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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE ESTUDANTES DE GEOGRAFIA 

 

ESTATUTO 

 

TÍTULO I: Disposições Iniciais 

 

Capítulo I: Da CONEEG e sua Instituição 

 

Art. 1º - A Confederação de Entidades de Estudantes de Geografia, denominada CONEEG, 

é uma entidade civil sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, 

suprapartidária, formada pela livre associação de estudantes assim como suas entidades 

representativas, dos cursos de Graduação (Licenciatura e Bacharel) e Pós graduação 

(Mestrado e Doutorado) em Geografia existentes nas instituições de ensino superior 

brasileiras. 

 

Art. 2º - Todo o poder, regulado por este estatuto, advindo dos estudantes matriculados nos 

cursos de Geografia do Brasil e, em nome deles, será exercido. 

 

Art. 3º - A CONEEG gozará de total independência administrativa, financeira, política e 

religiosa, a ser exercida na forma da lei n. 7395, de 31 de outubro de 1985 e do presente 

Estatuto. 

 

Capítulo II: Das finalidades, Atribuições e Objetivos da CONEEG 

 

Art. 4º - É fim essencial da CONEEG: Lutar pelos interesses dos estudantes de Geografia. 

 

Art. 5º - No desempenho de suas atribuições, a CONEEG deverá: 

I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, exercendo os poderes nele previstos; 

II - Manter intercâmbio científico (ensino, pesquisa e extensão), político, artístico e 

cultural com organizações nacionais e internacionais sendo essas contrárias às suas 

finalidades e objetivos estatutários. 

 

Art. 6º - São objetivos específicos da CONEEG: 

I - Promover a unificação entre ações de seus associados (divulgando, incentivando 

e organizando a mobilização dos estudantes); 

II - Integrar e articular os estudantes de Geografia através de encontros, congressos, 

seminários e outras atividades pertinentes ao seu campo de atuação e, em especial, do 

Conselho Nacional de Entidades de Geografia (CONEGEO), do Encontro Nacional dos 

Estudantes de Geografia (ENEG) e do Encontro Regional de Estudantes de Geografia 

(EREGEO), estaduais e distritais; 

III - Incentivar e organizar o debate sobre o ensino, a pesquisa e a extensão 

universitária na área de Geografia, de forma multidisciplinar, bem como sobre o Movimento 

Estudantil de Geografia (MEG), através de publicações e da produção de materiais 

diversos, como anais e e-books; 

IV - Manter contato e colaboração permanente com as entidades representativas das 

categorias de trabalhadores na área de Geografia, visando o aprimoramento das relações 

entre as entidades e buscando soluções conjuntas para os problemas relacionados ao 

mercado de trabalho e à formação profissional; 
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V - Buscar contato e colaboração permanente com as Entidades de Pesquisa e 

Ensino de Geografia, através de convênios e parcerias em projetos que visem à integração 

e o incremento da produção técnico-científica nesta área; 

 VI - Promover e incentivar as relações dos estudantes de Geografia com os demais 

discentes e Entidades estudantis, unificando as lutas que visem às soluções dos problemas 

comuns, de acordo com as bandeiras de lutas da Executiva; 

VII - Lutar pelo ensino de Geografia, buscando unificar as reivindicações legítimas 

dos estudantes de Geografia do Brasil; 

VIII - Pugnar pelo ensino superior de boa qualidade; 

IX - Pugnar pelo ensino superior de boa qualidade nas universidades públicas e 

particulares; 

X - Intensificar as relações dos estudantes de Geografia com a integração entre os 

demais cursos presentes nas universidades, com a sociedade civil organizada, atuando na 

defesa da democracia, dos direitos humanos e difusos para o pleno exercício da cidadania; 

XI - Incentivar a criação e manutenção de entidades de base (CA's e DA's), livres e 

independentes de qualquer órgão ou poder.  

XII - Lutar pela ampliação de vagas no ensino público superior; 

XIII - Apoiar e incentivar mobilizações em prol da universidade pública, gratuita, de 

qualidade e para todos, com ênfase na garantia da assistência e permanência dos 

estudantes de Geografia e demais estudantes. 

