
Regimento Geral do XXVIII Encontro Nacional de Estudantes de Ciências 

- ENECS – Fortaleza, 21 à 28 de Julho de 2013.

À  ser  aprovado  na  Plenária  Inicial  do  XXVII 

ENECS – Fortaleza, em 21 de Julho de 2013. 

Local do Encontro

Universidade Estadual do Ceará – Campus Itaperi

Título I

Das disposições preliminares

Art. 1º - O presente Regimento Geral tem por objetivo delimitar a forma de organização e o  

funcionamento  do  XXVII  Encontro  Nacional  de  Estudantes  de  Ciências  Sociais  (ENECS),  

realizado em Fortaleza, Ceará, nos dias 21 á 28 de Julho de 2013, explicitando princípios e  

formas deliberativas, bem como a formação de um acordo coletivo com relação ao uso, e as 

formas de uso desses espaços - deliberativos ou não - dentro do Encontro, a que deverão  

ajustar-se os participantes, seja esta a natureza dessas participações de caráter coletivo ou 

individual.

Parágrafo  Único –  As  questões  não especificadas  nos termos  desse  regimento devem ser 

resolvidas na Plenária Inicial, e fora dessas instâncias, garante-se à Comissão Organizadora a 

autonomia e legitimidade para resolução dessas questões.



Título II

Do Encontro, dos Participantes, dos Espaços e da Comissão Organizadora

Capítulo I – Do Encontro

Art. 2º - O Encontro Nacional de Estudantes de Ciências Sociais tem os seguintes princípios e 

finalidades:

I – Promover o encontro dos estudantes de ciências sociais nacionalmente;

II – Estabelecer as pautas gerais para o movimento estudantil de ciências sociais;

III – Organizar a Articulação Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais (ANECS), assim como 

tirar suas linhas gerais e bandeiras de luta;

IV – Pensar formas de atuar, efetivamente,  no cenário nacional, regional e local, conforme as 

bandeiras do movimento estudantil de ciências sociais;

Capítulo II – Dos Participantes

Art. 3º - O encontro nacional terá como participantes:

I – Estudantes de Ciências Sociais e áreas afins, tais quais Sociologia, Antropologia, Ciências 

Políticas, Ciências do Estado, que terão direitos de fala e voto em espaços deliberativos do 

evento;

II  –  Os demais  estudantes,  de  qualquer outro curso que não listados acima,  que queiram 

participar dos espaços; a estes serão garantidos direito de fala, ainda que não tenham o direito 

ao voto;

III – Interessados nas bandeiras do movimento estudantil de ciências sociais e colaboradores 

do evento; estes serão garantidos direito de fala, ainda que não tenham o direito ao voto;

§1º– O direito deliberativo se configura no voto por escola; nos termos do Art. 22;

§2º  -  Os  participantes  são  classificados  em  três  formas  distintas:  membros  da  Comissão 

Organizadora,  Coordenadores  Pedagógicos  e  Encontristas.   A  Comissão  organizadora  é 



composta por membros das escolas-sede; os Coordenadores  Pedagógicos pelos participantes 

do  Curso  de  Coordenadores,  à  ocorrer  entre  os  dias  17  e  19  de  Julho,  bem  como  a 

Coordenação Nacional da Articulação Nacional de Estudantes de Ciências Sociais.

Capítulo III - Dos Espaços

Art. 4º - O ENECS contará com os seguintes espaços:

 1 – Credenciamento

2 – Plenária Inicial

3  –  Mesa  de  Abertura:  Formação  e  Atuação  do  Cientista  Social  como  Instrumentos  de 

Transformação

4 – Mesa II: Ciências Sociais no Ensino Médio

5 – Mesa III: Remoções Urbanas e Rurais

6 – Mesa IV: Feminismo e Ciências Sociais

7 – Espaços de Articulação Regional

8 –  Espaços de Articulação Nacional

9 – Apresentação de trabalhos [AT's]

10 – Grupos de Discussões [GD's]

11 – Vivências

12 – Brigadas

13 – Núcleos de Base

13 – Mini Cursos e Oficinas

14 – Espaço de Auto organização das Mulheres da ANECS

15 – Espaço Feminismo para Homens

14 – Ato Público



15 – Plenária Final

Art.  5º  –  A  metodologia  de  cada  espaço  será  pensada  pela  Comissão  Acadêmica  Política,  

instrumentalizada  no  Curso  de  Coordenadores  e  apresentada  na  plenária  inicial  do  XXVIII  

Enecs

Art.  6º  -  O  credenciamento  será  feito  pela  Comissão  Organizadora  e  Coordenadores  

