, sendo um espaço de trocas e confraternização entre as e os estudantes de 
Ciências Sociais. Onde são debatidas a conjuntura nacional, a situação das diferentes 
escolas, as demandas e bandeiras, bem como questões de relevância acadêmica e 
práticas da formação do cientista social, englobando os eixos acadêmico, político e 
cultural. 
 
Art. 45. Possui caráter deliberativo, sendo sua Plenária Final o mais alto espaço 
decisório da ANECS.  
 
 
Art. 46. É sujeito aos regramentos deste estatuto. 
 
Art. 47. É responsabilidade da escola sede: 
 
a) propor tema direcionador para o evento que esteja relacionado às discussões e 
trabalhos realizados pela entidade;  
b) incluir as Coordenação Nacional e todas as Coordenações Regionais no processo 
de construção do mesmo; 
c) divulgar a data de realização do evento no ato do CONECS; 
d) divulgar a grade de programação do encontro com, no mínimo, 30 dias de 
antecedência;  
e) garantir às e aos encontristas, infraestrutura básica (alojamento, sanitários e local 
para banho), alimentação com no mínimo 3 refeições diárias (café, almoço e jantar) e 
segurança mediante inscrição; 
f) garantir a efetiva realização dos espaços do evento; 
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g) divulgar a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações do evento no máximo 30 dias após o encerramento do mesmo; 
h) disponibilizar o regimento do evento com 15 dias de antecedência; 
i) garantir espaços auto-organizados em sua programação; 
j) ofertar curso de coordenadores para militantes, de acordo com a deliberação da 
escola às vésperas do encontro. 
 
Parágrafo Único: É dado o período de 30 dias após o lançamento do conjunto de 
textos que compõem a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações, para que as escolas que participaram do evento possam os apreciar e 
apresentar protesto, quando necessário. 
 
Art. 48. A prestação de contas e o repasse financeiro, conforme designado no Art. 73, 
deverão ser realizados no máximo até o CONECS seguinte ao evento. 
 
Art. 49. A escola sede do próximo ENECS é decidida no final do evento. 
 
Art. 50. Este evento ocorre, preferencialmente, na metade de cada ano.  
 
 
IX. DO CONSELHO NACIONAL DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
(CONECS) 
 
Art. 51. O CONECS caracteriza-se por ser um evento de menor porte, de 
aprofundamento político, que visa reunir representantes ativos das escolas que 
constroem a ANECS. Com a finalidade de gerar maior acúmulo, a partir de discussão, 
reavaliação e planejamento frente às políticas definidas no ENECS, a fim de 
estabelecer metas e perspectivas para a organização nacional no ano seguinte, 
aprofundar a leitura de conjuntura social a partir de formação política, bem como 
avaliar e acompanhar a construção do próximo ENECS pela escola sede e o 
desenvolvimento de sua metodologia. 
 
Art.52. Possui caráter propositivo e deliberativo em relação ao próximo ENECS; 
encaminhativo e deliberativo em relação aos próximos ERECS; avaliativo em relação 
ao período pós-ENECS e pós-CORECS; e encaminhativo em relação ao que foi 
deliberado no ENECS passado. 
 
Art. 53. Este evento é sujeito aos regramentos deste estatuto.  
 
Art. 54. É responsabilidade da escola sede:  
   
a) propor tema direcionador para o evento, que esteja relacionado às discussões e 
trabalhos realizados pela entidade; 
b) incluir a Coordenação Nacional, as Coordenações Regionais e a escola sede do 
ENECS seguinte, no processo de construção do evento; 
c) divulgar a data de realização do evento no máximo até o CORECS de sua Regional; 
e) divulgar a grade de programação do encontro com, no mínimo, 30 dias de 
antecedência; 
d) garantir às e aos encontristas, infraestrutura básica (alojamento, sanitários e local 
para banho), alimentação com no mínimo 3 refeições diárias (café, almoço e jantar) e 
segurança; 
e) garantir a efetiva realização dos espaços do evento; 
f) divulgar a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações do evento no máximo 30 dias após o encerramento do mesmo; 
g) oferecer curso de formação politica junto com CONECS; 
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§ 1º É dado o período de 30 dias após o lançamento do conjunto de textos que 
compõem a síntese das discussões, a relatoria dos encaminhamentos e as 
deliberações, para que as escolas que participaram do evento possam os apreciar e 
apresentar protesto, quando necessário.  
 