 

  PARÁGRAFO ÚNICO - Para o cabal desempenho de suas atribuições, a CONEEG 

deverá assegurar a liberdade de expressão e debate, permanecendo aberta ao diálogo com 

todas as correntes de pensamento sem participar, enquanto entidade, de grupos ou 

movimentos partidários ou religiosos. 

 

Capítulo III: Da filiação das Entidades Estudantis de Geografia 

 

Art. 7º - É facultada a toda Entidade Estudantil de Geografia a filiação junto à CONEEG na 

forma deste Estatuto, visando assim, anteriormente, um trabalho de base para que seja 

repassado a importância da CONEEG dentro do movimento estudantil de geografia. 

 

Art. 8º - A filiação será efetuada mediante atendimento das seguintes normas: 

I - Apresentação de cópia da ata de posse da Diretoria do diretório ou centro 

acadêmico de Geografia, constituído na forma da Lei n. 7395, de 31 de Outubro de 1985; 

II - Preenchimento de formulário padrão físico (anexo 1) ou online (disponível no site 

http://coneeg.blogspot.com.br/), fornecido pela CONEEG, com os dados cadastrais da 

Entidade; 

III – Cada entidade filiada estará ciente que com a sua participação ativa nos 

CONEGEO’s estará sujeita à contribuição, se possível, em valor monetário para que 

eventos organizados pela CONEEG ocorram. 

   

PARÁGRAFO ÚNICO - Uma cópia do formulário deverá ser enviada à Secretaria de 

Finanças, Secretaria de Comunicação e à Sede Nacional. 

 

Art. 9º - A CONEEG deverá fornecer, por ocasião da filiação das Entidades de Geografia, 

uma cópia do presente Estatuto. 
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Capítulo IV: Dos membros, seus direitos e deveres 

 

Art. 10º - São membros da CONEEG os estudantes citados no artigo 2º, das Entidades 

Estudantis de Geografia as quais integram e que não respondem, nem mesmo 

subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela CONEEG, salvo comprovação de má fé. 

   

PARÁGRAFO ÚNICO - Os executivos não respondem, individual ou solidariamente 

pelas obrigações que contraírem em nome da Entidade, se derivadas de atos regulares da 

gestão. 

 

Art. 11º - São direitos dos membros da CONEEG: 

I - A igualdade perante este Estatuto; 

II - Votar e ser votado para os cargos da CONEEG, salvo as disposições do Artigo 

10º. 

III - Participação direta/individual ou através de sua entidade filiada a CONEEG em 

qualquer atividade promovida pela CONEEG; 

IV - Ter acesso a toda e qualquer documentação da CONEEG; 

V - Encaminhar qualquer reivindicação e/ou sugestão pertinente aos assuntos 

previstos neste Estatuto aos executivos da CONEEG. 

 

Art. 12º - São deveres dos membros da CONEEG: 

I - Conhecer, cumprir e zelar pelo cumprimento do presente Estatuto; 

II - Respeitar as decisões dos órgãos deliberativos da CONEEG; 

III - Cooperar para conservação e ampliação do patrimônio material e moral da 

CONEEG;  

IV - Proteger a memória das realizações sociais e histórico-culturais do Movimento 

Estudantil; 

V - Colaborar para realização dos objetivos específicos da CONEEG. 

 

 

TÍTULO II: Sistema de Provimento de Comissões 

  

Capítulo I: Composição da CONEEG 

  

Art. 13º - A CONEEG é composta por comissões devidamente divididas entre escolas, 

sendo estas alteradas em cada plenária final de ocorrência no encerramento do Encontro 

Nacional de Estudantes de Geografia (ENEG).  

 

Art. 14º - Cada escola interessada em fazer parte de qualquer comissão deverá, no mínimo, 

ter cinco (05) pessoas responsáveis, podendo este número aumentar sem restrições de 

acordo com a configuração de cada escola. 

