
ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS / REGIONAL CATALÃO 

 

TÍTULO I 

Da Personalidade e da Finalidade 

 

CAPÍTULO I 

Da Personalidade 

 

Art. 1° O Centro Acadêmico de Engenharia de Produção da Universidade Federal de 

Goiás / Regional Catalão, também denominado pela sigla CAEP UFG/RC é uma entidade 

estudantil sem filiação política partidária de representação dos estudantes do referido curso 

com prazo de duração indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

Das Finalidades 

 

Art. 2º O CAEP UFG/RC tem por finalidade: 

I – defender os direitos e os interesses gerais dos estudantes do Curso; 

II – representar e promover oficialmente os estudantes do Curso no âmbito acadêmico; 

III – proporcionar a seus membros efetivos as condições necessárias para o 

cumprimento de suas incumbências; 

IV – fomentar o desenvolvimento técnico/científico, cultural e humanístico dos 

estudantes do Curso; 

V – incentivar a participação dos estudantes do Curso na vida universitária, tornando-

os sabedores de seus direitos e deveres; 

VI – estimular a interação entre as entidades que agrupam estudantes do Curso. 

 

TÍTULO II 

Dos Filiados e dos Membros da Entidade e seus Direitos e Deveres 

 

CAPÍTULO I 

Dos Filiados e seus Direitos e Deveres 



 

Art. 3° Serão considerados filiados da Entidade todos os estudantes regularmente 

matriculados no curso de Engenharia de Produção da UFG/RC. 

Art. 4º Serão direitos dos filiados do CAEP UFG/RC: 

I – a participação nas reuniões do Conselho do CAEP UFG/RC, embora sem direito a 

voz ou voto, a não ser que haja permissão para tal; 

II – votar e ser votado: em Assembleia Geral, como candidato em eleição para 

Diretoria Executiva do CAEP UFG/RC; 

III – fazer solicitações à Entidade, pertinentes às suas finalidades, e cobrar retorno; 

IV – convocar Assembleia Geral, conforme o segundo (2º) parágrafo do Artigo 15°. 

Art. 5° Serão deveres dos filiados do CAEP UFG/RC: 

I – respeitar e cumprir as disposições do presente Estatuto; 

II – acatar as decisões das instâncias deliberativas dos estudantes do Curso. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Membros e Seus Direitos e Deveres 

 

Art. 6° Serão considerados membros do CAEP UFG/RC os estudantes regularmente 

matriculados no curso de Engenharia de Produção da UFG/RC que forem eleitos na Eleição 

para Diretoria Executiva da Entidade, convidados pela Diretoria Executiva para fazerem parte 

da Entidade, ou aprovados em eventuais processos seletivos realizados pela Entidade e 

efetivados como membros colaboradores. 

Art. 7° O membro do CAEP UFG/RC poderá assumir função de: 

I – diretor, chefe de alguma das seis (6) diretorias da Diretoria Executiva; 

II – membro colaborador, colaborador da Diretoria Executiva. 

Art. 8° Serão direitos dos membros do CAEP UFG/RC: 

I – voz e voto no Conselho; 

II – requerer a convocação do Conselho, conforme o quinto (5º) parágrafo do Artigo 

17°; 

III – solicitar a qualquer tempo, informações relativas às atividades da Entidade; 

IV – utilizar todos os bens e serviços colocados à sua disposição pela Entidade; 

V – ser eleito membro da Diretoria Executiva. 

Art. 9° Serão deveres dos membros do CAEP UFG/RC: 



I – respeitar e cumprir as disposições do presente Estatuto e do Regimento Interno; 

II – acatar as decisões das instâncias deliberativas dos estudantes do Curso; 

III – comparecer assiduamente aos plantões, reuniões e eventos da Entidade; 

IV – exercer diligentemente os cargos e funções para os quais foi designado; 

V – preservar o patrimônio do CAEP UFG/RC, da Universidade, e de outras entidades 

estudantis; 

VI – não tomar posição pública de caráter político, partidário ou religioso em nome da 

Entidade; 

VII – prestigiar a Entidade por todos os meios ao seu alcance. 

