
ESTATUTO DA EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM - ENEEnf 

 

TÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E AFINS 

 

Artigo 1º - A Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, referida a partir deste parágrafo como 

“ENEEnf”, é a entidade máxima de representação e organização dos estudantes de enfermagem do Brasil, 

sendo independente de quaisquer partidos políticos ou instituições religiosas, não tendo fins lucrativos e 

de caráter permanente, tendo como sede da gestão um Centro Acadêmico (CA) ou Diretório Acadêmico 

(DA) da Coordenação de Articulação Nacional. 

 

Parágrafo único: O endereço do CA ou DA sede deverá ser registrado junto com a Ata de Posse, durante o 

Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem – CBEEn.   

 

Artigo 2º - Constituem objetivos fundamentais da ENEEnf: 

I – Congregar os estudantes de enfermagem do Brasil, possibilitando unidade das suas ações com o fim de 

solucionar seus problemas; 

II – Incentivar a criação de entidades de base representativas (CA‟s e DA‟s), livres e independentes de 

qualquer órgão ou poder; 

III – Promover o contato e o intercâmbio com outras entidades em nível Municipal, Regional, Nacional e 

Internacional, visando sempre o fortalecimento e a unidade do Movimento Estudantil; 

IV - Custear, se possível financeiramente, as despesas dos estudantes em representação da Coordenação 

Nacional da ENEEnf  mediante repasse e recibos da atividade. 

V – Realizar anualmente as atividades previstas pelo calendário da ENEEnf, previamente divulgado, em 

conjunto com uma comissão local. 

VI – Integrar a defesa dos interesses e direitos dos estudantes de enfermagem, com compromisso social. 

VII - Defender a saúde como direito de todos e dever do Estado, lutando pela efetivação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde. 

VIII – Lutar por uma educação pública e gratuita de qualidade. 

IX – Participar dos espaços deliberativos da UNE objetivando trazer para os estudantes as questões 

enfrentadas por esta entidade, bem como levar para ela as lutas específicas dos estudantes de enfermagem, 

sendo sempre autonomia perante União Nacional dos Estudantes. 

 

Parágrafo único: A ENEEnf, reconhece a União Nacional dos Estudantes (UNE) como entidade 

representativa de todos os estudantes de graduação do Brasil. 

CAPÍTULO II 

 

Artigo 3º - O patrimônio da ENEEnf consta de uma parte física e outra financeira. 

 

§ 1º - O patrimônio físico da ENEEnf poderá compor  de um espaço físico, sede, material de imprensa, 

propaganda e arquivo e outros instrumentos oriundos de compras ou doações. 

§ 2º Poderá integrar o patrimônio financeiro da ENEEnf:  

a) doação, auxílio herança, subvenção;  

b) contribuição voluntária, paga pelos sócios e entidades associadas, salvo contribuições de pessoas ou 

entidades comprovadas ou suspeitas de envolvimentos criminais.  

 

§ 3º O incentivo a contribuições dos CA´s e DA´s, bem como a “arrecadação” das contribuições poderá 

acontecer no Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem. 

 



§ 4º Os lucros ou prejuízos decorrentes da organização dos eventos promovidos pela coordenação nacional 

serão discutidos caso a caso, e negociados entre a coordenação nacional da ENEEnf e a comissão local.  

 

§ 5º Não havendo acordo entre as partes a decisão se dará na próxima instância deliberativa da ENEEnf 

(CONEEEnf „s, ENEEn  e  CBEEn). 

 

§ 6º Os lucros e os prejuízos dos encontros locais e regionais serão discutidos caso a caso, pela comissão 

local, a Coordenações de Articulação Nacional e regional da Coordenação Nacional da ENEEnf. Não 

havendo acordo será discutido no próximo fórum deliberativo da CN- ENEEnf. 

  

Artigo 4º - Em caso de dissolução do ENEEnf, a Assembléia Geral, convocada para este fim, decidirá a 

respeito de seu patrimônio, estabelecendo seu destino. 

  

CAPÍTULO III 

DOS SÓCIOS 

 

Artigo 5º - São sócios da ENEEnf todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação 

em Enfermagem e/ou habilitação e licenciatura em Enfermagem.  

 

Artigo 6º - Os sócios da ENEEnf não respondem pessoalmente por obrigações contraídas pela ENEEnf, 

salvo a comprovação de má-fé. 