  

Art. 15º - Ficam definidas as comissões da CONEEG: 

         I – Financeiro; 

         II – Secretariado; 

         III – Comunicação. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As escolas que não cumprirem com a função que lhe foram 

delegadas ou por não ter ocorrido o Encontro Nacional de Estudantes de Geografia 

(ENEG), serão destituídas de suas funções no Conselho Nacional de Estudantes de 

Geografia (CONEGEO). 

  

Capítulo II: Competência dos Comissionados 

 

Art. 16º - Da comissão do Financeiro, fica definido obrigatoriamente que as escolas 

participantes desta deverão ser a que sediou anteriormente o Encontro Nacional de 

Estudantes de Geografia (ENEG) e a próxima. Do caráter de suas responsabilidades, fica 

definido: 

I - Acompanhar e administrar os recursos financeiros; 

II - Criar mecanismos de política de autofinanciamento, considerando que as demais 

escolas ativas participantes podem estar sujeitas a colaborar, se possível; 

III - Elaborar o balanço e prestação de contas após um (01) mês do encerramento 

do Encontro Nacional de Estudantes de Geografia (ENEG), para ser apresentado na 

reunião do Conselho Nacional de Estudantes de Geografia (CONEGEO). 

 

Art. 17º -  Da comissão do Secretariado, fica definido: 

 I - Sintetizar documentos elaborados pela CONEEG; 

 II - Manter atualizados e guardados os arquivos em plataformas online, tendo cada 

arquivo uma cópia em formato “.docx” e “.pdf”; 

 III - Fazer a relatoria de toda reunião realizada pela CONEEG e suas Comissões. 

 

Art. 18º - Da comissão de Comunicação, fica definido: 

 I - Comunicar as atividades e informações da CONEEG pelos veículos de 

comunicação, sendo eles a página do Facebook, o blog e qualquer outra mídia que seja 

necessária; 

 II - Fazer a manutenção da página da CONEEG no Facebook; 

 III - Manter o blog atualizado com todos os documentos gerados e outras 

informações pertinentes a Entidade; 

 IV - Criar mecanismos para garantir contato nacional, tais como: jornais, zines, 

bandeiras de lutas, entre outros. 

 

 

Capítulo III: Sanções e Substituições da CONEEG 

 

Art. 19º - Fica sancionado que as escolas participantes das comissões que não estiverem 

cumprindo os requisitos ou que não estiverem mais aptas a construir a CONEEG, deverão 

ser substituídas perante caráter emergencial por outras escolas. As substituições da 

comissão acontece em reuniões ordinária e em caso de solicitação da comissão em 

reuniões extraordinárias. 

 

 

Art. 20º - Essa substituição deverá ocorrer sob reunião ordinária ou extraordinária do 

Conselho Nacional de Estudantes de Geografia (CONEGEO). 
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Art. 21º - A(s) escola(s) integrante(s) de qualquer Comissão que não estiverem mais aptas a 

cumprir suas funções, deverão fazer um comunicado explicando suas razões e motivos, 

dando um indicativo para uma reunião extraordinária com pauta única denominada 

“Substituição de comissionado”. 

 

 

TÍTULO III: Organização do Movimento Estudantil de Geografia 

 

 

Capítulo I - Conselho Nacional dos Estudantes de Geografia - CONEGEO 

 

Art. 22º - O Conselho Nacional dos Estudantes de Geografia (CONEGEO) é caracterizado 

por representantes de todas as escolas que são ativas em construir a Confederação 

Nacional de Entidades Estudantis da Geografia (CONEEG). Dessa forma, é por intermédio 

dele que são decididas e deliberadas as ações no que tange o movimento estudantil da 

geografia nas escalas nacional, regional e estadual. 

 

Art. 23º - A CONEEG se reunirá, ordinariamente, a cada dois (2) meses, podendo, nesse 

intervalo de tempo, ocorrer reuniões extraordinárias. Sendo assim, fica definido: 

 I - As reuniões do Conselho serão deliberativas de acordo com a rotatividade das 

regiões; 

 II - As escolas sede ficam responsáveis pelas convocatórias; 

 III - Deverá ser redigida uma ata de reunião e ser disponibilizada ao final de cada 

conselho, sendo essa função competência da Comissão de Secretariado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por 

qualquer outra escola que não seja a sede, independente da pauta. A convocatória da 

reunião deverá ser encaminhada à Comissão de Comunicação com prazo mínimo de 72 

horas antes da data proposta. 

