
ESTATUTO SOCIAL 
DA EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE GEOLOGIA 

ENEGE 
 

Capitulo I — Da Entidade 
 
Artigo 1° 
A Executiva dos Estudantes de (ENEGE), associação sem fins lucrativos, sem           
filiação político-partidária, livre e independente, é a entidade máxima de          
representação dos estudantes de geologia do Brasil, sediada na Universidade de           
São Paulo (USP), Rua do Lago, número 562, São Paulo/SP e com duração             
indeterminada. 

 
Artigo 2º 
São finalidades da ENEGE: 

I . Congregar e assistir os seus membros, sem qualquer distinção de raça,             
cor, nacionalidade, sexo, convicção política, religiosa ou condição social; 
II - Promover a integração de membros, bem como a interação de seus             
problemas e buscar a sua devida solução; 
III - Defender os interesses comuns de seus membros; 
IV - Divulgar as ciências geológicas perante a sociedade; 
V - Organizar os estudantes de geologia na luta por uma Universidade crítica,             
autônoma, democrática e com ensino de qualidade; 
VI - Lutar pelo mapeamento geológico de detalhe do território brasileiro; 
VII - Lutar pela soberania e desenvolvimento nacional. 
 

Capitulo II — Dos Membros 
 
Artigo 3º 
São membros da ENEGE os estudantes de graduação em geologia regularmente           
matriculados nas universidades que forneçam o curso, nas quais exista Centro           
Acadêmico (C.A.), Diretório Acadêmico (D.A.) ou entidade correspondente filiada a          
ENEGE ou, na falta desta, diretamente filiado. 
Parágrafo único: Poderão ser sócios beneméritos, sem direito a voz e a voto,             
centros de pesquisa, empresas de mineração, Organizações Não-Governamentais        
(ONGs), ou qualquer outra empresa ou associação que deseje contribuir com a            
ENEGE, desde que seja aprovada em Assembleia Geral. 

 
Artigo 4º 
São direitos dos membros: 

I - Participação por palavra oral ou escrita e pelo direito de voto, em qualquer               
uma de suas coordenadorias e instâncias deliberativas; 



II - Votar e ser votado como membro representativo da entidade ou para             
qualquer outro nível de representação, de acordo com este estatuto; 
III - Pedir convocação de Assembleia Geral Extraordinária da ENEGE,          
através de requerimento solicitado no mínimo, vinte por cento (20%) dos seus            
membros; 
IV - Pedir a criação de novas coordenadorias, desde que a proposta seja             
aprovada em Assembleia Geral e que o representante legal seja membro da            
diretoria eleita para a gestão em andamento;  
V - Solicitar vistoria nos livros de finanças por meio de requerimento. 

Parágrafo Único: Os direitos dos membros não se aplicam aos sócios beneméritos. 
 
Artigo 5º 
São deveres dos membros: 

I - Respeitar e cumprir as disposições deste estatuto; 
II - Acatar as decisões tomadas em todas as instâncias deliberativas da            
ENEGE. 
III - Indenizar a coordenadoria de finanças danos causados ao patrimônio da            
ENEGE. 
IV - Preservar o patrimônio das cidades que sediarem o ENEGEO bem como             
os Conselhos realizados pela ENEGE. 

 
Artigo 6º 
A admissão do associado a partir de seu ingresso em um Centro Acadêmico (C.A.),              
Diretório Acadêmico (D.A.) ou entidade correspondente, ou pela filiação direta,          
desde que sua matrícula de graduação em geologia encontre-se regular na           
respectiva Universidade. 
§1º A filiação de um C.A., D.A. ou entidade correspondente é realizada em             
Assembleia Geral, sendo efetivada pela comprovação de sua situação regular e           
pela aprovação por maioria simples. 
§2º A associação por filiação direta se dá pelo encaminhamento de uma ficha de              
inscrição com os dados pessoais e um comprovante de matrícula de graduação em             
geologia atualizado, que serão encaminhados à Coordenadoria. A Coordenadoria         
decidirá sobre a aprovação na primeira reunião que realizar. 
 