 

TÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO 

CAPÍTULO I 

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS 

 

Artigo 7º - As instâncias deliberativas da ENEEnf terão em caráter de prioridade a seqüência: 

1 – Assembléia Geral do Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem 

2 – Conselho Nacional das Entidades Estudantis de Enfermagem, juntamente com o  Congresso Brasileiro 

dos Estudantes de Enfermagem.  

3 – Reuniões da ENEEnf. 

4 – Encontros locorregionais e Encontros Regionais dos Estudantes de Enfermagem (EREEn‟s). 

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Artigo 8º - Deverá ser realizada durante o ENEEn (Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem) 

pelo menos uma Assembléia Geral, sendo este o órgão de deliberação  suprema da ENEEnf. 

 

Artigo 9º - À Assembléia Geral compete; 

I – Aprovar eventual reforma deste estatuto; 

II – Deliberar posicionamentos políticos que são do interesse do movimento estudantil de Enfermagem.  

III – Deliberar sobre os casos omissos no presente estatuto; 

IV – Aprovar a indicação da sede do próximo Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem 

(ENEEn), dos Conselhos Nacionais de Entidades Estudantis de Enfermagem (CONEEEnf‟s)  e do 

Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem (CBEEn). 

 

Artigo 10º - São membros da Assembléia Geral todos os estudantes inscritos no ENEEn, mas somente terá 

direito a voto os Estudantes, comprovadamente, de Enfermagem e que tenham participação comprovada 

em, no mínimo, 75% das atividades do presente encontro, ficando o controle a cargo da Comissão 

Organizadora.  



 

§ 1º A Assembléia Geral funcionará, como poder deliberativo, com maioria simples de seus membros em 

primeira chamada e após trinta minutos, em segunda chamada, com o quorum presente.  

§ 2º No processo de inscrição nos eventos é necessário comprovante de matrícula para garantir direito de 

voto na Assembléia. 

 

Artigo 11º - A Assembléia Geral será autônoma em suas decisões. 

 

§ 1º - As decisões votadas e aprovadas em Assembléia Geral só poderão ser anuladas ou modificadas em 

essência por outra Assembléia Geral. 

 

§ 2º - As decisões votadas em assembléia geral serão aprovadas obedecendo-se a critérios de maioria 

simples, identificando-se os votos através dos crachás. 

 

§ 3º - A mesa da Assembléia Geral, mediante aprovação da plenária, deverá ser composta por um 

membro, pelo menos, da Coordenação Nacional da  ENEEnf, um membro, pelo menos, da comissão 

organizadora do ENEEn e demais membros eleitos em reunião de delegados. 

 

§ 4º - Os encaminhamentos para as votações serão executados pela coordenação da mesa da Assembléia 

Geral somente se o assunto em pauta for debatido previamente ou mediante defesa das propostas 

divergentes. 

 

 

 

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

Artigo 12º - A Assembléia Geral Extraordinária só poderá ser realizada no ENEEn, com no mínimo, seis 

horas de antecedência, devendo ser suspensas todas as atividades do ENEEn marcadas para este horário. 

 

§ 1º - A convocação da Assembléia Geral Extraordinária será feita mediante abaixo assinado de pelo 

menos 30% dos membros inscritos no ENEEn ou quando solicitada pela reunião de delegados.  O pedido 

deverá ser encaminhado à Comissão Organizadora do ENEEn.  

 

DO CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES ESTUDANTIS DE ENFERMAGEM - 

CONEEEnf 

 

Artigo 13
o
 - O Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Enfermagem, CONEEEnf, é a instância 

deliberativa imediatamente inferior à Assembléia Geral e de mesmo valor ao do Congresso Brasileiro dos 

Estudantes de Enfermagem. 

 

Artigo 14º - As deliberações no CONEEEnf serão feitas através de um voto por entidade (CA ou DA). 

 

§ 1º - Caso a escola não tenha entidade representativa dos estudantes, os delegados aos CONEEEnf`s 

deverão ser eleitos pela base. 

 

§ 2º - Será necessária a comprovação de indicação de delegado pelo DA/CA ou assembléia do curso 

apresentando ata de indicação. 

 

Artigo 15º - São objetivos dos CONEEEnf`s: 

I – Caráter: formativo, deliberativo e avaliativo para questões gerais do MEEnf.  



II – Deliberar sobre a estrutura do ENEEn caso haja necessidade. 

