
 

 

  

  

  

EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATURA DA PRÓXIMAS SEDES  

DOS ENCONTROS REGIONAIS DE ESTUDANTES DE ECONOMIA –  

ERECO’S 2019  

  

  

A Federação Nacional de Estudantes de Economia (FENECO) torna público a abertura 

das inscrições de projetos para a escolha das sedes das edições dos Encontros Regionais 

de Estudantes de Economia (ERECO`s), a serem realizados no ano de 2019, para as 

regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. 

A diretoria executiva da FENECO visa oferecer um debate conciso e mais especifico em 

relação a cada região, tendo em vista que o Brasil é um país de dimensões continentais, 

propiciando e oferecendo aos estudantes de graduação e pós-graduação uma oportunidade 

de dialogar com seus pares da mesma região e assim obter um olhar mais especifico para 

traçar novos caminhos para desenvolvimento e crescimento regional. 

 

1. DA REALIZAÇÃO  

  

Os ERECOS são os maiores fóruns regionais de deliberação dos estudantes de economia 

no país, são encontros abertos à participação de todos os estudantes. Desta forma, os 

ERECOS 2019 serão realizados pela FENECO em parceria com a Comissão 

Organizadora local. O projeto de ERECO será analisado pela Diretoria de ENECO e 

ERECOS, que avaliará se a proposta está de acordo com as regras deste edital, as 

propostas que estiverem de acordo, seguirão para análise da Diretoria Executiva da 

FENECO, e será selecionada a proposta que obtiver a maior votação dos Diretores da 

FENECO.  

 

  



 

 

 

 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Art. 1. Poderão se inscrever qualquer Comissão Organizadora formada por estudantes de 

graduação em economia, e pós-graduação relacionado a economia, devidamente 

matriculados em uma instituição de ensino superior brasileira. 

Art. 2. Somente serão aceitos projetos que possuírem, no mínimo, seis membros 

regulares.  

Art. 3. Serão desclassificados os projetos que não seguirem as regras estabelecidas por 

este edital. 

Art. 4. O conteúdo apresentado no projeto, assim como especulação de festas, palestras e 

workshops são de inteira responsabilidade dos proponentes. 

Art. 5. As inscrições e a avaliação dos projetos serão coordenadas pela Diretoria de Eneco 

e Erecos (DEE) e a seleção será feita em votação por toda diretoria executiva da Feneco. 

Art. 6. A DEE é composta por dois discentes de graduação em Ciências Econômicas 

§ 1º. Quaisquer dúvidas sobre o edital deverão ser encaminhadas para os e-mails 

que serão citados no próximo ponto. Assim como quaisquer outras 

comunicações entre a direção e a possível comissão organizadora, que deverá 

fornecer um e-mail valido para a comunicação. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

  

Art. 7. O período de inscrição ocorrerá entre os dias 13 de novembro até o dia 14 de 

dezembro de 2018.  

Art. 8. Só serão aceitas inscrições enviadas nos e-mails dos diretores de eneco e ereco’s: 

rowan_lucas@unifesspa.edu.br  e nathangpresotto@hotmail.com, (sendo necessário o 

envio para ambos os e-mails) 

Art. 9.  Em até 7 dias após o envio do projeto, a DEE entrará em contato com o candidato, 

por e-mail, para confirmar o recebimento. 
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Art. 10. Somente será considerada inscrita as comissões organizadoras que enviarem seu 

projeto para realização do ERECO para o e-mail supracitado com o título INSCRIÇÃO 

ERECO 2019 – (NOME DA REGIÃO – CIDADE SEDE - ESTADO). 

Art. 11. Nos projetos devem constar os nomes completos, número de RG, número de CPF, 

número de matrícula na Universidade, e-mail, e telefone de contato. Cada comissão deve 

ter ao menos 6 membros, que deverá ser listado com NOME COMPLETO e FUNÇÃO 

que terão na Comissão Organizadora.  