Artigo 7º 
São casos de demissão do associado: 

I - A conclusão da graduação em geologia; 
II - O trancamento da matricula; 
III - A situação irregular da matricula na respectiva universidade; 
IV - A desassociação do C.A., D.A. ou entidade correspondente filiada à            
ENEGE. 



Paragrafo Único: O associado poderá demitir-se da ENEGE mediante simples          
pedido, por escrito, com ou sem motivo justificado, o qual será encaminhado à             
Coordenadora. A Coordenadoria decidirá sobre a demissão na primeira reunião que           
realizar. 
 
Artigo 8º 
A exclusão do associado só é admissível por justa causa reconhecida pela            
Coordenadoria, cabendo-lhe direito de defesa e de recurso, em Conselho          
convocado pela Coordenadoria, apenas para este fim, com data confirmada          
previamente com o interessado. 
Parágrafo Único: Caso o associado falte ao Conselho sem justificativa, a exclusão            
será decidida neste, nos termos previstos no estatuto. 
 

Capítulo III — Da Organização 
 
Artigo 9º 
São instâncias deliberativas da ENEGE: 

I - A Assembleia Geral (realizada no Encontro Nacional dos Estudantes de            
Geologia - ENEGEO); 
II - O Conselho de Escolas; 
III - O Conselho de Regional: 
IV - O Conselho Fiscal. 

 
Artigo 10 
Terá direito a voto nas instâncias deliberativas da ENEGE 1 (um) estudante            
representante (E.R.) por escola, escolhido por casa (cada) entidade de base C.A. ou             
D.A. filiada à ENEGE, com anuidade em dia. 
§1º O E.R. e seu suplente serão eleitos em instância máxima deliberativa segundo o              
estatuto de cada C.A., D.A. ou entidade correspondente; 
§2º Cada C.A., D.A. ou entidade correspondente deve apresentar à Coordenadoria           
Geral a Ata na qual foram eleitos o E.R. e o suplente de sua escola até a plenária                  
final do ENEGEO. 
 
Artigo 11 
A Assembleia Geral realizada Encontro Nacional dos Estudantes de Geologia          
(ENEGEO) é a instância máxima de deliberação da ENEGE. 
§1º O ENEGEO ocorrerá ordinariamente uma vez ano, 
§2º O ENEGEO deve sor realizado, preferencialmente, em região diferente ao do            
ano anterior, salvo a não existência de uma outra região apta. 
I - Terão direito à voz todos os estudantes de geologia devidamente inscritos no              
ENEGEO. 



II - Terá direito a voto 1 (um) representante de cada Escola que estiver em dia com                 
a anuidade da ENEGE. 
  
Artigo 12 
Cabe à Assembleia Geral realizada no ENEGEO: 

I - Discutir e votar recomendações, teses e propostas apresentadas por           
qualquer um dos membros devidamente inscritos no ENEGEO; 
II - Deliberar sobre casos omissos neste regimento; 
III - Aprovar modificações no presente estatuto; 
IV - Decidir, em caso de extinção jurídica da ENEGE, as condições da             
extinção e o destino do patrimônio; 
V - Destituir os administradores. 

Parágrafo Único: O ENEGEO destina-se ao amplo debate de assuntos não apenas            
relativos às Escolas de Geologia do Brasil, como também ao debate de quaisquer             
aspectos tidos como relevantes, propostos no ENEGEO precedente, organizados e          
preparados pela Coordenadoria Sede, com respaldo no Conselho de Escolas. 
 
Artigo 13 
As decisões da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples de votos. 
§1º Para a deliberação, a Assembleia Geral precisa contar com no mínimo 9 (nove)              
representantes de escolas filiadas à ENEGE com anuidade em dia; 
§2º As deliberações a que se referem os incisos III e V do artigo anterior são atos                 
privativos da Assembleia Geral, que deverá ser especialmente convocada para esse           
fim. Nesse caso, o quorum será de maioria absoluta. 
 