III – Promover a integração dos estudantes de enfermagem em nível nacional; 

IV – Fazer a prestação de contas do ENEEn anterior no 2º CONEEEnf. 

V – No 1º CONEEEnf fazer balanço do  CBEEn e no 2º, fazer do ENEEn. 

 

Artigo 16º - Haverá 02 (duas) reuniões ordinárias do CONEEEnf, sendo que a primeira deverá ser 

realizada no feriado de finados, no mês de  novembro, e a segunda deverá ser realizada na semana santa, 

no mês de abril, nos locais definidos anteriormente pela Assembléia Geral do ENEEn.  As datas deverão 

ser flexíveis, mas previamente divulgadas. 

 

Parágrafo único: Deverá ser observado o calendário de cada evento, CONEEEnf‟s e Encontro 

Locoregional/EREEn/ ENEEn/ CBEEn, para que não haja incompatibilidade de datas, garantindo, assim, 

a participação dos delegados em ambos os eventos. 

 

Artigo 17º - As reuniões ordinárias do CONEEEnf terão duração mínima de dois dias consecutivos e as 

reuniões extraordinárias ficarão a critério de quem as convocar. 

 

Artigo 18º - Poderão ser convocados CONEEEnf‟s extraordinários mediante a necessidade da comissão 

organizadora do ENEEn ou ainda por 70% dos membros da coordenação nacional da ENEEnf. 

 

DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM - CBEEn 

 

Artigo 19º - O Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem acontecerá no mês de janeiro de cada 

ano estendendo-se de 5 a 7 dias. Será composto por até dois delegados de cada entidade de base 

representativa dos estudantes de enfermagem e mais 10 estudantes, preferencialmente, do CA ou DA, 

além da gestão atual da ENEEnf e a gestão eleita no último ENEEn. 

 

Artigo 20º - São objetivos do Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem: 

I – Caráter: deliberativo, formativo, planejamento; 

II – Avaliar a dinâmica do Movimento Estudantil de enfermagem, assim como de sua Executiva, no ano 

de gestão; 

III – Fazer o planejamento anual das atividades, nacional e locorregional, objetivando deliberar ações a 

cerca das bandeiras de trabalho tirado no ENEEn anterior;  

IV – Empossar a gestão eleita no último ENEEn; 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO NACIONAL DA ENEENF 

 

Artigo 21º - A coordenação nacional da ENEEnf é uma instância de execução e organização, estando 

subordinada às decisões tomadas nas instâncias deliberativas. A coordenação nacional da ENEEnf é 

formada por: 

 

1º - Coordenação de Articulação Nacional 

2º - Coordenação de Finanças 

4º - Coordenação de Comunicação 

5º - Coordenações Temáticas Nacionais 

6º - Coordenações Loco-Regionais 

 

Artigo 22º - São atribuições da coordenação nacional da ENEEnf:  



 

I - Representar a ENEEnf ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente. 

II - Zelar pelo patrimônio da ENEEnf 

III - Divulgar os anuais e relatórios e garantir os encaminhamentos das instâncias deliberativas. 

IV - Convocar reuniões extraordinárias do CONEEEnf e da própria coordenação nacional quando 

necessário. 

V - Compor a comissão organizadora dos eventos da ENEEnf. 

VI - Deve procurar se fazer presente no mínimo um representante da coordenação nacional nos encontros 

e eventos pertinentes ao movimento estudantil de enfermagem. 

VII - Manter contato e colaboração permanente com entidades, movimentos sociais, instituições parceiras 

e sociedade civil organizada,promovendo e incentivando as relações dos estudantes de enfermagem com 

as mesmas.   

VIII - Realizar o balanço das coordenadorias, nos quatro espaços nacionais; 

IX - Outorgar poderes de representação para a propositura de eventuais ações de defesa dos direitos dos 

estudantes de Enfermagem, na forma da lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e lei 7347/85 

(Ação Civil Pública). 

 

 

 

 

 

Artigo 23º - Atribuição das Coordenações:  

  

§ 1º -  DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO 

 

I - Articulação das Coordenadorias Nacionais. 

II - Representar a ENEEnf nacional e internacionalmente, quando necessário. 

III - Assinar documentos e representar a ENEEnf ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente. 

IV - Cabe a um dos CA que compõem a Coordenação da Articulação Nacional, ser sede da ENEEnf. 

