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REGIMENTO INTERNO DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS DO        
CAMPO   DE   PÚBLICAS 
 
DA   FINALIDADE 
 
Art. 1 º Este regimento tem por nalidade regulamentar o funcionamento da            
Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (FENEAP),           
observados o Estatuto Social da Associação e a legislação em vigor, bem como as              
boas   práticas   de   governança. 
 
DA   ELEIÇÃO 
 
Art. 2 º As eleições para a Diretoria Executiva da FENEAP acontecerão durante o              
Congresso Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (CONEAP) do            
primeiro   semestre   do   ano,   conforme   Estatuto   Social. 
 
Art. 3 º A Diretoria Executiva vigente emitirá portaria estabelecendo a Comissão            
Eleitoral   (COMEL)   com,   no   mínimo,   três   membros. 
Parágrafo   único.   A   COMEL   será   responsável   por   conduzir   o   processo   eleitoral. 
 
DA   POSSE 
 
Art. 4 º A posse, ato público por meio do qual a gestão eleita se investe no mandato,                  
realizar-se-á perante os estudantes, as Entidades de Base, professores,         
pesquisadores e demais interessados pelo Campo de Públicas, durante solenidade          
preparada pelos próprios membros da chapa eleita com o apoio da gestão que está              

ndando,   de   acordo   com   suas   preferências. 
I - Todas as entidades base devem ser convidadas nos meios de comunicação o ciais              
da   FENEAP. 
II   –   É   responsabilidade   do   presidente   da   gestão   que   está   nalizando   presidir   a   mesa. 
II - Deverão compor a mesa, no mínimo, um representante da gestão anterior, um              
representante da gestão que irá tomar posse, e, no mínimo, outro convidado de             
outra   entidade   do   Campo   de   Públicas,   sendo   elas: 

a.   Pró   Pública   Brasil; 
b. Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas           
(ANEP-CP);   e 
c.   Sociedade   Brasileira   de   Administração   Pública   (SBAP). 

III   -   A   mesa   deve   conter   pelo   menos,   1/3   (um   terço)   de   mulheres. 
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IV - A solenidade de posse deve ocorrer até o término do mandato de 1 (um) ano da                  
gestão   anterior. 
V - O local da solenidade de posse deve ser acordado entre o presidente da gestão                
eleita   e   o   presidente   da   gestão   que   se   nda. 
Parágrafo   único   -   A   solenidade   de   posse   será   divulgada   amplamente   nos   meio   de 
comunicação   o ciais   da   FENEAP   e   da   chapa   eleita. 
 
DA   ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 5 º. A Diretoria Executiva da FENEAP deve ser estruturada de acordo com o               
estatuto vigente, podendo outras diretorias ser criadas por meio de portaria pelo            
Presidente   da   gestão. 
 
Art. 6 º. Uma vez reunida, a diretoria executiva pode tomar decisões de nitivas             
independente dos assuntos tratados, ressalvados os casos previstos neste         
regimento   e   no   Estatuto   Social   da   FENEAP. 
I - É responsabilidade do Secretário Geral redigir a ata de todas as reuniões da               
Diretoria   Executiva,   contendo   as   discussões   e   os   resultados   das   explanações. 
II - As atas devem ser publicadas para conhecimento das e dos demais diretorias e               
diretores   executivos   nos   meios   de   comunicação   internos. 
 
Art. 7 º. Todos os documentos de interesse da FENEAP devem estar disponíveis para              
a   diretoria   executiva   e   para   as   entidades   liadas. 
 
Art. 8 º. A diretoria executiva pode criar grupos de trabalho, comissões ou qualquer              
outro tipo de grupos deliberativos e/ou consultivos para tratar de assuntos de            
interesse   da   FENEAP. 
Parágrafo único - O grupo criado pode conter representantes da FENEAP, das            
entidades de base, da Pro Publica Brasil, da comunidade acadêmica e, caso            
necessário,   das   demais   entidades   do   CP. 
 