Pedagógicos mediante os termos divulgados nas mídias sociais, cabendo somente à Comissão 

Organizadora o arbítrio sobre questões envolvendo o processo de inscrição;

Art. 7º – A plenária inicial se configura como o espaço deliberativo inicial do encontro, no qual  

deverá ser feita a apresentação das escolas presentes, a apresentação do encontro de forma 

geral, bem como a submissão para aprovação do Regimento Geral do Encontro;

Parágrafo único – O voto na Plenária Inicial será por escola; nos termos do Art. 27º;

Art. 8º – As Apresentações de Trabalho acontecerão durante o encontro e se constituem em  

espaços para a exposição de trabalhos acadêmicos enviados anteriormente

 Ao todo serão 14 AT, com os seguintes temas:

AT 01 – Sexualidade, Gênero e Corpo

AT 02 – Meio Ambiente

AT 03 – Questões urbanas

AT 04 – Questões rurais

AT 05 – Pensamento Político e Social Brasileiro

AT 06 – Mundo do Trabalho

AT 07 – Movimentos Sociais

AT 08 – Juventude/Geracional

AT 09 – Identidade, Etnia e Religião

AT 10 – Ciências Sociais no Ensino Médio/PIBID



AT 11 – Educação

AT 12 – Teorias das Ciências Sociais

AT 13 – Formação Profissional do Cientista Social

AT 14 - Arte e Cultura

§  5º  –  Os  Grupos  de  Discussões  [GD's]  ocorrerão  dentro  do  encontro  e  serão  espaços 

encaminhativos. Os encaminhamentos deverão ser votados em plenária final.

Ao todo serão nove GD's:

1. Remoções Urbandas e Rurais

2. ABECS

3. Educação [conjuntura e mobilização estudantil]

4. PIBID/Ciências Sociais no Ensino Médio

5. Meio Ambiente

6. Sexualidade e Gênero

7. Identidade, Etnia e Religião

8. Movimentos Sociais

9. Formação Profissional do Cientista Social

§  6º  -  É  garantido  á  todos  os  presentes  o  direito  de  fala,  durante  o  tempo  estipulado  

previamente pela Mesa, e este será respeitado pelos demais participantes;

Art.  9º  –  As  culturais  constituem  espaços  de  socialização  e  lazer  dentro  do  encontro, 

orientadas como os demais espaços pelos eixos e as temáticas discutidas no ENECS, assim 

como os aspectos culturais característicos da cidade sede do evento.

§ 1º - A comissão organizadora tem total autonomia sobre o funcionamento das culturais, bem 

como a  estipulação da sua duração,  os  serviços  e  produtos  comercializados  e  as  atrações  

apresentadas.



§ 2º - Que nenhum participante incorra em atos que possam ferir a legalidade ou prejudicar o  

patrimônio do local onde ocorrerá o evento. A Comissão Organizadora se reserva o direito de 

tomar as medidas cabíveis e necessárias para a garantia da ordem e do bom funcionamento do  

evento, bem como a integridade física de todos os participantes.  Um termo de compromisso 

deverá  ser  firmado  entre  encontristas  e  comissão  organizadora  no  momento  do 

credenciamento.

Art. 10º - Os Espaços de Articulação Nacional (EAN) são momentos dedicados ao esforço de 

pensar e organizar a Articulação Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais (ANECS). Serão  

divididos em três momentos:

EAN I – Momento de avaliação e balanço do último ano de atividades e políticas da Articulação  

Nacional  de  Estudantes  de  Ciências  Sociais  (ANECS)  em  sua  composição:  Coordenação 

Nacional e grupos de trabalho permanente.

EAN II– Espaço de discussão sobre o Estatuto da ANECS através da socialização do acúmulo das  

regionais  em torno da  proposta  estatutária  saída  do Conselho Nacional  de  Estudantes  de  

Ciências Sociais [CONECS] 2013, ocorrido na cidade de Vitória, Espírito Santo

EAN III – Espaço encaminhativo das deliberações da plenária final.

Art. 11º – As vivências pensadas para o XXVIII ENECS serão espaços de integração e saídas de 

campo nos quais deverão ser instrumentalizados os acúmulos adquiridos ao longo do encontro 

através do contato com a cultura local e da socialização dos conhecimentos adquiridos durante 

a graduação como também nos espaços do movimento estudantil. 