 

§ 2º - COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

I - Coordenar a construção de Políticas estratégicas que visem a comunicação em âmbito nacional e 

internacional. 

II - Manter um arquivo centralizado e atualizado com documentação e endereços, contato de entidades, 

tornando-o acessível.  

 

§ 3º - COORDENAÇÃO DE FINANÇAS 

 

I - Coordenar a construção de uma política de financiamento. 

II - Administrar o patrimônio da ENEEnf, repassando-o à próxima Coordenação Nacional quando esta 

tomar posse após o Congresso Nacional da ENEEnf; 

III - Receber subvenções, auxílio e contribuições destinadas à entidade. 

IV - Movimentar contas bancárias e aplicações da ENEEnf. 

V - Manter em dia toda a documentação financeira da ENEEnf e coordenar a execução do planejamento 

anual de despesas da mesma, organizar balancete e relatórios financeiros; 

VI - Divulgar a prestação de contas, apresentando extratos bancários e outros documentos que comprovem 

os dados fornecidos. 

 

§ 4º - COORDENAÇOES TEMÁTICAS NACIONAIS 

 



I - Assessorar e sistematizar nacionalmente as discussões acerca de suas temáticas.  

II - As atribuições específicas de cada coordenação serão definidas no momento em que serão criadas em 

seus propósitos e será aprovado no Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem. 

 

§ 5º - COORDENAÇÕES LOCO-REGIONAIS 

 

I - Atuar como facilitador da articulação da Rede de CA´s e DA´s de sua Loco-Região 

II - Representar Nacionalmente a sua rede. 

III - Representar em sua Loco-Região a Coordenação Nacional da ENEEnf. 

 

Artigo 24 º - As reuniões da Coordenação Nacional serão abertas à participação de todos os estudantes de 

enfermagem, sendo restrito o voto aos  CA‟s e DA‟s  de Coordenações da Executiva Nacional quando se 

tratar das competências atribuídas em artigo 22. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ELEIÇÕES 

 

Artigo 25 º - A Coordenação Nacional compõe-se por: 

Coordenação de Articulação Nacional, composta por três CA‟s/ DA‟s de enfermagem do Brasil; 

Coordenação de  Comunicação, composta por um CA/ DA de enfermagem do Brasil;  

Coordenação de Finanças, contando com dois CA‟s/ DA‟s de enfermagem do Brasil; 

Coordenações Temáticas, compostas no máximo por 02 CA´s/DA´s de enfermagem do Brasil;. 

Coordenações locorregionais, cada uma composta por um CA / DA como representante: 

 

Locorregional Norte I (PA, AM e AP) 

Locorregional Norte II (AC e RO)  

Locorregional Nordeste I (BA e SE) 

Locorregional Nordeste II (RN, PB, PE e AL)  

Locorregional Nordeste III (CE, PI e MA)  

Locorregional Sudeste I (RJ e ES)  

Locorregional Sudeste II (SP)  

Locorregional Sudeste III (MG) 

Locorregional Centro-Oeste I "Cerrado" (DF, GO e TO)  

Locorregional Centro-Oeste II "Pantanal" (MT e MS) 

Locorregional Sul I (PR e SC)  

Locorregional Sul II (RS)  

 

Artigo 26 º - Coordenação Articulação, Finanças, Comunicação e as Temáticas, deverão ser eleitas em 

julho, no ENEEn. 

 

Artigo 27º - As Coordenações Temáticas são flexíveis em seus temas, cabendo a Assembléia Geral no 

ENEEn, mantê-las ou modificá-las.  

 

Artigo 28º - As coordenações loco-regionais serão eleitas nos processos loco-regionais até o segundo 

CONEEEnf.  

 

Parágrafo único: Cada Rede Loco-Regional teria um representante na Coordenação Nacional da ENEEnf.  

 

Artigo 29º - As Coordenações Nacionais da ENEEnf serão compostas por CA´s e DA´s, cabendo as estas 

entidades a responsabilidades nacionais assumidas. 

 



Parágrafo único: A gestão do CA/DA eleita para exercer uma coordenação na ENEEnf deverá exercê-la 

todo o período da gestão. Esclarecendo que mesmo que esta perca a eleição do CA ou DA, exercerá o 

cargo na gestão da ENEEnf até seu final. Podendo esta trabalhar junto com a nova gestão que assumiu. 