Art. 55. A prestação de contas e o repasse financeiro, conforme designado no Art. 73 
deverão ser realizados no máximo até o ENECS seguinte ao evento. 
 
Art. 56. A escola sede do próximo CONECS é decidida no final do ENECS. 
 
Art. 57. Este evento ocorre, preferencialmente, em média seis meses antes do 
ENECS.  
 
 
X – DA PLENÁRIA FINAL DO ENECS 
 
Art. 58. A Plenária Final do ENECS é a instância máxima deliberativa da ANECS; 
 
Art. 59. As decisões e encaminhamentos deliberados neste espaço serão os 
direcionadores de planejamento e ações da entidade em todas as instâncias até o 
próximo ENECS. 
 
Art. 60. Faz-se necessário que todas as escolas que constroem a ANECS, cumpram 
as deliberações acordadas coletivamente neste espaço. 
 
XI - DO SISTEMA DE VOTAÇÃO  
 
Art. 61. A ANECS busca e trabalha para que todas as questões da entidade sejam 
decididas por um debate que estabeleça a unidade, evitando a fragmentação das 
regionais e das escolas que a compõem. Quando essa premissa não ocorrer, o 
sistema de votação será utilizado.  
 
Art. 62. O voto nos espaços deliberativos da ANECS são realizados por escola, onde 
cada uma tem direito a apresentar 3 votos, dando possibilidade para expressão da 
pluralidade política interna e posicionamento proporcional. 
 
Art. 63. No começo dos espaços de caráter decisório é estabelecido o quórum oficial 
para contabilidade da quantidade de votos necessários para aprovação em casos de 
maioria simples, absoluta e qualificada. 
  
§ 1º Serão contabilizados os votos favoráveis, contrários e as abstenções. 
 
§ 2º O quórum deve ser recontado sempre que for solicitado por uma ou mais escolas. 
  
§ 3º Em casos de números com casas decimais, a quantidade de votos deve ser 
arredondada para cima quando o decimal for maior ou igual a 5.  
 
Art. 64. Em casos das abstenções ultrapassarem 30% do quorum, a discussão é 
considerada sem acúmulo e/ou domínio na base, assim retornando a proposta para a 
mesa retomar o ponto apenas mais uma vez a fim de encaminhar a pauta. 
Posteriormente a votação é retomada. 
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Art. 65. As votações são realizadas preferencialmente por maioria absoluta, porém, em 
casos pré-estabelecidos, a votação pode ser encaminhada por maioria simples ou 
maioria qualificada.  
 
Art. 66. Pedidos de alteração na Carta de Princípios e/ou no Estatuto poderão ser 
realizados com a periodicidade mínima de 3 anos com a discussão e encaminhamento 
prévios no CONECS e aprovação por maioria qualificada no ENECS. Com a 
convocação formal no ENECS anterior decidida em plenária final.  
  
Art. 67. As decisões internas da regional tiradas em Espaços de Articulação Regional 
(EAR) que ocorrem nos encontros e conselhos podem ser encaminhadas por maioria 
simples, respeitando as especificidades e a autonomia interna de cada Regional. 
 
XII - DO CONSELHO FISCAL DE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
(CONFECS) 
 
 
Art. 68. O CONFECS terá a função de realizar a avaliação do balanço enviado pelo 
Tesoureiro Nacional, no intuito de verificar possíveis irregularidades, emitindo um 
parecer de aprovação ou rejeição. 
 
Paragrafo único: todo parecer deve ser repassado às CRs e intensamente 
publicitado por via eletrônica.  
 
Art. 69. Esse Conselho será composto por 5 membros um de cada regional. 
 
§ 1º As e os membros do CONFECS não podem ter cargos cumulativos na 
Coordenação Nacional ou nas Coordenações Regionais.  
 
§ 2º A indicação dos mesmos deve sair do ENECS. 
 
Art. 70. O período de gestão do CONFECS acompanha o período de gestão da 
Coordenação Nacional e das Coordenações Regionais. 
 
