
ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DOS ALUNOS DE DESENHO 
INDUSTRIAL "CADI" DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 
 
 
Capitulo I - Da Entidade 
 
Art. 1° O Centro Acadêmico "CADI", sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária, com 
prazo de duração indeterminado, tem como finalidade congregar todos os estudantes do 
curso de Desenho Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo. 
 

Parágrafo Primeiro - O Centro Acadêmico CADI, a seguir denominado de C.A., 
reconhece o Diretório Central dos Estudantes (DCE)* __________ e a União 
Nacional dos Estudantes (UNE), como entidades legítimas de representação dos 
estudantes, nos seus respectivos níveis de atuação, reservando, face a elas, sua 
autonomia. 

 
Parágrafo Segundo - Todas as atividades do Centro serão regidas pelo presente 
Estatuto. 

 
 
Art. 2° O Centro terá por foro a comarca de Vitória e sede a sala s/n do CEMUNIIV do 
Centro de Artes da UFES, Campus de Goiabeiras. 
 
 
Art. 3" São atribuições do Centro Acadêmico "CADI" do curso de Desenho Industrial da 
UFES: 
 
a) Reconhecer, estimular e levar adiante a luta dos estudantes do curso de Desenho 
Industrial da UFES em defesa de seus interesses e aprimoramento do curso, nos limites de 
suas atribuições; 
b) Luta pela ampliação da participação da representação estudantil nos órgãos de colegiado. 
c) Estimular e defender qualquer tipo de movimento ou organização democrática autônoma 
que esteja orientada no sentido dos objetivos que constam deste estatuto. 
d) Promover a aproximação e a solidariedade entre o corpo discente, docente e 
administrativo dos estabelecimentos de ensino superior; 
e) Preservar as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimônio moral e 
material das instituições de ensino superior e harmonia entre os diversos organismos da 
estrutura escolar; 
f) Organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, cientifico, técnico, 
artístico e esportivo visando a interação dos alunos do curso, a complementação e o 
aprimoramento da formação universitária; 
g) Incentivar a participação dos alunos do curso a eventos e encontros junto a outras 
faculdades não só do estado, mas bem como fora deste, visando a complementação da 
formação acadêmica.  
h) Incentivar o cooperativismo escolar e pós-escolar. 
 



Capitulo II - Dos Elementos da Entidade 
 
 
Art. 4° - São elementos do C.A:  
 
I - Seus patrimônios 
II - Seus sócios 
 
Seção I - Do Patrimônio 
 
 
Art. 5° - O patrimônio da entidade e constituído pelos bens que possui e por outros que 
venha a adquirir, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação dos seus encargos. 
 
Seção II - Dos sócios 
 
 
Art. 6º - São sócios do C.A. todos os alunos regularmente matriculados no curso de 
graduação de Desenho Industrial da UFES, na forma prevista pelo Regimento Geral da 
Universidade. 
 
 
Art. 7° - São direitos dos sócios: 
 
a) Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva, observadas as restrições 
deste Estatuto e aquelas previstas em Lei; 
b) Ser investido pelo Centre em qualquer cargo, função ou incumbência especial, desde que 
esteja incluído no âmbito de suas atribuições e finalidades; 
c) Pedir reconsideração de atos irregulares a Diretoria Executiva e recorrer a Assembléia 
Geral quando a mesma lhe for negada; 
d) Renunciar a qualquer cargo ou função para que tenha sido eleito ou designado; 
e) Receber atestados ou credenciais deste Centre; 
f) Assistir a qualquer reunião do Centro como ouvinte; 
g) Ter acesso aos livros e documentos do C.A. 
 
 
Art. 8° - São deveres dos sócios: 
 
a) Colaborar com os meios ao seu alcance, inclusive financeiramente, para que o Centro 
possa cumprir em plenitude suas finalidades; 
b) Obedecer ao Regimento Interno do Centro de Artes, este Estatuto, o Estatuto da UFES e 
as demais disposições legais estatuarias que digam respeito a vida universitária; 
c) Zelar pelo patrimônio físico e cultural da UFES e do Centro. 
 