Artigo 14 
O Conselho de Escolas reúne os Estudantes Representantes (E.R.) de cada Escola            
de Geologia filiada à ENEGE. 
§1º O Conselho de Escolas deve se reunir no mínimo uma vez por ano, antes da                
realização do ENEGEO; 
§2º As reuniões extraordinárias do Conselho de Escolas serão convocadas pela           
Coordenadoria Geral da ENEGE ou pelo ENEGEO; 
§3º Os representantes da Secretaria Geral serão responsáveis por formular sua           
pauta e divulgá-la por e-mail para o Grupo ENEGE com pelo menos 48 (quarenta e               
oito horas) de antecedência. 
 
Artigo 15 
Cabe ao Conselho de Escolas: 

I - Discutir e votar propostas encaminhadas pelas coordenadorias e pelos           
membros da ENEGE, centralizando-as e sugerindo encaminhamentos para o         
despacho dessas demandas; 



II - Discutir prioridades de gasto de acordo com as expectativas do            
orçamento; 
III - Discutir questões pertinentes aos estudantes de geologia; 
IV - Informar sobre o expediente burocrático e finanças; 
V - Apresentar informes diversos sobre atividades sociais ou culturais afins. 

 
Artigo 16 
As decisões do Conselho de Escolas serão tomadas por maioria simples de votos. 
Parágrafo Único: Para a deliberação, o Conselho de Escolas precisa contar com a             
representação de no minimo 7 (sete) escolas. 
 
Artigo 17 
O Conselho de Regionais reúne os Estudantes Representantes (E.R.) das Escolas           
de Geologia filiada à ENEGE, agrupadas nas seguintes regionais: 

I - Regional Sul: Escolas de Geologia situadas na região sul do país; 
II - Regional Sudeste: Escolas de Geologia situadas na região sudeste do            
país; 
III - Regional Centro-Oeste: Escolas de Geologia situadas na região          
centro-oeste do país; 
IV - Regional Nordeste: Escolas de Geologia situadas na região nordeste do            
país; 
V - Regional Norte: Escolas de Geologia situadas na região norte do país. 

 
Artigo 18 
Cabe ao Conselho de Regional  

I - Reunir-se no mínimo uma vez por ano, antes do Conselho de Escolas; 
II - Discutir questões pertinentes aos estudantes de geologia de sua regional; 
III - Discutir e votar propostas encaminhadas pelos C.A.s/D.A.s das escolas           
de geologia da respectiva regional; 
IV - Formular a ata do Conselho e encaminhá-la para o Secretário Geral, para              
que as deliberações do Conselho sejam colocadas em pauta no Conselho de            
Escolas. 

 
Artigo 19 
As decisões do Conselho de Regional serão tomadas por maioria simples de votos. 
Parágrafo Único: Para a deliberação, o Conselho de Regional precisa contar com a             
representação de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas filiadas,           
agrupadas de acordo com o artigo 17. 
 
Artigo 20 
O Conselho Fiscal é um grupo composto por um membro de cada Coordenadoria da              
ENEGE, escolhidos por aclamação pelas respectivas coordenadorias. 



Parágrafo Único: Cabe ao Conselho Fiscal analisar as prestações de custos da            
Coordenadoria de Finanças. 
 

Capítulo IV — Da Composição 
 
Artigo 21 
A ENEGE é composta pelas seguintes coordenadorias: 

I - Coordenadoria Geral; 
II - Coordenadoria de Finanças; 
III - Coordenadoria de Imprensa; 
IV - Coordenadoria Sede; 
V - Coordenadoria Acadêmica. 

 
Artigo 22 
São atribuições das Coordenadorias: 

I - Coordenadoria Geral: Orientar e coordenar todas as atividades dos           
estudantes de geologia, administrar a ENEGE e participar do ENEGEO, do           
Conselho de Escolas e do Conselho de Regionais; 
II - Coordenadoria de Finanças: Administrar e controlar os recursos          
financeiros da ENEGE, prestar contas no ENEGEO e participar do ENEGEO,           
do Conselho de Escolas e do Conselho de Regionais; 
III - Coordenadoria de Imprensa: Divulgar ao meio acadêmico geológico,          
eventos, realizações de trabalhos, pesquisas e textos diversos, na forma de           
jornal e outros. O jornal deverá ser editado no mínimo após os conselhos             
obrigatórios e após o ENEGEO. Além de promover divulgação da geologia           
para a sociedade; 
IV - Coordenadoria Sede: Sediar o ENEGEO e dar as condições mínimas            
para a sua realização; 
V - Coordenadoria Acadêmica: Cuida de assuntos e atividades ligadas ao           
meio acadêmico, lutando pala melhoria do ensino. 