 

Art. 24º - Após o encerramento do Encontro Nacional de Estudantes de Geografia (ENEG), 

deverá, na plenária final, ser definido um novo calendário de reuniões ordinárias do 

Conselho da Entidade, seguindo o parâmetro estipulado no artigo anterior. 

 

 

Capítulo II: Semana Nacional de Lutas da CONEEG 

 

Art. 25º - A Semana Nacional de Lutas é fruto dos debates e reflexões trazidos pela 

CONEEG, que compreende um tema nacional discutido nas reuniões do CONEGEO. Com 

o tema estipulado, cada escola que estiver apta a organizá-la fica livre para definir como 

será a semana internamente. 

 

§ 1, inc. Não é obrigatória a construção da Semana de Lutas a todas as escolas 

que constroem a CONEEG. 
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§ 2, inc. A Semana Nacional de Lutas deverá ocorrer dentro do mês de maio (mês 

do/a geógrafo/a) de cada ano, não podendo coincidir com datas de eventos organizados 

pela CONEEG. 

 

Capítulo III: Encontro Nacional de Estudantes de Geografia - ENEG 

 

Art. 26º - O Encontro Nacional de Estudantes de Geografia (ENEG) será realizado 

anualmente de acordo com a conjuntura atual, preferencialmente em um feriado nacional e, 

se possível, que não ocorra muito próximo de outros eventos nacionais da Geografia. O 

período estabelecido para a realização do evento, será de 12 meses (o tempo mínimo) e 18 

meses (o tempo máximo), englobando os Conselhos Regionais Estaduais (COREGEO), 

organização e realização do mesmo.  

 

Art. 27º - Todas as plenárias (inicial e final) do Encontro são deliberativas, e estas são 

instância máxima de decisões, podendo estas ser alteradas nos Conselhos futuros. 

 

§ 3, inc. A data do próximo CONEGEO deverá ser definida na plenária final, com 

duas (2) pautas fixas, sendo elas, a prestação de contas e elaboração de um calendário 

anual de reuniões do Conselho, podendo haver outras. 

 

§ 4, inc. A nova escola sede do evento será votada na plenária final, seguindo, 

preferencialmente, um sistema rotativo regional (Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e 

Sudeste), para que o evento não se concentre em apenas uma região.  

 

§ 5, inc. O sistema de votações seguirá a presença de cada escola no evento, não 

sendo então, votos por unidade. Ou seja, cada escola tem o poder de um (01) voto, mesmo 

a universidade contendo mais de um campus. 

 

Art. 28º - Em cada encontro deverá ocorrer o GEO na Rua (momento onde os estudantes 

se unem para reivindicar uma pauta) de acordo com a demanda local ou nacional, bem 

como discussões políticas de formação geográfica, social e de combate a opressão. 

 

Art. 29º - Deve ser promovido o sistema de brigadas, sendo estas divididas em grupos com 

mais de uma escola presente no evento: 

 

a) Alvorada: as escolas responsáveis deverão acordar o alojamento/acampamento 

em horário estipulado pela organização do evento para atividades como o café da 

manhã, trabalhos de campo e plenárias; 

b)  Limpeza: as escolas responsáveis deverão manter a ordem de limpeza nos 

ambientes ocupados, tais como o alojamento/acampamento, banheiros/vestuários, 

ambientes de recreação; 

c) Alimentação: as escolas responsáveis deverão auxiliar no café da manhã, almoço 

e janta, quando a organização não conseguir a utilização do espaço do Restaurante 

Universitário; 

d) Comunicação: a organização do evento deverá informar as escolas responsáveis 

por esta brigada sobre qualquer mudança na programação estipulada, onde as 

novas informações deverão ser repassadas às demais escolas;  
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e) Segurança: esta brigada é de competência da escola sede, ficando a cargo da 

mesma a definição de como se dará esse processo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderão ser definidas mais divisões de brigadas de acordo 

com a necessidade aparente. 