Art. 10° Perde-se a condição de membro do CAEP UFG/RC: 

 I – pela sua renúncia; 

II – pela conclusão, abandono ou jubilamento do Curso; 

III – pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas atividades, no 

caso de pessoas jurídicas; 

IV – por decisão de cinquenta por cento mais um (50%+1) da Assembleia Geral ou 

Conselho do CAEP UFG/RC fundada na violação de qualquer das disposições do presente 

Estatuto ou do Regimento Interno. 

Art. 11° É vedada a remuneração aos membros da Entidade pelo exercício de suas 

funções, configurando-se assim trabalho voluntário. 

Parágrafo Único. Os membros poderão receber do CAEP UFG/RC reembolso 

referente aos custos incorridos na execução de atividades, sujeito as disposições do 

Regimento Interno. 

 

TÍTULO III 

Do Patrimônio 

 

Art. 12º O patrimônio do CAEP UFG/RC é formado:  

I – por eventuais contribuições dos membros; 

II – pela execução de eventuais atividades geradoras de renda; 

III – pelas contribuições voluntárias e doações recebidas; 

IV – pelo nome da Entidade, bem como indiretamente o nome da UFG. 



Art. 13º Em caso de extinção do CAEP UFG/RC ou sua desativação temporária 

devido à falta de candidatos nas eleições de Diretoria Executiva, o destino do seu patrimônio 

deve ser decidido em Assembleia Geral. 

 

TÍTULO IV 

Da Estrutura Hierárquica e Administrativa  

 

Art. 14º São instâncias deliberativas do CAEP UFG/RC, em ordem decrescente de 

poder decisório: 

I – a Assembleia Geral; 

II – o Conselho do CAEP UFG/RC; 

III – a Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO I 

Da Assembleia Geral 

 

Art. 15° A Assembleia Geral dos Estudantes dos Cursos de Engenharia de Produção 

da UFG/RC ou simplesmente Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação dos 

estudantes do Curso, e delibera inclusive sobre a sua entidade representativa, o CAEP 

UFG/RC.  

§1º Será composta por todos os alunos regulares do Curso de Engenharia de Produção 

da UFG/RC. 

§2º Ocorrerá quando houver uma convocação feita pelo Presidente do CAEP UFG/RC 

ou por um décimo dos alunos do Curso, mediante documento enviado à Entidade, devendo 

constar pauta, local e horário. 

§3º Deverá ser convocada com pelo menos quarenta e oito horas (48h) de 

antecedência, considerando-se apenas os dias úteis, mediante editais e/ou extratos de editais, 

ou cartazes que informem a data, hora, local e pautas a serem discutidas na Assembleia Geral 

fixados nos murais nos blocos didáticos. 

§4º A Assembleia, para iniciar na hora marcada, deverá ter quórum, ou seja, cinquenta 

por cento mais um (50%+1) dos estudantes do Curso. 

§5º Com trinta minutos (30min) de espera, a Assembleia Geral poderá ser iniciada 

com qualquer número de estudantes do Curso. 



§6º É permitido o voto igualitário a todos os estudantes do Curso. 

§7º Serão deliberados as propostas em Assembleia Geral que obtiverem a maioria 

simples dos votos. 

Art. 16° Serão competências da Assembleia Geral: 

I – discutir e votar recomendações, teses, moções e propostas apresentadas por 

qualquer estudante regular do Curso; 

II – denunciar, suspender ou destituir membros do CAEP UFG/RC, garantindo o 

direito de defesa do(s) acusado(s); 

III – eleger a comissões para eleição de sucessão de gestão; 

IV – deliberar sobre os casos omissos deste Estatuto; 

V – aprovar propostas de modificações do atual Estatuto; 

VI – decidir sobre a extinção do CAEP UFG/RC. 

 

CAPÍTULO II 

Do Conselho do CAEP UFG/RC 

 

Art. 17° A reunião do Conselho do CAEP UFG/RC é a instância máxima de 

deliberação dentro da entidade.  

§1º O Conselho será composto por todos os membros do CAEP UFG/RC. 