 
Capítulo V — Da Representação 

 
Artigo 23 
A Coordenadoria deve ser deita (eleita) diretamente, através de formação de           
chapas, pelos membros, por sufrágio universal e voto secreto. Cada chapa deve ser             
composta por no mínimo 20 (vinte) membros efetivos. que ocuparão o número            
mínimo de coordenadorias exigido para a posse da chapa: 

I - Presidente (Coordenador Geral), Vice-presidente (Coordenador Geral        
Suplente), Primeiro Secretário, Segundo Secretário e 4 (quatro) Conselheiros         
Regionais, que compõem a Coordenadoria Geral; 



II - Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro e Secretário de Tesouraria que           
compõem a Coordenadoria de Finanças; 
III - Coordenador de Imprensa, Coordenador Suplente de Imprensa e          
Secretário de Imprensa, que a Coordenadoria de Imprensa; 
IV - Coordenador de Sede, Coordenador Suplente de Sede e Secretário de            
Sede, que compõe a Coordenadoria Sede; 
V - Coordenador Acadêmico, Coordenador Suplente Acadêmico e Secretário         
Acadêmico, que compõem a Coordenadoria Acadêmica. 

 
Artigo 24 
Cabo ao presidente ou Coordenador Geral: 

I - Coordenar as atividades gerais da ENEGE; 
II - Coordenar as Assembleias Gerais do ENEGEO e o Conselho de Escolas; 
III - Manter relações com autoridades e com a comunidade, buscando a            
aproximação da ENEGE com movimentos estudantis e sociais em geral;  
IV - Representar a ENEGE perante outras entidades estudantis e          
representativas da categoria e da sociedade; 
V - Representar a ENEGE em todas as atividades em que esta se fizer              
presente; 
VI - Representar a entidade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente; 
VII - Coordenar as atividades do planejamento estratégico da ENEGE; 
VIII - Movimentar contas bancárias, assinar documentos legais e apresentar          
demonstrativos da ENEGE, em conjunto com o Primeiro Tesoureiro. 

 
Artigo 25 
Cabe ao Vice-presidente Coordenador Geral Suplente: 

I - Substituir o Presidente em suas ausências; 
II - Auxiliar no Planejamento Estratégico da ENEGE; 
III - Assumir as funções eventualmente delegadas da Coordenação. 

 
Artigo 26 
Cabe ao Primeiro Secretário: 

I - Coordenar e ajudar nas atividades das outras coordenadorias, servindo de            
elemento centralizador; formular as pautas das Assembleias Gerais e do          
Conselho de Escolas e divulgá-las; coordenar mesas e cuidar de atas; 
II - Ter sob seu controle direto os documentos da ENEGE; 
III - Substituir o Coordenador Geral e Coordenador Geral suplente em suas            
ausências; 
IV - Organizar a agenda da ENEGE; 
V - Auxiliar nas atividades do Planejamento Estratégico da ENEGE; 
VI - Dar informações à Coordenadoria de Imprensa sobre as atividades e a             
agenda da Coordenadoria Geral. 



 
Artigo 27 
Cabe ao Segundo Secretário: 

I - Substituir o Primeiro em suas ausências; 
II - Auxiliar na Confecção de atas e na organização da agenda da ENEGE; 
III - Auxiliar nas atividades do Planejamento Estratégico da ENEGE. 

 
Artigo 28 
Cabe aos Conselheiros Regionais: 

I - Representar suas respectivas Regionais no Conselho de Escolas; 
II - Representar a Coordenadoria Geral em suas respectivas; 
III - Convocar o Conselho Regional. 