 

Artigo 30 º - A gestão do CA eleita para Coordenação da ENEEnf indicaria um nome que representará 

juridicamente a ENEEnf.  

 

Artigo 31 º - Na assembléia Geral do ENEEn, os  CA‟s e DA‟s interessados em compor as Coordenações, 

exceto as locos se candidatarão mediante a defesa de seu interesse nestas, para a plenária. As candidaturas 

estarão sujeitas a aprovação da plenária.  

 

 

 

 

 

TITULO III 

ENCONTROS E EVENTOS 

CAPÍTULO I 

 

DO ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM – ENEEn 

 

Artigo 32º - O Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem – ENEEn - tem como objetivos: 

 

§ 1º - Reunir os estudantes de enfermagem, de modo a discutir e deliberar as questões relativas a 

educação, ao desenvolvimento científico e prático de enfermagem, suas relações com a saúde da 

população em seus aspectos sociais, políticos e econômicos, bem como o intercâmbio cultural visando a 

integração de seus participantes. 

 

Artigo 33º - O ENEEn deverá ser realizado no mês de julho, com duração, média, de 7 dias.  

I - A construção do  ENEEn ficará a  cargo da Comissão Organizadora.  

II - A estruturação do ENEEn passará também a fazer parte do Congresso Brasileiro dos Estudantes de 

Enfermagem. 

 

Artigo 34º - Cada escola de enfermagem poderá inscrever apenas uma delegação, através de sua entidade 

estudantil representativa. 

 

§ 1º - A escola que ainda não possui entidade representativa dos estudantes de enfermagem ou que 

comprovem sua inoperância poderá participar com um grupo de estudantes organizados para esta 

finalidade. 

  

§ 2º - A participação no ENEEn fica aberta a outros profissionais e acadêmicos inscritos, tendo direito à 

voz, mas não a voto.  

 

§ 3º - Terão direito à alimentação, alojamento e impressos do evento apenas os inscritos no mesmo. 

 

§ 4º - Cada escola deverá informar o número aproximado de participantes até trinta dias antes do ENEEn, 

efetuar o pagamento antecipadamente através de conta bancária da Comissão Organizadora ou ainda no 

ato da inscrição. 

 

Artigo 35º - Cabe a cada delegação a escolha de um delegado e um suplente para representá-la junto à 

reunião de delegados. 



 

§ 1º - Cabe aos delegados participarem de reuniões de caráter deliberativo durante o ENEEn levando as 

deliberações destas para as suas delegações e vice-versa. 

 

§ 2º - Cabe aos delegados serem responsáveis durante o encontro pela organização deste e pela 

responsabilização da sua delegação. Junto à comissão organizadora.  

Artigo 36º - Das reuniões de delegados 

 

§ 1º - São membros das reuniões de delegados do ENEEn todos os estudantes de enfermagem inscritos no 

ENEEn sendo restrito o direito de voto aos delegados. 

 

§ 2º - No primeiro dia do ENEEn, deverá ser convocada uma reunião de delegados para troca de 

informações. 

 

§ 3º - As reuniões de delegados poderão ser convocadas pela comissão organizadora do ENEEn, ou por 

50% dos delegados presentes no ENEEn, com no mínimo 4 horas de antecedência salvo em situações que 

comprometam a organização e participação no encontro.  Tendo a obrigação de comunicar, a todas as 

delegações presentes o responsável pela convocação. 

 

§ 4º - A reunião deverá ser realizada com 50% mais um dos delegados, em primeira convocação e após 

trinta minutos, em segunda convocação com o quorum presente. 

 

§ 5º - A reunião dos delegados não devera coincidir com outra atividade do ENEEn a não ser em caráter 

extraordinário. 

 

§ 6º - Caso a reunião dos delegados não chegue a uma conclusão deverá ser convocada uma assembléia 

geral extraordinária do ENEEn para discutir sobre a questão. 

 

§ 7º - A escolha da sede do encontro nacional do ano seguinte deverá obedecer ao critério de rodízio das 

regiões e dos estados desta região. É facultado à região abster-se da sua vez de sediar o ENEEn. O mesmo 

critério é válido para os CONEEEnf`s e o CBEEn. 

 

§ 8º - Deverão ser criados regimentos individuais para o CBEEn, ENEEn e CONEEEnf‟s  baseados no 

estatuto da ENEEnf. 