 
Art. 9° - Os sócios do Centro Acadêmico não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
sociais, cabendo estas somente a sua Diretoria. 



 
Capitulo III - Da organização e do funcionamento da entidade 
 
Art. 10° São instancias do C.A. 
 
I. Assembléia Geral 
II. Diretoria Executiva 
 
Seção I - Da Assembléia Geral 
 
Art, 11 ° A Assembléia Geral, constituída por todos os sócios do Centro, é o seu órgão 
supremo. 
 
 
Art. 12° Compete a Assembléia Geral: 
 
a) Eleger na forma do sistema eleitoral aprovado neste Estatuto, os membros do ConseIho 
Deliberativo Fiscal e da Diretoria Executiva; 
b) Referendar ou não ato da Diretoria Executiva que destituir membro da mesma, cujo 
cargo tenha sido conquistado por eleição da Assembléia Geral; 
c) Decidir sobre os casos de capital importância que envolvam as atividades universitárias 
de seus membros; 
d) Extinguir a qualquer tempo o Centro, com deliberação de 50% + 1  dos sócios. 
 

Parágrafo Único - Em casos de extinção do Centro, seu patrimônio será destinado a 
entidades que tenham os mesmos fins. 
 
 

Art. 13° A Assembléia Geral reunir-se-á: 
 
I- Solenemente: 
Convocada pelo Presidente da Diretoria Executiva para posse dos membros desta, para 
comemorações, recepções e homenagens. 
 
II- Ordinariamente: 
Por convocação do Presidente da Diretoria Executiva no que se trará do Art. 12°. 
 
III- Extraordinariamente: 
Convocada por qualquer sócio da Assembléia, para os itens não constantes neste estatuto. 
 
 
Art. 14° A convocação da Assembléia Geral será feita por Edital afixado na sede do C.A. e 
em locais de acesso aos sócios do Centro, o qual mencionará data, horário, local e pauta. 
§ 1 ° Desde a publicação até sua realização, deverá ocorrer um tempo mínimo de 48 horas, 
contando-se apenas os dias úteis, e instalar-se-á em primeira chamada, com um quorum 
mínimo de 20% de seus membros, e em seguida, quinze minutos depois, instalar-se-á 
independentemente do quorum. 



§ 2° As reuniões da Assembléia Geral serão realizadas no recinto do Centre de Artes da 
UFES, ou por motives de forca maior, noutras instalações desta Universidade. 
 
 
Art. 15° A Assembléia Geral será dirigida por uma Mesa composta por um presidente e 
dois secretários, eleitos no inicio da Assembléia. 
 

Parágrafo Único - E vedada a participação de qualquer membro da diretoria 
Executiva na Mesa da Assembléia. 
 
 

Art. 16° As reuniões da Assembléia Geral serão públicas, sendo facultada a presença de 
qualquer membro do corpo Docente e Discente da UFES. 
 
 
§ 1° Aos membros deste Centro será garantida a palavra e ampla exposição de suas idéias 
pelo presidente da Sessão. 
$ 2° Compete à mesa facultar a palavra às demais pessoas presentes à Assembléia Geral, 
obedecendo ao disposto neste Artigo. 
 
 
Art. 17° Todas as resoluções da Assembléia Geral serão tomados por voto dos sócios do 
Centro presentes à reunião, estando aprovadas as resoluções que obtiveram a maioria de 
votos favoráveis. 
 
Seção II - Da Diretoria Executiva 
 
 
Art. 18° A Diretoria Executiva e o órgão administrativo do Centro, sendo seus membros 
providos por eleição em escrutínio secreto dos sócios do Centro. 
 
 
Art 19° A Diretoria Executiva será composta de: 
 
- Presidente; 
- Vice-Presidente; 
- 1° Secretário Geral; 
- 1° Diretor de Relações Públicas; 
- 1° Tesoureiro Geral; 
- 2° Tesoureiro Geral; 
- l° Representante Discente; 
- 2° Representante Discente. 
 

Parágrafo Único - A Diretoria Executiva, considerando as necessidades do órgão, 
poderá criar cargos auxiliares providos por indicação do Presidente, buscando 
obedecer a tradição existente. 
 



