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CAPÍTULO I  
 

 DA DEFINIÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA 
 
Art. 1º - O Conselho de Ética e Administração é a instância consultiva e de               
fiscalização da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas          
(FENECAP).  
 
Art 2° - O Conselho de Ética e Administração tem por responsabilidade a             
efetivação da transparência, responsabilidade e boa conduta das ações da          
Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas (FENECAP) e das           
esferas de atuação.  
 
Art 3° - É da responsabilidade do Conselho o zelo pela manutenção da integridade              
da FENECAP, tendo atribuições de intervenção, até posterior apresentação do caso           
no próximo CONECAP, quando necessária para o bom funcionamento da          
instituição,  
em casos discriminados abaixo ou por definição em Assembleia:  
 

I. Constatar-se fraude no processo eleitoral de gestão da FENECAP; 
II. Constatar-se fraude fiscal e financeira referentes às demonstrações        

financeiras e à divulgação de resultados ou de relatórios por parte da gestão             
da FENECAP; 

III. Constatar-se quaisquer irregularidades durante a organização dos Eventos        
do Campo; 

IV. Detectar-se quaisquer irregularidades em convênios e contratos firmados        
com o poder público e/ou privado;  

V. Quaisquer casos de desrespeito a este Regimento, ao Estatuto e às demais            
normas internas reguladoras da FENECAP; 

VI. E demais atos ilícitos que ferem a Constituição da República Federativa do            
Brasil. 

 
Art 4° - Cabe ao Conselho de Ética e Administração da Federação Nacional dos              
Estudantes do Campo de Públicas:  
 

I. Fiscalizar, Acompanhar, Avaliar, Investigar, e Recomendar as ações        
cabíveis aos casos apresentados e ações realizadas pela FENECAP. 

 
Art. 5° - O Conselho de Ética e Administração, tem como princípio a conexão das               
Entidades de Base com as atividades da FENECAP. Assim, tem o dever de             
acompanhar as decisões e ações realizadas pela instituição, levando ao          
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conhecimento das Entidades de Base Filiadas as decisões da FENECAP e suas            
ações, sendo também um instrumento de sua regulamentação e integridade. 
 
Art. 6° - O Conselho de Ética e Administração é um órgão que tem o dever de zelar                  
por um ambiente democrático, participativo e representativo, devendo atender com          
efetividade à todos os pedidos encaminhados ao Conselho, buscando realizar as           
possíveis ações que estiverem à sua instância de trabalho. 
 
Art. 7° - O Conselho de Ética e Administração tem a responsabilidade de efetivar os               
valores da FENECAP e as Entidades de Base Filiadas, também de direcionar as             
instituições a alcançarem seus objetivos estipulados.  
 
Art. 8° - O Conselho de Ética e Administração deverá se reunir periodicamente, e              
quando convocado.  
 
CAPÍTULO II  
 

DA COMPOSIÇÃO  
 
Art. 9º – Compõem o Conselho de Ética e Administração da FENECAP:  

I. I. 2 (dois) representantes da Diretoria Executiva da FENECAP; 
II. II. 1 (um) representante de cada uma das Entidades de Base Filiadas; 
III. III. 1 (um) representante da COE, nos casos aplicáveis. 

 
 
 
CAPÍTULO III  

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 10º – O Conselho de Ética e Administração deverá se reunir, a caráter ordinário, 
mensalmente, com data a ser definida previamente pelos Conselheiros. 
 
Art. 11º – O Conselho de Ética e Administração deverá se reunir a qualquer tempo, 
a caráter extraordinário, caso seja solicitado pela Gestão Executiva da FENECAP, 
pela COE, por qualquer Conselheiro ou qualquer Entidade Base, para julgamento de 
processos ou procedimentos urgentes. 

I. Cabe ao Conselho atender a solicitação e convocar Reunião Extraordinária a 
qualquer tempo, com antecedência mínima de 3 dias.  
 

Art. 12º – Cabe aos Conselheiros participação ativa nas Reuniões do Conselho.  