§2º As reuniões poderão ser de caráter: 

I – ordinário, com datas e horários pré-definidos e com regularidade no intervalo entre 

as reuniões; 

II – extraordinário, com datas e horários não pré-definidos, de caráter emergencial. 

§3º A periodicidade das reuniões fica a critério de cada gestão. 

§4º As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com pelo menos quarenta e oito 

horas (48h) de antecedência, considerando-se apenas dias úteis, mediante convocação que 

informe a data, hora, local e pautas a serem discutidas na reunião. 

§5º As reuniões poderão ser convocadas: 

I – pelo Presidente; 

II – pela Diretoria Executiva, a requerimento de cinquenta por cento mais um (50%+1) 

dos diretores. 



§6º As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com pelo menos quatro horas 

(4h) de antecedência, mediante convocação que informe hora, local e pautas a serem 

discutidas na reunião. 

§7º As reuniões, para iniciar na hora marcada, deverão ter quórum, ou seja, cinquenta 

por cento mais um (50%+1) dos conselheiros. 

§8º Com quinze minutos (15min) de espera, as reuniões do Conselho poderão ser 

iniciadas com qualquer número de conselheiros. 

§9º As reuniões serão presididas pelo Presidente da Entidade e na sua ausência, pelo 

Vice-Presidente e na ausência deste segundo o presidente da reunião será decidido pelos 

Conselheiros presentes na reunião. 

§10º A função de secretário de reunião, caso exista, pode ser decidida pelos 

Conselheiros em cada reunião. 

§11º Os votos serão igualitários. 

§12º Serão deliberadas as propostas que obtiverem a maioria simples dos votos. 

Art. 18° Serão competências do Conselho do CAEP UFG/RC: 

I – deliberar sobre planejamento, implantação, execução, controle e manutenção das 

atividades da Entidade; 

II – aprovar o Regimento Interno; 

III – analisar e aprovar as demonstrações financeiras e contábeis; 

IV – analisar e aprovar gastos e investimentos da Entidade;  

V – eleger membros para cargos na Diretoria Executiva; 

VI – eleger ou selecionar candidatos para eleições de representação discente; 

VII – mudar/substituir cargo ou função de qualquer membro do CAEP UFG/RC em 

caso de necessidade, para eficiência do trabalho; de negligência, má conduta comprovada ou 

por infração deliberada ao presente Estatuto ou do Regimento Interno; 

VIII – excluir membros devido negligência, má conduta comprovada ou por infração 

deliberada ao Estatuto ou do Regimento Interno; 

IX – deliberar em casos omissos no presente Estatuto. 

 

CAPÍTULO III 

Da Diretoria Executiva 

 

Art. 19° A Diretoria Executiva será investida dos poderes de administração e 

representação do CAEP UFG/RC, de forma a assegurar a consecução de seus objetivos, 



observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações do Conselho e das 

Assembleias Gerais. 

Parágrafo Único. A Diretoria Executiva será composta por seis (6) membros 

distribuídos nas áreas: 

I – Presidência; 

II – Vice-Presidência; 

III – Diretoria Administrativa & Financeira; 

IV – Diretoria de Comunicação & Marketing; 

V – Diretoria de Recursos Humanos; 

VI – Diretoria de Projeto. 

Art. 20° Serão competências da Diretoria Executiva: 

I – regulamentar e executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho do 

CAEP UFG/RC; 

II – elaborar as demonstrações financeiras e relatórios de atividades e apresentá-los ao 

Conselho; 

III – estabelecer as diretrizes fundamentais do CAEP UFG/RC; 

IV – aprovar a admissão de membros do CAEP UFG/RC; 

V – aceitar subvenções e legados; 

VI – aprovar as propostas de projetos a serem executados pelo CAEP UFG/RC; 

VII – eleger substitutos para os cargos vagos da Diretoria Executiva até a realização da 

próxima reunião do Conselho. 

Art. 21º Em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais, inclusive assinatura de 

contratos, ordens de pagamento, e na constituição de procuradores, o CAEP UFG/RC será 

representado por seu Presidente em conjunto de qualquer outro membro da Diretoria 

Executiva. 