Art. 20° É vedada a acumulação de cargos na Diretoria Executiva. 
 
 
Art. 21° As reuniões da Diretoria Executiva só terão validade legal se contarem com 50% 
(cinqüenta por cento) mais um (1) de seus membros presentes. 
 
 
Art. 22° As decisões da Diretoria Executiva serão aprovadas com a maioria dos votos 
favoráveis dos membros presentes a reunião. Em caso de empate, prevalece o voto do 
Presidente. 

Parágrafo Único - Em caso de impedimento as reuniões, o membro deverá justificar 
sua falta ate 24 haras após a realização da mesma, sendo essa registrada em Ata. 
 
 

Art. 23° Compete a Diretoria Executiva: 
 
a) Cumprir e fazer este Estatuto, o Regimento Interno, suas próprias deliberações e as da 
Assembléia Geral; 
b) Zelar pela conservação e respeito ao patrimônio moral e material do Centro; 
c) Reunir-se cm sessão ordinária, na forma prevista em Regimento Interno, ou ainda, por 
convocação de seu Presidente; 
d) Apresentar ao final de cada período, relatório de atividades desenvolvidas, inclusive com 
prestação de contas: 
e) Administrar bens e fundos do Centro; 
f) Responder ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente pelo Centro; 
g) Considerar vago o titular que, sem motivo justificado, faltar a mais de 3 (três) reuniões 
consecutivas ou 5 (cinco) alternadas; 
h) Convocar eleições para prover a sua sucessão, criando comissão eleitoral composta por 
estudantes que não pertençam a Diretoria Executiva, nem sejam pretendentes a cargos da 
próxima gestão. 
 
 
Art. 24° Ao Presidente compete: 
 
a) Presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
b) Convocar a Assembléia a Geral da forma das alíneas do Art. 13 e do Art. 14; 
c) Nomear ou demitir qualquer membro ocupante de cargo que venha a serem criados pela 
Diretoria Executiva, apos aprovação da mesma; 
d) Assinar os termos de abertura e encerramento dos livros de escrituração e registro do 
Centro, bem como rubricar os mesmos; 
e) Autorizar expressamente os pagamentos que a Tesouraria deverá proceder e autorizar os 
recebimentos de processos especiais ou não; 
f) Assinar, juntamente com o Tesoureiro Geral, as fichas de abertura de conta em 
estabelecimento bancário, cheques, ordens de pagamento e outros papéis de competência da 
Tesouraria; 
g) Licenciar-se do cargo e conceder licença aos demais membros da Diretoria Executiva; 



h) Usar de todos os seus direitos e prerrogativas presentes neste Estatuto para o fiel 
cumprimento de seu mandato, visando sempre o superior interesse do Centro. 
 
 
Art. 25° Ao Vice-Presidente compete: 
 
a) Substituir o Presidente em suas licenças e impedimentos, exercendo as atribuições 
próprias do cargo de titular, desde que o licenciamento não ultrapasse noventa (90) dias; 
b) Substituir o Presidente em caráter definitivo em caso de morte, renúncia ou perda de 
mandato do titular, 
c) Auxiliar o Presidente à frente dos trabalhos da Diretoria Executiva; 
d) Dirigir e coordenar, com o auxilio do Secretario Geral, toda a parte administrativa do 
Centro. 
 
 
Art. 26° Ao 1° Secretario Geral compete: 
 
a) Organizar e dirigir os trabalhos da Secretaria; 
b) Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva; 
c) Receber e encaminhar expedientes e correspondências ao Presidente; 
d) Assinar com o Presidente todos os expedientes e atas onde precisa levar a palavra 
e) Substituir, em ordem sucessiva c com as mesmas atribuições, os cargos vagos na 
Diretoria Executiva. 
 
 
Art. 27° Ao 1° Diretor de Relações Públicas: 
a)Gerenciar as linhas de comunicação do Centro com os demais sócios e com a 
universidade 
b) Estabelecer contato com os sócios analisando a satisfação dos mesmos para com a 
Diretoria executiva. 
 