Art. 71. Suas convocatórias serão realizadas trimestralmente. 
 
 
XIII – DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 
 
 
Art. 72. As diferentes instâncias da ANECS devem primar pelo autofinanciamento e 

pelo uso consciente e comedido dos recursos da entidade. 

Art. 73. Os lucros ou prejuízos financeiros advindos dos eventos nacionais (a saber, 
ENECS e CONECS) deverão ser divididos na seguinte proporção: 35% para a 
Coordenação Nacional; 15% para a escola que sediou o evento e 10% para cada 
Coordenação Regional.  
  
Parágrafo único: o dinheiro será direcionado para o núcleo orgânico da ANECS da 
escola. No caso de dissolução deste núcleo o dinheiro vai para a próxima escola sede. 
 
Art. 74. Os lucros ou prejuízos advindos dos eventos de cada regional (a saber, 
ERECS e CORECS) deverão ser divididos na seguinte proporção: 20% para a 
Coordenação Nacional; 40% para a escola que sediou o evento e 40% para a 
Coordenação Regional. A regional tem autonomia para gerir seus recursos. 
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Art. 75. Os recursos em poder da Coordenação Nacional devem ser destinados de 
maneira a subsidiar campanhas e divulgação da ANECS, como na produção de 
cartilhas, panfletos, cartazes, vídeos e outros tipos de materiais. E despesas com 
deslocamento, quando necessário. 
 
Art. 76. Os recursos em poder das Coordenações Regionais tem como principal 
finalidade o financiamento de deslocamento para seus militantes nas passadas em 
escolas, quando indispensável, não cobrindo gastos com hospedagem ou 
alimentação.  
 
Parágrafo único: sobre a gestão dos recursos financeiros da Coordenação Nacional e 
das Coordenações Regionais, cabe ressaltar que, deve-se garantir que se mantenha 
um percentual mínimo de fundo de caixa de 25% do valor existente no momento da 
posse da gestão, e prezar pela política de compensação financeira e de geração de 
receita, para a sustentabilidade financeira da ANECS. 
  
Art. 77. Os recursos financeiros da ANECS provirão de: 
 
a) doação, legados, ou contribuições advindas de pessoas físicas, órgãos públicos, 
movimentos sociais e organizações categóricas ou de classes (sindicatos, sessões 
sindicais). Exclusivamente para a realização dos eventos oficiais da ANECS, não 
podendo interferir na dinâmica do evento e na sua autonomia política. 
b) rendas advindas da administração do seu patrimônio, de promoção de eventos, 
produção de materiais, campanhas e demais ações em geral;  
c) quaisquer arrecadações feitas, por instituições que não firam a autonomia política e 
a carta de princípios da ANECS. 
 
Parágrafo Único: Não são permitidas doações de ordem de qualquer partido, 
coletivos políticos, ONGs e/ou aceitar doações da iniciativa privada, prezando pela 
autonomia financeira e política da entidade. 
 
Art. 78. A Coordenação Nacional e as Coordenações Regionais terão autonomia para 
autorizar despesas e aquisições de bens patrimoniais destinados à finalidade da 
ANECS. 
 
Art. 79. A Coordenação Nacional e as Coordenações Regionais têm o dever de, 
trimestralmente, apresentar o relatório das finanças da entidade, a ser apreciado pelo 
Conselho Fiscal (CONFECS). 
 
Art. 80. Os relatórios de finanças da entidade, nas diferentes instâncias, devem seguir 
o mesmo modelo, apresentando os seguintes dados: 
 
a) valor atual e anterior existentes no caixa; 
b) descrição dos gastos da regional durante o trimestre; 
c) notas fiscais digitalizadas para comprovação das despesas. 
 
Art. 81. A Coordenação Nacional deverá indicar o nome de uma pessoa dentre as 
escolas que a compõem para ocupar o cargo de Tesoureira(o) Nacional, o qual será a 
(o) responsável pela prestação de contas da Coordenação Nacional, bem como de 
organização e sistematização das contas da ANECS em nível nacional. 
  