DO   EXERCÍCIO 
 
Art.   9   º   Todas   e   todos   os   membros   devem: 
I - cumprir os compromissos expressamente assumidos e acordados dentro da           
FENEAP; 
II   –   Realizar   reuniões   semanais   conforme   horário   combinado   entre   os   diretores. 
III - seguir às diretrizes e instruções emanadas do Estatuto Social, das entidades de              
base   liadas   e   das   e   dos   membros   da   FENEAP; 
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IV   -   observar   a   disciplina   nos   locais   de   trabalho; 
VI - informar à gestão da FENEAP qualquer modi cação em seus dados pessoais,             
tais como: mudança de endereço eletrônico, telefone e eventual mudança de           
residência,   etc.; 
VII - responder por prejuízos causados à FENEAP quer por dolo ou culpa,             
caracterizando-se   a   responsabilidade   por: 

a)   sonegação   de   valores   e   objetos   con ados; 
b) danos e avarias em materiais sob sua guarda ou sujeitos à sua scalização;              
e 
c)   vazamento   de   informações   estratégicas   previamente   de nidas. 

Parágrafo Único - A responsabilidade administrativa não exime o membro da           
Diretoria   Executiva   da   responsabilidade   civil   ou   criminal   cabível. 
 
DAS   DECISÕES   DA   DIRETORIA   EXECUTIVA 
 
Art. 9 º. As decisões da Diretoria Executiva serão adotadas de maneira democrática,             
observando o quórum mínimo de 50% dos integrantes da Diretoria Executiva para a             
realização   e   aprovação. 
 
Art. 10 º. Cabe à Diretoria Executiva discernir sobre a necessidade de levar decisões              
sobre   ações,   atividades,   diretrizes   e   a ns   para   votação   das   entidades   base. 
 
§ 1º - As Entidades de Base, por meio do Conselho de Ética e Administração, podem                
questionar   as   ações   da   FENEAP. 
 
§ 2º - O Conselho de Ética e Administração é regulado conforme Estatuto Social              
vigente,   e   Regimento   Interno   Próprio. 
 
DA   REMUNERAÇÃO   E   AUXÍLIO 
  
Art. 11. Diretores Executivos são proibidos de receber qualquer tipo de remuneração            
ou   boni cação   por   realizarem   atividades   da   FENEAP. 
 
Art 12. Diretores Executivos podem receber auxílios nanceiros para a realização de            
atividades   de   interesse   da   FENEAP. 
I   –   O   auxílio   pode   ser   utilizado   para   alimentação,   transporte   e   hospedagem. 

a. Para alimentação será adotado o valor máximo de auxílio diário de            
R$20,00   (vinte   reais); 
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b. Para transporte, até 50% (cinquenta por cento) do valor da passagem,            
sendo que o valor máximo não poderá ultrapassar R$500.00 (quinhentos          
reais); 
c. Para hospedagem, será adotado o valor máximo de R$30,00 (trinta reais),            
sendo   o   número   máximo   de   três   diárias. 

II - O auxílio nanceiro será dado ao membro em data anterior a sua utilização, por                
meio   de   declaração. 
III - O valor do auxílio nanceiro deve ser condizente com as condições nanceiras da               
FENEAP,   sendo   responsabilidade   do   tesoureiro   aprovar   este   valor. 
VI - O auxílio nanceiro deve ser aprovado por, no mínimo, 50% dos diretores              
executivos. 
VII - O membro que receber o auxílio nanceiro deve comprovar sua utilização             
mediante comprovante(s) de pagamento(s) no prazo máximo até 7 (sete) dias úteis            
após   a   utilização   do   recurso. 
V - Cabe ao membro que utilizará o auxílio nanceiro prever e planejar o valor               
necessário, apresentá-lo mediante justi cativa, sendo obrigatória a devolução do         
montante   não   utilizado   à   FENEAP. 
 