 

Capítulo IV: Conselhos Regionais e Estaduais - COREGEO 

 

Art. 30º - Os Conselhos Regionais e Estaduais (COREGEO’s) são reuniões onde cada 

região e/ou estado se encontram para discussões que permeiam o curso e do cenário 

político atual. Fica a cargo desses conselhos a deliberação e realização dos encontros 

regionais e estaduais quando possível. 

 

Art. 31º - Os conselhos deverão se reunir seguindo o padrão posto para as reuniões do 

CONEGEO. 

 

Art. 32º - É dever dos COREGEO’s identificarem as demandas específicas de cada 

realidade para serem discutidas nos CONEGEO’s, desde que estas sejam pertinentes e 

passíveis de se tornarem uma pauta. 

 

Capítulo V: Encontros Regionais e Estaduais - EREGEO 

 

Art. 33º - Os Encontros Regionais e Estaduais de Estudantes de Geografia (EREGEO’s) 

serão realizados anualmente de acordo com a conjuntura atual. 

 

Art. 34º - Todas as plenárias (inicial e final) dos Encontros são deliberativas, e estas são 

instância máxima de decisões, podendo estas ser alteradas nos Conselhos futuros. 

 

§ 6, inc. A nova escola sede do evento será votada na plenária final, seguindo, 

preferencialmente, o sistema de rotatividade. 

 

§ 7, inc. O sistema de votações seguirá a presença de cada escola no evento, não 

sendo então, votos por unidade. Ou seja, cada delegação tem o poder de um (01) voto, 

mesmo a universidade contendo mais de um campus. 

 

Art. 35º - Em cada encontro deverá ocorrer o GEO na Rua (momento onde os estudantes 

se unem para reivindicar uma pauta) de acordo com a demanda local ou nacional, bem 

como discussões políticas de formação geográfica, social e de combate a opressão. 

 

Art. 36º - Deve ser promovido o sistema de brigadas, sendo estas divididas em grupos com 

mais de uma escola presente no evento: 

 

a) Alvorada: as escolas responsáveis deverão acordar o alojamento/acampamento 

em horário estipulado pela organização do evento para atividades como o café da 

manhã, trabalhos de campo e plenárias; 

b)  Limpeza: as escolas responsáveis deverão manter a ordem de limpeza nos 

ambientes ocupados, tais como o alojamento/acampamento, banheiros/vestuários, 

ambientes de recreação; 
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c) Alimentação: as escolas responsáveis deverão auxiliar no café da manhã, almoço 

e janta, quando a organização não conseguir a utilização do espaço do Restaurante 

Universitário; 

d) Comunicação: a organização do evento deverá informar as escolas responsáveis 

por esta brigada sobre qualquer mudança na programação estipulada, onde as 

novas informações deverão ser repassadas às demais escolas;  

e) Segurança: esta brigada é de competência da escola sede, ficando a cargo da 

mesma a definição de como se dará esse processo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderão ser definidas mais divisões de brigadas de acordo 

com a necessidade que se apresente. 

 

TÍTULO IV: Patrimônio e Regimento Financeiro 

 

Capítulo I: Do Patrimônio 

 

Art. 37º - São considerados patrimônios imateriais da CONEEG os canais de comunicação 

oficiais, sendo eles, a página do site da CONEEG (http://coneeg.blogspot.com/) e do 

Facebook (https://www.facebook.com/coneeg.conegeo/), bem como o grupo do mesmo 

(https://www.facebook.com/groups/323313551051711/) ; além dos canais, todas as 

relatorias/atas referentes aos CONEGEO’s também compõem o patrimônio. 

 

Art. 38º - São considerados Recursos Financeiros da CONEEG os saldos dos exercícios 

financeiros transferidos para conta bancária do(a) responsável da escola sede dos futuros 

eventos, bem como, constatado após prestação de contas, o lucro remanescente, se 

houver. 