 
Artigo 29 
Cabe ao Primeiro Tesoureiro: 

I - Movimentar contas bancárias, assinar documentos legais e apresentar          
demonstrativos financeiros da ENEGE, em conjunto com o Coordenador         
Geral; 
II — Receber, em nome da ENEGE, verbas, doações, contribuições ou           
legados que por ventura sejam destinados à Executiva; 
III - Buscar recursos e formas alternativas de viabilização dos trabalhos da            
Coordenadoria Geral e de Finanças; 
IV - Elaborar uma politica de aplicação dos recursos financeiros da ENEGE; 
V - Apresentar a prestação de contas na Assembleia Geral do ENEGEO; 
VI - Realizar a declaração de isenção do imposto de renda; 
VII - Ter em guarda direta os livros contábeis e publicar o balancete do              
movimento da tesouraria trimestralmente. 

 
Artigo 30 
Cabe ao (Segundo) Tesoureiro: 

I - Substituir o Primeiro Tesoureiro em suas ausências; 
II - Auxiliar o Primeiro Tesoureiro em suas atividades. 

 
Artigo 31 
Cabe ao Secretário de Finanças: 

I - Fazer atas e organizar a agenda da Coordenadoria de Finanças; 
II - Auxiliar nas atividades de Planejamento Estratégico da Coordenadoria de           
Finanças; 
III - Auxiliar na atualização dos livros contábeis. 

 
Artigo 32 
Cabe ao Coordenador de Imprensa: 



I - Coordenar de acordo com as atividades da Coordenadoria de Imprensa; 
II - Representar sua Coordenadoria perante outras Coordenadorias da         
ENEGE; 
III - Coordenar as atividades de Planejamento Estratégico da Coordenadoria          
de Imprensa; 
IV - Coordenar as Reuniões da Coordenadoria de Imprensa; 
V - Criar elos entre as escolas, no que diz respeito às atividades de              
divulgação da geologia; 
VI - Manter os estudantes informados sobre todas as atividades estudantis ou            
de outra natureza; 
VII - Criar condições para a realização de publicações da ENEGE. 

 
Artigo 33 
Cabe ao Coordenador Suplente de Imprensa: 

I - Substituir o Coordenador da Imprensa em suas ausências; 
II - Auxiliar nas atividades de Planejamento da Coordenadoria de Imprensa. 

 
Artigo 34 
Cabe ao Secretário de Imprensa: 

I - Substituir o Coordenador de Imprensa e Coordenador Suplente de           
Imprensa em suas ausências; 
II - Fazer atas e organizar a agenda da Coordenadoria de Imprensa; 
III - Auxiliar nas atividades do Planejamento Estratégico da Coordenadoria de           
Imprensa. 

 
Artigo 35 
Cabe ao Coordenador de Sede: 

I - Coordenar de acordo com as atividades da Coordenadoria de Sede; 
II - Representar sua Coordenadoria perante outras Coordenadorias da         
ENEGE; 
III - Coordenar as atividades de Planejamento Estratégico da Coordenadoria          
de Sede; 
IV - Coordenar as reuniões da Coordenadoria Sede. 

 
Artigo 36 
Cabe ao Coordenador Suplente de Sede. 

I - Substituir o Coordenador de Sede em suas ausências; 
II - Auxiliar nas atividades de Planejamento Estratégico da Coordenadoria de           
Sede. 

 
Artigo 37 
Cabe ao Secretário de Sede: 



I - Substituir o Coordenador de Sede e Coordenador Suplente de Sede em             
suas ausências; 
II - Fazer atas e organizar a agenda da Coordenadoria de Sede: 
III - Auxiliar nas atividades do Planejamento Estratégico da Coordenadoria de           
Sede; 
IV - Dar informações à Coordenadoria de Imprensa sobre as atividades e            
agenda da Coordenadoria Sede. 

 
Artigo 38 
Cabe ao Coordenador Acadêmico:  

I - Coordenar de acordo com as atividades da Coordenadoria Acadêmica; 
II - Representar sua Coordenadoria perante outras Coordenadorias da         
ENEGE; 
III - Coordenar as atividades de Planejamento Estratégico da Coordenadoria          
Acadêmica; 
IV - Coordenar as reuniões da Coordenadoria Sede (Coordenadoria         
Acadêmica); 

 
Artigo 39 
Cabe ao Coordenador Suplente Acadêmico: 

I - Substituir o Coordenador Acadêmico em suas ausências; 
II - Auxiliar nas atividades de Planejamento Estratégico da Coordenadoria          
Acadêmica. 