 

DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Artigo 37º - Ficará a cargo de uma Comissão Pedagógica decidir sobre os critérios gerais para aprovação e 

apresentação de trabalhos no ENEEn.  

 

I - A apresentação de produção científica ficará restrita a trabalhos das pessoas inscritas no encontro e 

aprovado pela Comissão Pedagógica.  

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Artigo 38º - A Comissão Organizadora deverá ser composta pela a Comissão local, Coordenação Nacional 

da ENEEnf, e qualquer outro (s) CA´s/DA‟s que desejem participar.  

 

Artigo 39º - Compete à comissão organizadora garantir a infra-estrutura do encontro dentro das condições 

satisfatórias de segurança, higiene e saúde, devendo prover, para tal: 

I - No mínimo três refeições diárias em local específico para tal; 



II - Alojamento íntegro com garantia de segurança e privacidade para as delegações; 

III - Providenciar salas para as reuniões e plenárias, de acordo com o caráter da reunião e de fácil acesso. 

IV - Oferecer os primeiros socorros. 

 

§ 2º - Garantir hospedagem e passagens para palestrantes, oficineiros, outros. 

 

As passagens dos palestrantes poderão ser negociadas com as entidades que fizerem indicações mediante a 

impossibilidade da comissão organizadora. 

 

§ 3º - Prover pastas para participantes contendo, no mínimo, caneta, bloco, programação, caneca, crachá, 

material de subsidio para discussão e regimento interno do  ENEEn.  

 

§ 4º - Os tíquetes refeição serão entregues por critérios estabelecidos pela Comissão Organizadora. 

 

§ 5º - Os certificados para membros efetivos deverão ser entregues ao delegado na cerimônia de 

encerramento, os quais irão repassá-los aos componentes de sua delegação que tenham atingido no 

mínimo 75% de freqüência, dado que será fornecido pela Comissão Organizadora. 

 

§ 6º - Providenciar transportes para todos os participantes, quando necessário, para deslocar os 

participantes para eventos relativos ao encontro. 

 

Artigo 40º - A composição da comissão organizadora deverá ter uma coordenação para organizar e 

divulgar informações e encaminhamentos de questões relativas ao evento, bem como subcomissões para 

viabilizar atribuições da mesma. 

 

Artigo 41º - A Comissão Organizadora deverá acatar as decisões das reuniões de delegados e da 

Assembléia Geral. 

 

Artigo 42º - A Comissão Organizadora do ENEEn, mediante empecilhos que coloquem em risco a 

viabilização do encontro, terá autonomia para estabelecer critérios organizacionais que não constem neste 

estatuto ou no regimento interno do ENEEn, desde que respaldados pelo CONEEEnf e o CBEEn. 

 

§ 1º - esta decisão deverá ser repassada às entidades com antecedência, mínima, de 20 dias. 

 

§ 2º - Se ocorrerem durante o encontro a reunião de delegados tem a autonomia, para a tomada de decisão. 

 

 

 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO 1 

DO SÍMBOLO DA ENEENF 

 

Artigo 43º - A bandeira da ENEEnf é constituída de um retângulo de cor azul que representa a cor 

universal da enfermagem, tendo em seu interior o mapa do Brasil em cor branca que representa a paz que 

tanto almejamos, e ao centro uma lâmpada de cor verde que representa a cor nacional da enfermagem e 

uma chama em cor vermelha que representa a força, a luta e a garra dos estudantes de enfermagem. 

 

Artigo 44º - Dentro da lâmpada está escrito ENEEnf. Desta forma a bandeira poderá representar os 

representantes de enfermagem, o movimento estudantil e os encontros nacionais de enfermagem. 



CAPÍTULO 2 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 45º - Este estatuto poderá ser mudado ou alterado em outra Assembléia Geral dos Estudantes de 

Enfermagem convocados para este fim com um prazo mínimo de dois anos após sua aprovação.  

 

Inciso I - A Assembléia Geral do ENEEn é soberana, podendo apresentar emendas ao 

Estatuto se convocada para este fim, durante o próprio ENEEn. 

  

Artigo 46
o
 - Haverá um regimento interno aprovado em Assembléia Geral no ENEEn. 

 

Artigo 47º - Revogam-se as disposições anteriores desde que contrárias a este Estatuto.  

 

Artigo. 48 – Este Estatuto passar a vigorar, a partir da data da sua publicação. 

 

Santo André – SP, 23 de julho de 2005. 
 