 

§ 8, inc. Cabe a CONEEG administrar seu patrimônio e dele dispor. 

§ 9, inc. A CONEEG, mediante encaminhamento do CONEGEO, poderá promover, 

em conjunto com as entidades filiadas, eventos visando a obtenção de rendas aplicáveis na 

realização de seus objetivos. 

 

Capítulo II: Conselho Fiscal 

 

Art. 39º - Será formado o Conselho Fiscal após apresentação da prestação de contas do 

ENEG, sendo este composto por um ou mais membros da escola sede do referido evento e 

um ou mais membros do evento anterior, podendo, ainda, estar sendo composto por quem 

mais se interessar a participar. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Este Conselho Fiscal terá vigência até a realização da 

prestação de contas do próximo ENEG, podendo estar sendo contestado em qualquer 

período até a nova composição do Conselho Fiscal. 

 

 

TÍTULO V: Disposições Gerais 

 

http://coneeg.blogspot.com/
https://www.facebook.com/groups/323313551051711/
https://www.facebook.com/groups/323313551051711/
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Art. 40º - O presente estatuto entrará em vigor imediato à publicação da relatoria/ata da 

Plenária Final do ENEG, que constará o aceite do mesmo por parte das escolas presentes 

no evento. 

  

Art. 41º - Enquanto este estatuto não for aprovado, as normativas aqui descritas não 

poderão ser aplicadas, ficando a CONEEG, então, ainda sob vigor da Carta de Princípios da 

CONEEG, elaborada em 2012. (Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/323313551051711?view=permalink&id=12775700322927

20&refid=18). 

 

Art. 42º - Visando a legitimidade, a elaboração de um novo estatuto só ocorrerá após a 

criação de uma Comissão Estatuinte em Plenária Final do Encontro Nacional de Estudantes 

de Geografia - ENEG. 

 

Art. 43º - Entende-se por alteração de qualquer ponto deste estatuto, um caráter 

emergencial, podendo ser proposto por qualquer membro da CONEEG mediante o 

CONEGEO, para que o mesmo seja aprovado ou não pelas escolas participantes do 

referido Conselho. Os CONEGEO’s futuros podem alterar as decisões das plenárias finais 

em casos excepcionais: Conjuntura política, econômica nacional/estadual/municipal; greves; 

desastres naturais; condições financeiras da escola sede. 

 

 

 

 

23 de Setembro de 2018,  

Comissão Estatuinte formada no XXII Encontro Nacional de Estudantes de Geografia, em 

São Gonçalo/RJ. 

 

Membros:  

 Anderson Felipe Santos Oliveira - URCA 

Dennys Alves Freire - UFMT 

Dennys Henrique - FFP/UERJ 

Igor Carlos Feitosa Alencar - URCA 

Joedson Nascimento - URCA 

 Lara Bittar Lobo - UFSCar 

Savyo Aguiar- UFPE 

 William Oliveira-UFRGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/323313551051711?view=permalink&id=1277570032292720&refid=18
https://www.facebook.com/groups/323313551051711?view=permalink&id=1277570032292720&refid=18


 

 
 

 

 

Formulário de filiação de entidades estudantis de Geografia 

  

Dados da entidade 

  

Nome da entidade:__________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

Telefone: (   ) ______-______ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

  

Dados do(s) representante(s) 

Nome: ______________________________________________________________ 

Nome social: _________________________________________________________ 

Telefone: (   ) ______-______ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

  

Nome: ______________________________________________________________ 

Nome social: _________________________________________________________ 

Telefone: (   ) ______-______ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

  

Nome: ______________________________________________________________ 

Nome social: _________________________________________________________ 

Telefone: (   ) ______-______ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

  

 

Cada entidade filiada estará ciente que com a sua participação ativa nos CONEGEO’s 

estará sujeita à contribuição, se possível, em valor monetário para que eventos organizados 

pela CONEEG ocorram. 

 

 

 

  

______ de __________ de ______ 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do representante da entidade 

 