I. Cabe aos Conselheiros que são representantes da Diretoria Executiva da 
FENECAP  o controle de presença dos Conselheiros em cada reunião.  

II. Em caso de ausência de um Conselheiro em duas ou mais reuniões 
consecutivas, a Entidade Base (EB) representada pelo mesmo deve ser 
contactada e indicar o nome de um novo integrante para o Conselho.  

 
Art. 13º – Definem-se os seguintes quóruns mínimos: 

I. Maioria simples para ocorrência da reunião mensal e para aprovação das 
decisões de caráter não especificadas neste Regimento, deverá ser de 2/3 
destes presentes. 

II. Em reuniões extraordinárias, para análise das disposições discriminadas no 
artigo 3º, serão realizadas duas chamadas. Caso a primeira reunião não 
possua o quórum de ⅔ dos Conselheiros, uma nova convocação será 
realizada. As deliberações de caráter de urgência não poderão ser aprovadas 
pelo Conselho se o quórum de ⅔ não for alcançado. 

 
 
Art 14º - É de responsabilidade dos Conselheiros, bem como de todos os presentes,              
a elaboração de atas para toda e qualquer reunião realizada pelo Conselho de Ética              
e Administração. Tal documento deverá ser publicizado dentro de até 5 dias úteis             
após a ocorrência da reunião.  

I. Compete a responsabilidade pela elaboração da ata, no mínimo, duas          
pessoas.  

 
 
CAPÍTULO IV  
 

  DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 
 
Art 15º - São atribuições do Conselho de Ética e Administração: 

I. Resguardar o cumprimento deste Regimento, do Estatuto e demais normas          
internas da FENECAP, apontando as irregularidades apuradas e exigindo         
imediatas providências dos órgãos competentes; 

II. Acompanhar e assegurar os trabalhos dos órgãos da FENECAP e          
Comissões Organizadoras de eventos, inclusive no que tange aos aspectos          
contábeis e financeiros;  

III. Assessorar e garantir aconselhamento adequado nas construções dos        
Eventos do Campo, bem como auxiliando em eventuais contrariedades. 

IV. Solicitar às instâncias competentes relatórios, demonstrativos e outros        
documentos quando necessários;  



V. Apresentar propostas de ações estratégicas às instâncias competentes da         
FENECAP; 

VI. Acompanhar os serviços de auditoria independente; 
VII. Estabelecer normas de controle das operações, verificando       

permanentemente o estado econômico-financeiro da FENECAP e o seu         
desenvolvimento geral, através de balancetes da contabilidade e        
demonstrativos específicos;  

VIII. Referendar os termos de parceria, convênios e contratos firmados com o           
poder público e/ou privado;  

IX. Analisar, julgar e apresentar parecer relativo aos casos de desrespeito a este            
Regimento, ao Estatuto e às demais normas internas reguladoras da          
FENECAP;  

X. Ter livre acesso aos livros de escrituração da FENECAP; 
XI. Opinar sobre os balanços e os relatórios de desempenho financeiros e           

contábeis sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres        
para os organismos superiores da FENECAP; 

XII. Requisitar ao(à) Tesoureiro(a), a qualquer tempo, documentação       
comprobatória das operações econômico-financeiras realizada pela      
FENECAP. 

XIII. Receber, aceitar ou rejeitar, e julgar as denúncias oriundas dos Estudantes           
do Campo de Públicas de descumprimento do Estatuto da FENECAP, do           
Regimento Interno da FENECAP ou deste Regimento Interno. 

XIV. Encaminhar quando necessário, os casos de preconceito, discriminação,        
qualquer ato que viole a integridade da FENECAP e disposições do Art. 3º às              
autoridades competentes. 