 
Art. 28° Ao 1° Tesoureiro Geral compete: 
 
a) Organizar e dirigir os trabalhos da tesouraria; 
b) Ter sob sua guarda e responsabilidade os bens financeiros do Centro; 
c) Providenciar o recebimento de verbas ou subvenções a que tiver direito o Centro; 
d) Dar cumprimento as ordens de recebimento e pagamento assinadas pelo Presidente, ou 
fazê-lo sob protesto, quando não as julgar leais; 
e) Recolher em estabelecimento bancário os recebimentos do Centro; 
f) Dar recibo e quitação, juntamente com o Presidente, quando a natureza do processo 
assim o exigir; 
g) Assinar juntamente com o presidente ou quem o suceder, no seu impedimento legal, 
os cheques para movimentação de contas bancárias; 
b) Afixar em local público ao final de cada período, cópia do Balancete Financeiro de 
sua gestão enviado a Assembléia Geral. 
 



Art. 29° Ao 2° Tesoureiro Geral compete: 
 
a) Substituir o 1° Tesoureiro Geral em sua falta ou impedimento. 
b) Auxiliar o 1° Tesoureiro Geral no serviço de tesouraria, e desempenhar as tarefas que 
por ele ou pelo Presidente lhe forem atribuídas. 
 
 
Art. 30° Ao 1° Representante Discente compete: 
 
a) Participar ativamente das reuniões referentes ao curso no departamento, no Centro de 
Artes da UFES, bem como em qualquer outra entidade da mesma; 
b) Levar questões referentes ao Centro e qualquer um de seus sócios, contando que seja 
antes solicitada mediante pedido formulado de acordo com as exigências estatuárias, ao 
departamento; 
c) Manter os membros da Diretoria Executiva e os sócios do Centro informados sobre os 
assuntos tratados nas reuniões. 
 
 
Art. 31 ° Ao 2°  Representante Discente compete: 
a) Substituir o 1° Representante Discente, em sua falta ou impedimento; 
b) Acompanhar e auxiliar o 1° Representante Discente participando em conjunto das 
reuniões referentes ao curso, e desempenhar as tarefas que por ele ou pelo Presidente lhe 
forem atribuídas. 
 
 
Capitulo IV - Da eleição da Diretoria 
 
Art. 32° A Diretoria se elege por maioria simples, através do sufrágio universal, direto e 
secreto, em relação por chapas. 
 

Parágrafo Único - Na vacância de 2 (dois) cargos de mesma função (exceto 
Presidente e Vice), cabe ao CDF indicar seus substitutos. 

 
 
Art. 33° Os Representantes Estudantis serão eleitos segundo as disposições regimentais do 
Centre de Artes. 
 
 
Art. 34° Nas eleições para a Diretoria Executiva os votes serão dados as chapas 
regularmente registradas pela Comissão Eleitoral. 
 

Parágrafo Primeiro - Um mesmo candidato não poderá fazer parte de mais de uma 
chapa. 
 
Parágrafo Segundo - Sendo a eleição por chapa, não é permitido o voto nominal 
para cada cargo. 
 



Art. 35° São inelegíveis: 
 
a) Os membros que estiverem respondendo criminalmente perante a justiça; 
b) Os membros considerados culpados incursos em infração ou crime de responsabilidade. 
de acordo com as disposições do Capítulo IV; 
c) Alunos finalistas. 
 
 
Art. 36º É condição preliminar de elegibilidade estar matriculado no curso de Desenho 
Industrial da UFES. 
 
 
Art, 37° As eleições serão marcadas no primeiro mês do ano letivo e serão convocadas por 
Edital, com no mínimo de 20 (vinte) e um máximo de 30 (trinta) dias de antecedência, 
devendo as chapas concorrentes serem registradas em 3 (três) vias na Secretaria Geral no 
Centro ate 5 (cinco) dias antes do pleito. 
 

Parágrafo Único - As chapas devem apresentar, no ato de sua inscrição, os nomes de 
seus membros efetivos e seus cargos suplentes. 

 
 
Art. 38º A Assembléia Geral escolherá, fora do quadro dirigente da entidade, 3 (três) nomes 
que integrarão a Comissão Eleitoral, que proverá as mesas receptoras das eleições e 
também apurará os votos. 
 