 

TÍTULO V 

Da Representação Discente 

 

Art. 22° Os membros do CAEP UFG/RC deverão assumir funções de representação 

discentes, sendo essa a finalidade máxima da Entidade. 

§1º Os cargos de representantes discentes serão desempenhados paralelamente aos 

cargos e funções na Entidade, ou seja, serão acumulativos e não excludentes. 



§2º Os representantes discentes deverão ser definidos em eleição interna da Entidade, 

no entanto, recomenda-se que as representações mais importantes fiquem a encargo do 

Presidente, sendo a representatividade da Entidade e de seus filiados a sua principal 

atribuição.  

§3º Será dever da Entidade eleger internamente representante(s) para o Conselho do 

Curso de Engenharia de Produção. 

§4º Será dever de cada gestão candidatar seus membros nas eleições de representação 

discente, e desempenhar a função competentemente caso sejam eleitos, em todos os conselhos 

existentes e que possam surgir, cuja participação da Entidade possa favorecer os filiados da 

mesma. 

§5º O tempo de participação em certos conselhos pode não ser concomitante com o 

tempo de gestão do CAEP UFG/RC. Portanto, os membros que forem se candidatar a tais 

funções devem ter plena ciência que poderão possuir responsabilidade de representação 

mesmo tendo acabado o seu tempo de gestão na Entidade. 

Art. 23° Será competência dos representantes discentes: 

I – representar e promover os estudantes do Curso nos conselhos de que fazem parte; 

II – emitir parecer periódico sobre as atividades para a Entidade e seus filiados. 

 

TÍTULO VI 

Das Obrigações de Cada Gestão, da Sucessão de Gestão, da Transição de Gestão e do 

Tempo de Gestão 

 

CAPÍTULO I 

Das Obrigações de Cada Gestão 

 

Art. 24° Serão obrigações de toda gestão do CAEP UFG/RC: 

I – documentar adequadamente as atividades realizadas pela gestão mediante atas, 

planilhas e outros documentos; 

II – realizar a recepção e integração dos alunos calouros; 

III – eleger ou tentar se eleger através de candidatura, para funções de representação 

discente, conforme Artigo 22°; 

IV – participar de eventos, do planejamento a execução, promovidos pela 

Universidade e pelo Curso onde há espaço para a promoção do Curso e de seus alunos; 



V – incentivar e facilitar a participação dos filiados nos eventos pertinentes 

promovidos pela Universidade e pelo Curso; 

VII – incentivar e facilitar a participação dos filiados em eventos de Engenharia de 

Produção e áreas afins, nacionais e internacionais; 

VIII – promover eleições para Diretoria Executiva do CAEP UFG/RC, conforme 

especificados entre os Artigo 25° e Artigo 31°; 

IX – cumprir adequadamente as tarefas da transição de gestão segundo Artigo 32°. 

 

CAPÍTULO II 

Da Sucessão de Gestão 

 

Art. 25° A sucessão de gestão da entidade deverá ser realizada via processo eleitoral, 

denominada como Eleição para Diretoria Executiva do CAEP UFG/RC. 

Art. 26° Será dever de cada gestão convocar Assembleia Geral para compor Comissão 

Eleitoral em tempo hábil para esta realizar as Eleição para Diretoria Executiva do CAEP 

UFG/RC antes do término do mandato vigente, conforme Artigo 29º e Artigo 33º.  

Art. 27° Será dever da Comissão Eleitoral: 

I – a elaboração do Edital de Eleição; 

II – a convocação da eleição via publicação de edital; 

III – a divulgação da eleição para todos os filiados; 

IV – os registros das candidaturas; 

V – o acompanhamento do processo eleitoral; 

VI – a realização da eleição; 

VII – a apuração de votos; 

VIII – a análise de recursos, caso haja; 

IX – a escritura das atas de eleição e posse; 

X – divulgação do resultado da eleição. 

Art. 28° Sobre as candidaturas: 

§1º As candidaturas deverão ser realizadas por chapas. 