§ 1º – As vivências serão formuladas e conduzidas pela Comissão Organizadora;

§ 2º - Todos os participantes inscritos no ENECS podem participar das vivências, respeitando-se 

a quantidade de vagas disponibilizadas pela Comissão Organizadora;

§  3º  -  Os  participantes  deverão  se  inscrever  para  participar  das  vivências  previamente,  

conforma a disponibilidade de vagas.

§ 4º - Os participantes inscritos para as vivências se comprometem à respeitar a dinâmica do  

processo da saída de campo delineado pela Comissão Organizadora, respeitando os horários e 

condutas previamente acordadas para chegada, permanência e partida nas mesmas.



Art.  12º  -  Os  mini-cursos  e  oficinas  são  espaços,  de  caráter  acadêmico  e  cientifico  por  

excelência, que trazem ao movimento estudantil de ciências sociais um pouco da produção e  

discussões levadas por estudantes de ciências sociais de todo o território nacional, bem como 

oficinas e mini-cursos de interesse geral, seja por seu caráter político, cultural ou estratégico  

para a realização do encontro.

§ 1º - Os participantes do ENECS devem se inscrever para as oficinas e mini-cursos, conforme a  

disponibilidade de vagas apresentadas pela Comissão Organizadora;

§ 2º -  Os mini-cursos e oficinas são gratuitos e  serão emitidos certificados pela participação 

nestes, entregues ao final do encontro.

§ 3º – as oficinas e mini-cursos disponíveis no XXVIII ENECS serão previamente divulgados no  

blog  do  evento  [www.enecs2013.wordpress.com]  juntamente  com  o  numero  de  vagas 

ofertadas. A Inscrição deverá ocorrer no credenciamento.

§ 4º - A Comissão Organizadora se reserva o direito de cancelar ou alterar as oficinas e mini-

cursos conforme a necessidade, conveniência e a conjuntura do ENECS;

Art. 13º - A Plenária Final é o espaço de deliberação dos encaminhamentos produzidos durante 

o encontro, nos espaços de Articulação Nacional, Articulação Regional, Mesas, Espaço auto-

organizado de mulheres e Grupos de Discussões.

§  1º  -  A  plenária  final  contará  com  uma  mesa  formada  por  um  membro  da  Comissão 

Organizadora,  um  membro  da  Coordenação  Nacional  da  ANECS  e  um  Coordenador 

Pedagógico, aprovados em plenária para conduzir a mesma, acordar a melhor dinâmica de 

funcionamento desta, garantindo a ordem e o direito de voto e fala, além e gerir o tempo de 

plenária, bem como o processo de votação;

§ 2º - A plenária final contará com uma mesa formada por um Relator, que produzirá uma  

relatoria  detalhada  do  processo  de  votação  e  dos  encaminhamentos  aprovados,  que 

posteriormente será disponibilizada na lista de e-mails da ANECS, no blog da ANECS e no Blog 

do Encontro;

§ 3º - É garantido á todo inscrito no ENECS o direito de fala na plenária final, mediante acordo 

coletivo de todos os presentes na plenária quanto ao processo de inscrição junto á Mesa para 

a fala, o limite da quantidade de falas e o tempo de duração das mesmas. Esse direito deve ser 

respeitado pelos demais participantes;

§ 4º - O processo deliberativo se conduzirá conforme os termos do Artigo 26;

http://www.enecs2013.wordpress.com/


Art. 14º - O Ato Público tem a função de publicizar á sociedade as bandeiras do movimento 

estudantil de ciências sociais, bem como a materialização dessas bandeiras em demandas que  

sustentam a manifestação política que o Ato representa.

§ 1º - A participação no ato é livre á qualquer interessado, bem como sua implicação com ás 

providencias indicadas pela comissão para sua preparação e desenvolvimento;

§  2  º  -  Os  cartazes,  as  palavras  de  ordem e  o  ato  devem ser  construídos  coletivamente, 

conforme o(s) tema(s) indicados e é garantida a livre expressão durante o mesmo;

Art.  15º  -  Os  espaços  de  articulação  regional  serão  momentos  dedicados  as  regionais  da 

articulação de estudantes de ciências sociais se reunirem, se dividindo em:

EAR I – Momento de avaliação e balanço do último ano de funcionamento da regional e sua  

composição estruturada em Coordenadores Regionais e Coordenador Nacional da região.

EAR II – Espaço de organização e encaminhamento das deliberações da plenária final.

Art. 16º - Os Núcleos de Base (NB) serão formados por todos os participantes devidamente  

inscritos no XXVII ENECS, terão a função de:

I – Espaços de socialização e acumulo sobre os temas debatidos no XXVIII ENECS, metodologia 

do encontro e movimento estudantil.