§ 1º Os integrantes das chapas concorrentes que desejarem fazer qualquer reclamação 
poderão fazê-la através de protestos na ata de encerramento das eleições. 
 
§ 2º É restrito aos membros da Comissão Eleitoral tornar público sua posição política. 
 
 
Art. 39° A apuração dos votos far-se-á após o encerramento da eleição, com a presença de 
1 (um) fiscal de cada chapa concorrente. 
 

Parágrafo Único - O resultado do pleito será registrado em ata que terá assinatura de 
todos os que integrarem a mesa e fiscais das chapas concorrentes, 

 
 
Art. 40° São eleitores os alunos regularmente matriculados no curso de: Desenho Industrial.  
 
Art. 41 ° O membro do Centra que tumultuar os trabalhos eleitorais, prejudicando-os no 
todo ou em parte, estará incurso em infração de responsabilidade. 
 

§ Único- São fiscais da Eleição todos os candidatos. 
 
 



Art. 42° Os Casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, de acordo com as 
disposições vigentes. 
 
 
Art. 43° A posse da nova Diretoria Executiva dar-se-á após a apuração, e terá a vigência de 
2 (dois) semestres letivos consecutivos, 
 
 
Art. 44° Caso seja candidata a Diretoria Executiva apenas uma chapa, está deverá passar 
pelo processo eleitoral presente neste estatuto, cabendo aos eleitores votarem SIM ou NÃO. 

 
Parágrafo Único - Caso a votação não obtenha quorum (50% + 1 ) por voto secreto, 
a chapa concorrente pode recolher a mesma quantidade de assinaturas dos sócios 
para fazer valor sua eleição. 
 
 

Art. 45° Caso a chapa concorrente não obtenha a quantidade necessária de assinaturas, cabe 
a Assembléia Geral definir a Diretoria Executiva, ou decidir sobre sua extinção. 
 
 
 
Capitulo V - Das disposições Gerais e transitórias 
 
Art. 46° São infrações de responsabilidade os atos praticados por sócios do Centro que 
atentarem contra: 
 
a) a existência do Centro; 
b) a tranqüilidade e lisura dos trabalhadores eleitorais; 
c) o livre exercício dos órgãos do Centro: 
d) a probidade da administração; 
c) a guarda e leal emprego dos bens do Centro. 
 

Parágrafo Único - As penas destinadas aos membros que constituem infrações de 
responsabilidade  serão julgadas, arbitradas e instituídas pela Assembléia Geral. 

 
 
Art. 47° Qualquer sócio do Centro é competente para denunciar por escrito qualquer 
irregularidade  que chegar ao se conhecimento. 
 
 
Art. 48° O acadêmico eliminado do quadro por qualquer ou desrespeito ao estatuto poderá 
solicitar a sua reiteração mediante pedido formulado de acordo com as exigências 
estatuárias e, que será, em primeira estância , decidido pela Diretoria Executiva e, em 
segunda estância, caso não obtenha atendimento na primeira, pela Assembléia Geral. 
 
 



Art. 49° A reforma total do Estatuto deverá ser aprovada em Assembléia Geral, convocada 
especificamente para este fim e com “quorum” mínimo de 50% + 1 (cinqüenta por cento 
mais um) dos sócios presentes na assembléias. 
 
 
Art. 50° Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 
contraídas em nome do C.A. 
 
Art. 51° Os diretores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações contraídas em 
nome do C.A., em virtude de ato regular de gestão. 
 
Art. 52° Não é admitido o voto por procuração. 
 
Art. 54° O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia 
Geral. 
 
Art. 54° A Diretoria empossada quando aprovação deste Estatuto,terá seu mandato com 
vigência até a primeira semana do segundo mês letivo do ano de 2006, quando ocorra nova 
eleição. 
 
 
 
 

Vitória, _________ de setembro de 2006. 
 
 
 

(Deve ser assinado por quem secretariou a reunião e por um representante da comissão pró-
C.A. Deve ser registrado em cartório e reconhecida firma) 