Art. 12. O prazo máximo de inscrição termina às 23h59 (horário de Brasilia) do dia 14 de 

dezembro de 2018; 

Art. 13. Não serão aceitas inscrições recebidas após o prazo de encerramento;  

Art. 14. A inscrição é gratuita; 

Art. 15. A comissão organizadora terá que fazer um vídeo apresentando os componentes 

e explicando a proposta, assim como será organizado a questão de alojamento, 

alimentação e festas. 

Art. 16. As Comissões serão anunciadas no site, na página oficial da FENECO no 

FACEBOOK até às 23h59 do dia 22 de dezembro de 2018.  

  

4. DA PROPOSTA  

  

Art. 17. Os grupos candidatos à Comissão Organizadora dos ERECOS 2019 deverão 

elaborar um projeto a ser enviado à FENECO, exclusivamente através do e-mail que 

consta neste edital.  

Art. 18. O projeto deverá ser enviado em formado Portable Document Format (PDF) e 

não há número mínimo ou máximo de páginas. 

Art. 19. No projeto deverão conter todas as propostas e informações que os candidatos 

julgarem importantes, sendo obrigatória a presença dos elementos listados abaixo:  

1) Nomes dos membros que irão compor a Comissão Organizadora dos eventos e 

seus respectivos vínculos institucionais. 



 

 

 

 

2) Propostas para palestras, minicursos, workshops, grupos de discussão, entre 

outros, ainda que não sejam definitivos. 

3) Informações sobre a estrutura da universidade para a recepção dos congressistas 

(alojamentos, camping, auditórios, restaurante universitário, etc);  

4) Informações sobre a cidade pertinente aos congressistas (pontos turísticos, 

transporte urbano, aeroportos);  

5) Termo de Compromisso da Comissão Organizadora em emitir os certificados de 

participação e apresentação no prazo máximo de 2 meses após a realização do 

Evento.  

6) Termo de Ciência da Comissão Organizadora, que deverá acrescer o valor de 5,00 

na inscrição do evento, como recurso para FENECO. 

7) Termo de Compromisso da Comissão Organizadora em repassar os recursos da 

FENECO no prazo máximo de 1 mês após a realização do evento. 

8) Termo de Compromisso da Comissão Organizadora garantindo isenção de 

inscrição para o (a) presidente e seu (ua) vice, para o (a) secretário (a) geral, para 

os diretores de Eneco e Erecos, para o (a) diretor (a) de comunicação, e para o (a) 

diretor (a) de assuntos estudantis, 

9) Cartas de anuência, da universidade, de entidades e organizações locais, bem 

como demais documentos que comprovem o apoio à realização do evento serão 

considerados um diferencial. 

 

5. DO RESULTADO FINAL  

  

Art. 20. Após serem devidamente analisadas pela Diretoria da FENECO, as propostas que 

estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, serão publicadas, e será 

selecionada a proposta que obtiver a maior votação em consulta eletrônica, que será 

realizada via FACEBOOK. No caso de inscrição única a diretoria executiva da FENECO 

irá avaliar se o projeto apresenta os aspectos básicos necessários para a organização do 

evento e dará ou não o aval para a realização do ERECO pela Comissão Organizadora 

propositora. 

 



 

 

 

 

 

Art. 21. Após selecionado a FENECO designará um diretor que também irá compor a 

comissão organizadora do ERECO. Assim como um calendário de reuniões a serem feitas 

para fazer o balanço do andamento da organização do evento. 

 

6. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA DIRETORIA DA 

FENECO.  

  

 

 

 

Rowan Lucas Veras de Souza  

 Diretor de ENECO e ERECOs  

 

 

Nathan Gabriel Presotto 

1° Diretor de ENECO e ERECOs  

 

 

 
Marcos Antonio da Silva e Silva   

Coordenador Geral da   

Federação Nacional de Estudantes de Economia - FENECO  

  

  