DA   COMUNICAÇÃO   E   TRANSPARÊNCIA 
 
Art. 13. A FENEAP realizará a comunicação com as Entidades de Base, Campo de              
Públicas, estudantes e demais interessados conforme Plano de Comunicação         
elaborado   no   início   de   cada   gestão   e   acordado   entre   seus   membros. 
Art. 12. É dever da FENEAP divulgar suas ações conforme a regulação do Estatuto              
Social   vigente. 
 
DO CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DO CAMPO DE          
PÚBLICAS 
 
Art. 13. A programação do Congresso Nacional dos Estudantes dos Cursos do            
Campo de Públicas (CONEAP) deve ser elaborada pela FENEAP e divulgada com pelo             
menos   trinta   dias   de   antecedência   de   sua   realização. 
Parágrafo único - as pautas de discussão do CONEAP são decididas conforme            
Estatuto   Social. 
 
DA   VACÂNCIA   DE   CARGOS 
 
Art. 14 – A vacância de cargo deve ser noti cada por meio de nota nas redes sociais                 
da   FENEAP   em   até   10   (dez)   dias   úteis   depois   do   afastamento   do   membro. 
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Art. 15 - Em caso de vacância de cargo da diretoria executiva eleita, caberão aos               
diretores   em   exercício   a   indicação   e   a   nomeação   de   um   novo   membro. 
 
§ 1º. A nomeação de um novo membro será feita por meio de portaria publicada nos                
meios   de   comunicação   o ciais   nas   redes   sociais   da   FENEAP. 
 
§ 2º Cargos estatutários devem ser preenchidos em até 30 (trinta) dias úteis após o               
afastamento   do   membro. 
 
§   3º.   Cargos   não   estatutários   são   passíveis   de   extinção. 
 
DAS   MEDIDAS   DISCIPLINARES 
 
Art. 16. Em caso de desrespeito ao Estatuto Social, à este regimento, à FENEAP, ao               
Código de Ética, ou a qualquer sujeito de interesse, será cabível as seguintes             
medidas,   na   ordem   de   relevância   apresentada: 
I – Pedido de desculpas publicado em meios de comunicação o ciais pessoais e/ou             
da   FENEAP; 
II – Afastamento por 30 (trinta) dias divulgado nos meios de comunicação o ciais da              
FENEAP;   e 
III   –   Exclusão   do   membro   da   atual   gestão. 
 
Art. 17 – O membro que faltar a quatro reuniões consecutivas sem justi cativa             
também   está   sujeito   às   medidas   disciplinares   do   Artigo   16. 
Parágrafo   Único   –   Cabe   aos   membros   da   gestão,   por   meio   de   votação   observando  
quórum mínimo de 2/3(dois terços) da diretoria executiva, a adoção de quaisquer            
umas   das   medidas   enumeradas   acima. 
 
DAS   ENTIDADES   BASE 
 
Art. 18. As Entidades de Base têm direito de levantar quaisquer questões que forem              
julgadas   convenientes. 
 
Art. 19. As Entidades de Base tem a obrigação de responder às questões levantadas              
pela   Diretoria   Executiva   da   FENEAP. 
Parágrafo único - em casos de omissão das Entidades de Base a FENEAP poderá              
conduzir   as   decisões   conforme   deliberação   da   Diretoria   Executiva. 
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DISPOSIÇÕES   GERAIS 
 
Art.   20.   Os   membros   devem   observar   o   presente   Regimento,   circulares,   e-mails, 
avisos,   comunicados   e   outras   instruções   expedidas   pela   Diretoria   Executiva. 
 
Art. 21. As omissões deste Regimento Interno, dúvidas de interpretação e eventuais            
alterações   de   seus   dispositivos   serão   decididas   em   reunião   da   Diretoria   Executiva. 
Art. 22. O presente Regimento Interno pode ser substituído por outro, sempre que a              
FENEAP   julgar   conveniente,   em   consequência   de   alteração   na   legislação   social   e 
após   aprovação   de   2/3   do   Conselho   de   Ética   e   Administração. 
 
Art.   23.   Este   Regimento   Interno   entra   em   vigor   na   data   da   sua   assinatura. 
 
 
 
 
 
 

André   Vechi 
Presidente 
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