 
 
CAPÍTULO V 
  

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS 
 

Art. 16º - São atribuições dos Conselheiros do Conselho de Ética e Administração:  
I. Comparecer ativamente nas reuniões ordinárias e extraordinárias       

participando das decisões tomadas e responder prontamente no que for          
solicitado e ou convocações em caráter de urgência; 
 

II. Analisar e compreender:  
a) Estatuto da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas -           

FENECAP; 
b) Regimento Interno da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de          

Públicas - FENECAP; 



c) Código de Ética da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de           
Públicas - FENECAP; 

d) Regimento Interno do Conselho de Ética e Administração da Federação          
Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas - FENECAP; 

e) Relatórios de prestações de contas e análise econômico-financeira das         
gestões da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas          
(FENECAP); 

f) Projetos de eventos realizados pelas Entidades de Base filiada a          
Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas (FENECAP)         
e Comissões Organizadoras caso solicitado; 

g) Projeto e termo de compromisso entre COE e FENECAP. 
 
III. Dirimir dúvidas sobre interpretações referente ao Código de Ética e Conselho           

de Ética e Administração da Federação Nacional dos Estudantes do Campo           
de Públicas dispostos no inciso II deste regimento interno; 

IV. Receber, lavrar formalmente e relatar ao Conselho de Ética e Administração           
da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas e órgãos           
competentes denúncias fundamentadas no cumprimento parcial ou nulo do         
Código de Ética da FENECAP; 

V. Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética e Regimento Interno do Conselho             
de Ética e Administração da Federação Nacional dos Estudantes do Campo           
de Públicas; 

VI. Acompanhar o cumprimento das deliberações;  
VII. Orientar, conciliar, mediar reuniões e conflitos havendo necessidade ou         

quando solicitado; 
VIII. Preservar a imagem institucional da Federação Nacional dos Estudantes do          

Campo de Públicas e Entidades de Base, além de resguardar as denúncias            
caso o denunciante solicite sigilo. 
 

Art. 17º - Cada membro do Conselho de Ética e Administração tem o dever de               
guarda e sigilo dos documentos e das informações recebidas com caráter de            
denúncia, não podendo, de qualquer modo, divulgar seu conteúdo para terceiros           
que não seja no interesse das apurações. 

I. O membro do Conselho de Ética e Administração da FENECAP não é            
responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles for            
conivente, ou se concorrer para a prática do ato; 

II. As matérias que forem apreciadas pelos membros do Conselho de Ética e            
Administração da FENECAP no exercício de suas funções serão mantidas          
sob sigilo. 

 
 
 



CAPÍTULO VI 
  

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 18º – Das disposições finais fica estabelecido que os artigos que compõem este              
regimento, poderão ser modificados ou adaptados, mediante solicitação do         
Conselho de Ética e Administração da Federação Nacional dos Estudantes dos           
Cursos de Públicas no decorrer das atividades, caso sejam observadas          
necessidades, desde que aprovado durante o CONECAP.  

Poderão ser alterados em assembleia no CONECAP, por meio de solicitação de            
inclusão de pauta de acordo com o previsto pelo estatuto da FENECAP. 

I. Sempre que houver necessidade de deliberação de atividades ou circunstâncias           
não previstas nesta oportunidade, a questão será apreciada em reunião mensal           
prevista, ou, em caso de gravidade, poderá ser convocada uma reunião excepcional            
para apreciação do caso pelos conselheiros que compõem o Conselho de Ética e             
Administração da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas que           
deverão sanar a questão. 

Art. 19º - Os casos omissos no presente Regulamento, serão dirimidos pelos            
Conselheiros que compõem o Conselho de Ética e Administração da Federação           
Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, que devem levar em conta o             
Estatuto da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas -           
FENECAP; o Regimento interno da Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos           
do Campo de Públicas - FENECAP; o Código de Ética da Federação Nacional dos              
Estudantes do Campo de Públicas - FENECAP; e o Regimento Interno do Conselho             
de Ética e Administração da Federação Nacional dos Estudantes do Campo de            
Públicas – FENECAP, para posteriormente, na primeira sessão, serem levados a           
diretoria. 
  
Art. 20º - O presente Regimento Interno foi apresentado e validado no XXI             
CONECAP que ocorreu no dia 07 de setembro de 2019 no DF, revogando-se as              
disposições em contrário. 
 

 