 
Artigo 40 
Cabe ao Secretário Acadêmico: 

I - Substituir o Coordenador Acadêmico e Coordenador Suplente Acadêmico          
em suas ausências; 
II - Fazer atas e organizar a agenda da Coordenadoria Acadêmica: 
III - Auxiliar nas atividades do Planejamento Estratégico da Coordenadoria          
Acadêmica; 
IV - Dar informações à Coordenadoria de Imprensa as atividades e sobre a             
agenda da Coordenadoria Acadêmica. 

 
Capitulo VI — Das Eleições 

 
Artigo 41 
As eleições de chapas para a ENEGE devem obedecer aos seguintes           
procedimentos: 

I - Devem ser realizadas sempre no último dia do ENEGEO; 
II - As chapas devem ser devidamente registradas, no primeiro dia do            
ENEGEO; 



III - Devem ser realizadas em local reservado para o ENEGEO, garantindo o             
sigilo do voto e a inviolabilidade das urnas; 
IV - A apuração deve ocorrer imediatamente após o término das eleições; 
V - Não havendo impugnações, no prazo de dois dias, ou recurso,            
consideram-se imediatamente empossados os representantes eleitos. 

 
Artigo 42 
As eleições de chapas para a ENEGE serão anuladas quando: 

I - O quorum dos eleitores não atingir o minimo de 9 (nove) escolas; 
II - O número dos votos brancos e nulos for superior a cinquenta por cento               
(50%) do total apurado; 
III - O número de votos for superior ao da chapa mais votada; 
IV - O número de votos brancos for superior ao da chapa mais votada. 

 
Artigo 43 
A chapa eleita terá o mandato de um ano. 
§1º É vedada aos membros da gestão a participação simultânea em outra entidade             
de representação estudantil; 
§2º A chapa perderá seu mandato quando cinquenta por cento de seus titulares se              
demitirem ou forem demitidos; 
§3º Só poderão integrar a chapa os estudantes de graduação em geologia filiados à              
ENEGE. 
 

Capitulo VII — Da Gestão Financeira e Patrimonial 
 
Artigo 44 
Os recursos financeiros da ENEGE serão provenientes: 

I - Das anuidades pagas pelas escolas filiadas, estipuladas anualmente em           
Assembleia Geral do ENEGEO; 
II - Do Lucro do ENEGEO; 
III - Da contribuição de estudantes e de sócios benemétiros; 
IV - De subvenções ou doações de qualquer natureza; 
V - De rendas provenientes de aplicações de bens ou exercícios de valores             
patrimoniais; 
VI - De Rendas Eventuais. 

 
Artigo 45 
Constituem o Patrimônio da ENEGE: 

I - Seus bens móveis e imóveis; 
II - Os bens e direitos que forem adquiridos, ou que lhe forem doados; 
III - Os saldos dos exercícios financeiros; 
IV - Seus arquivos de documentos. 



 
Artigo 46 
Todo movimento de receita e despesa deverá ser lançado em livros-caixa           
apropriados, devidamente comprovados por documentos hábeis. No término de         
cada gestão, faz-se competente para a prestação de contas a Assembleia Geral            
realizada no ENEGEO. 

 
Capitulo VIII - Disposições Gerais e Transitórias 

 
Artigo 47 
O presente estatuto só poderá ser alterado em Assembleia Geral realizada no            
ENEGEO. 
 
Artigo 48 
A Executiva Nacional dos estudantes de Geologia (ENEGE) só poderá ser           
dissolvida em Assembleia Geral realizada no ENEGEO, Com anuência de 2/3 das            
escolas filiadas. 
 
Artigo 49 
Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pelas Coordenadorias sondo          
aprovados em Assembleia Geral realizada no ENEGEO. por cinquenta por cento           
mais um (50% + 1) dos votos dos membros da ENEGE com direito a voto. 
 
Artigo 50 
Este estatuto entra em vigor a partir de sua aprovação em Assembleia Geral             
realizada no ENEGEO. 
 

 
Assinaram este estatuto em 26/05/2006: 
 
 
 

Paulo Henrique Oliveira 
Presidente da ENEGE 
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