II - Planejar e executar as tarefas delegadas a cada NB;

III - Avaliar o andamento do encontro e do Núcleo de base ao final de cada dia.

Art.  17º  –  As  brigadas  serão  os  espaços  de  tempo-trabalho  (atividades)  nos  quais  serão 

efetuadas as tarefas do dia podendo ser de quatro naturezas distintas: 1 – Alimentação; 2 – 

Limpeza; 3 – Agitprop ; 4 – Alvorada;

Art. 18º - O espaço de auto organização das mulheres servirá para que as mulheres da ANECS  

tenham um espaço de construção da pauta, acumulo de debate e organização do núcleo de 

mulheres da ANECS.



Art. 19º - O espaço de formação sobre feminismo será organizado pelas Mulheres da ANECS,  

com o objetivo de fomentar o debate acerca do feminismo dentro do MECS.

Capitulo IV – Da Comissão Organizadora

Art. 20º - São prerrogativas e princípios da Comissão Organizadora :

I - Planejar o ENECS;

II  -  Estipular  sua  metodologia,  tendo  em  vista  a  potencialização  equânime  dos  eixos 

acadêmicos, culturais e políticos do encontro, bem como a ampla participação dos estudantes  

de todo o país;

III - Conduzir o evento no sentido de prover as melhores condições estruturais e políticas para  

a realização dos espaços e a garantia do bem-estar coletivo;

IV - Conduzir  todo o  processo de inscrição no evento e credenciar os participantes;

V – Garantir a melhor estrutura, dentro das possibilidades conjunturais da cidade-sede;

VI - Estipular,  recolher e administrar as taxas de inscrição dos participantes,  bem como os 

outros recursos financeiros angariados para o encontro;

VII - Prover os participantes das informações necessárias para o bom andamento do encontro;

VIII - Convocar os alunos interessados na apresentação de trabalhos, mini-cursos e oficinas, 

selecionar  quais  melhor  se  ajustam  á  metodologia  e  quanto  á  sua  relevância  para  o 

Movimento Estudantil de ciências sociais e estabelecer a comunicação com esses estudantes a 

fim de propiciar o espaço mais adequado, em todos os termos, para as apresentações destes 

trabalhos (sejam em AT/GD’s ou em qualquer outro momento dentro do encontro);

IX - Auxiliar, cuidar e orientar os participantes do encontro, na expectativa de garantir sua  

melhor participação no encontro;

X - mediar e solucionar problemas, sejam decorrentes da falta de estrutura adequada,  ou  

qualquer eventualidade, dentro das possibilidades da Comissão;

XI -  Se orientar no sentido de incentivar a ampla participação de todos os participantes, a  

democracia  nas  decisões  e  debates  e  a  organização  e  o  fortalecimento  do  movimento 

estudantil de ciências sociais;



XII - Orientar para que as brigadas cumpram as tarefas da melhor forma possível. 

Título III

Dos critérios para habilitar o direito de voto e do processo deliberativo

Art. 21º - Os seguintes espaços são deliberativos, eu seja, neles serão exercidos os direitos de 

voto e fala dos participantes:

I – Plenária Inicial, onde deve ser aprovado o Regimento Geral do ENECS;

II – Plenária Final, onde devem ser aprovados os encaminhamentos produzidos nos espaços 

encaminhativos do ENECS;

Art. 22º - O voto no XXVII ENECS será por escola. 

§ 1º - Somente as escolas que tiverem ao menos uma pessoa presente em, no mínimo, 75% do  

encontro, poderão votar, sendo espaços presenciais: 

1. Plenária Inicial

2. Mesa de Abertura

3. Mesas II, III e IV

4. Espaço auto-organizado de mulheres

5. Espaço feminismo para homens

6. Mini-cursos e oficinas

7. Grupos de Discussões [GD's]

8. Espaço de Articulação Regional I 



9. Espaços de Articulação Nacional I e II

10. Núcleos de Base e Brigadas

11. Apresentações de Trabalho [AT's]

§ 2º - O voto será feito por representantes, estes representantes, indicados pelas escolas no 

momento da votação, não serão fixos e não poderão votar por si mesmo apenas, pois seu voto  

deve remeter ao coletivo que ele representa, inclusive refletindo a variedade de opiniões e 

forças políticas presentes na escola;

§ 3º - Cada escola terá direito á 3 votos, expostos pela figura de seu representante;

§ 4º – As divergências internas que ao acaso ocorrerem entre os membros da escola deverão 

ser  sanados  internamente  não  cabendo  aos  espaços  deliberativos  ferir  a  autonomia  e 

democracia interna das escolas participantes.