Art. 82. Cada Coordenação Regional deverá indicar o nome de uma pessoa dentre as 
escolas que a compõem para ocupar o cargo de Tesoureira(o) Regional, o qual deverá 
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se responsabilizar pela prestação de contas em nível regional e encaminhar o seu 
relatório de finanças para a(o) Tesoureira(o) Nacional. 

 
Parágrafo único: A(o) Tesoureira(o) Nacional deverá sistematizar os relatórios 
enviados pelas Coordenações Regionais, bem como o relatório de finanças da 
Coordenação Nacional, de maneira a produzir um relatório geral das finanças da 
entidade, que deverá ser encaminhado para apreciação do Conselho Fiscal e posterior 
publicação nos meios de comunicação da ANECS.  
 
Art. 83. A partir da indicação das(os) Tesoureiras(os), estes deverão abrir contas 
poupança na instituição Banco do Brasil S/A, sendo uma para cada Coordenação 
Regional e uma para a Coordenação Nacional. 
 
§ 1º Todas as contas devem ser abertas no modelo solidário entre a(o) Tesoureira(o) 
Nacional e as(os) Tesoureiras(os) Regionais. 
 
§ 2º Cada tesoureira(o) irá informar a coordenação nacional e manter atualizado os 
seguintes dados: 
 
a) dados bancários da conta solidária (banco, conta e agência);  
b) do RG e respectivo Órgão Expedidor;  
c) número do CPF;  
d) telefone para contato; 
e) endereço residencial; 
f) endereço eletrônico. 
 
Parágrafo Único: estas informações servem única e exclusivamente para a gestão 
interna e não serão publicitadas. 
 
Art. 84. Os balanços financeiros da Coordenação Nacional e das Coordenações 
Regionais devem ser apresentados para aprovação no final da gestão, na Plenária 
Final do ENECS. Em caso do Balanço Financeiro não ser aprovado na plenária final 
do ENECS, caberá ao CONFECS apresentar um novo relatório à CN e às CRs. Se 
forem comprovadas irregularidades por parte de alguma escola haverá punição para 
as respectivas escolas, ou no caso de não ter sido apresentado prestação de contas, 
essa deverá ser destituída imediatamente do cargo e perderá direitos políticos na 
ANECS por até 3 anos.  
 
Parágrafo 1º: A escola que receber a pena poderá recorrer à decisão da plenária final 
punindo individualmente o responsável apontado pela escola. Assim, a escola 
recupera seus direitos políticos e o(s) membro(s) acusado(s) poderão ser indiciados 
criminalmente, caso a quantia não seja devolvida. 
 
Parágrafo 2º: Em caso de ausência do Tesoureiro Nacional deve-se convocar o 
suplente previamente definido pela Coordenação Nacional.    
 
 
 
XIV - DOS ESPAÇOS AUTO-ORGANIZADOS E GRUPOS DE TRABALHO  
 
 
Art. 85. Os espaços auto-organizados e grupos de trabalho caracterizam-se por 
ferramentas da ANECS, a fim de discutir, trabalhar, e gerar acumulo, sobre assuntos 
caros a entidade.  
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Art. 86. Os mesmos são criados a partir da necessidade de formação reivindicada 
pelas e pelos estudantes que compõem a ANECS a partir da Assembleia Final de 
cada ENECS também podendo ser sugeridos pelos ERECS, CORECS, CONECS, e 
demais espaços de formação da ANECS. 
 
Art. 87. Os grupos de trabalho tem a tarefa de criar e socializar acúmulo relativo a 
temáticas relevantes ao MECS. 
 
§1º Eles podem variar entre Permanentes (GTP) e Provisórios (GTPró), de acordo 
com a  necessidade do contexto. 
 
Art. 88. Os grupos de trabalho serão deliberados na Plenária Final dos ENECS.  
 
Art. 89.  Assumem os Grupos de trabalho as escolas que constroem a ANECS. As 
escolas que se responsabilizarem pelos GTPs deverão apresentar cronograma no 
CONECS, com resultado do que já foi realizado e planejamento do que ainda será 
realizado pela escola. 
 
Parágrafo 1º: São abertos para quantas escolas quiserem participar, mas se mantém 
no máximo duas escolas de referência, que serão responsáveis por articular e os fazer 
funcionar. 
 
Parágrafo 2º: As escolas que se responsabilizarem pelos GTPs deverão apresentar 
cronograma no CONECS, com resultado do que já foi realizado e planejamento do que 
ainda será realizado pela escola. 
 
Art. 90. Dos objetivos dos Grupos de Trabalho: 
 
a) formular textos e outras ferramentas de conteúdo - como teatro, vídeo etc.- sobre a 
temática do GTP para induzir os debates nas escolas; 
b) acompanhar discussões acerca da temática nas escolas de Ciências Sociais do 
Brasil. 
c) fortalecer e dinamizar o trabalho das entidades de base; 
d) criar banco de dados mediante o tema do GTP, contendo os acúmulos gerados. 
 
 
 
XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 91. A ANECS só poderá participar e/ou construir outras entidades a partir da 
discussão aprofundada sobre o tema e mediante votação qualificada na Plenária Final 
do ENECS.  
 
Art. 92. Caso se efetive o abandono de suas atribuições e tarefas por parte de uma 
das escolas que compõe a Coordenação Nacional, compete a Coordenação Regional 
prejudicada pelo abandono indicar, em caráter de urgência, a nova escola que 
ocupará a vacância em regime provisório. 
 
Art. 93. Em se configurando abandono por parte da escola sede de um evento 
regional, é obrigação da Coordenação Regional designar uma escola que esteja 
habilitada para gerir o evento ou, na falta de uma escola que se proponha para esta 
incumbência, assumir por conta própria a tarefa de organização do mesmo. 
 
§1º Caso a Coordenação Regional não tenha condições de assumir a tarefa, a mesma 
poderá postergar a realização do evento. 
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Art. 94. Em se configurando abandono por parte da escola sede de um evento 
nacional, é obrigação da Coordenação Nacional designar uma escola que esteja 
habilitada para gerir o evento ou, na falta de uma escola que se proponha para esta 
incumbência, assumir por conta própria a tarefa de organização do mesmo. 
 
§1º Caso a Coordenação Nacional não tenha condições de assumir a tarefa, a mesma 
poderá postergar a realização do evento. 
 
Art. 95 Em caso de decidida a dissolução e extinção da ANECS, o seu patrimônio 
remanescente, depois de satisfeitas as obrigações assumidas, será destinado a uma 
entidade sem fins lucrativos com a mesma finalidade desta organização. 
 
Paragrafo único: Para a ANECS ser dissolvida a proposta de dissolução tem que ser 
encaminhada e aprovada por votação qualificada. 
 
Art. 96. Este Estatuto entra em vigência a partir de sua aprovação na Plenária Final do 
XXVIII ENECS Fortaleza – CE, tendo valor até a próxima alteração estatutária.  
 
Art. 97.  ANECS DE LUTA! 
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ANEXO I: 
 (referente ao capitulo XIV) 

 
Art. 1. O espaço auto-organizado de Mulheres da ANECS, tem como objetivo 
proporcionar o aprofundamento na discussão a respeito do feminismo.   
 
Art. 2. Todos os eventos oficiais da ANECS devem conter na sua programação o 
espaço auto-organizado de Mulheres da ANECS. 
 
Art. 3.  O Espaço auto-organizado de Mulheres da ANECS tem autonomia para gerir a 
formação político-filosófica e teórico-metodológica desde que respeite os mesmos 
preceitos da entidade.  
 
Art. 4. O espaço auto-organizado de Mulheres da ANECS se propõe à: 
 
a) Compreender o feminismo como um movimento científico, político e transformador 
da sociedade visando combater a opressão machista e o patriarcado; 
b) Um movimento que reivindica que as mulheres têm de conquistar sua emancipação, 
compreendendo que essa luta é conjunta com a necessidade de se construir uma 
outra sociedade; 
c) Instrumentalizar as companheiras em espaço de auto-organização e garantir 
espaços de formação política mistos; 
d) Garantir espaços mistos sobre feminismo e gênero, bem como espaços de auto-
organização das mulheres na programação oficial das instâncias da ANECS; 
e) Produzir materiais para formação e agitação, com o intuito de fortalecer a 
participação das mulheres nos espaços políticos; 
f) Garantir que o recorte feminista apareça nos debates. 
 
 