§2º Nenhum participante das chapas candidatas poderá participar de mais de uma 

chapa. 



§3º Cada chapa deverá conter no mínimo quatro (4) membros (50%+1 do número de 

membros da Diretoria Executiva), que se candidatarão a cargos da Diretoria Executiva, 

especificados no Artigo 19°, sendo obrigatória a candidatura ao cargo de Presidente. 

§4º Poderá ser candidato em uma chapa todo estudante regular do Curso. 

§5º Não será permitida a candidatura de um estudante que esteja em débito com a 

Entidade. 

§9º É permitido recandidatar-se. 

Art. 29° A eleição deverá ocorrer: 

I – antes do término do mandato vigente; 

II – dentro do recinto dos blocos onde houver aulas do Curso; 

III – em dia letivo; 

IV – garantindo sigilo de voto e inviolabilidade de urnas. 

Art. 30° Serão eleitores na Eleição para Diretoria Executiva do CAEP UFG/RC todos 

os estudantes regularmente matriculados no Curso. 

Parágrafo Único. O voto não será de caráter obrigatório. 

Art. 31° Poderá haver anulação da eleição se comprovada alguma irregularidade 

realizada por membros da chapa eleita ou pela Comissão Eleitoral. 

 

CAPÍTULO III 

Da Transição de Gestão 

 

Art. 32° Para fins de transição de gestão, cada gestão terá que executar as seguintes 

tarefas ao final do seu mandato e início do mandato subsequente: 

I – fornecer certificados de participação para os membros da gestão que está se 

encerrando; 

II – organizar arquivos físicos e digitais de Entidade, arquivando adequadamente os 

documentos referentes à gestão que estará se encerrando; 

III – fazer backup (cópia de segurança) dos arquivos digitais, para uso futuro da 

Entidade, caso seja necessário; 

IV – fornecer treinamento de Gestão CAEP UFG/RC em até duas (2) semanas após a 

nova gestão ter tomado posse. Este treinamento deverá capacitar a nova equipe com 

princípios gerais de gestão de centro acadêmico e informações sobre a disposição dos 

arquivos da Entidade, físicos e digitais; 



V – transferir a administração de endereços de e-mail e demais canais de comunicação 

da Entidade para Presidente e/ou Diretor (a) Administrativo & Financeiro da gestão 

subsequente; 

VI – entregar arquivos físicos e digitais para Presidente e/ou Diretor (a) 

Administrativo & Financeiro da gestão subsequente; 

VII – repassar recursos financeiros, caso haja, para Presidente e/ou Diretor (a) 

Administrativo & Financeiro da gestão subsequente. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Tempo de Gestão 

 

Art. 33° Cada gestão terá o mandato de um (1) ano letivo.  

§1º Começa no primeiro dia útil da semana seguinte, transcorridos trinta (30) dias 

corridos do início do primeiro semestre letivo do ano ou no primeiro dia útil, transcorridos 

trinta (30) dias corridos do início do primeiro semestre letivo do ano, caso este dia seja uma 

segunda-feira. 

§2º Termina na véspera do início do próximo mandato. 

§3º Se as Eleições para Diretoria Executiva do CAEP UFG/RC forem realizadas fora 

do período habitual, será decidido em Assembleia Geral quanto ao tempo incomum de 

mandato da próxima gestão, a fim de que os períodos de mandato sejam regularizados 

conforme o primeiro (1°) e segundo (2°) parágrafos deste Artigo. 

 

TÍTULO VII 

Das Disposições Transitória e Finais 

 

 Art. 34° Este Estatuto terá vigência a partir do primeiro dia letivo de dois mil e quinze 

(2015). 

Art. 35° No caso da Entidade permanecer desativada por um período, devido à falta de 

candidatos nas Eleições para Diretoria Executiva do CAEP UFG/RC ou outra razão, a 

situação da entidade será a de “temporariamente desativada”.  

§1º Quando houver novamente interesse pela reativação dos trabalhos da Entidade será 

feita uma nova Assembleia Geral para a formação da Comissão Eleitoral. 



§2º Após os trabalhos serem retomados o documento que regerá a entidade continuará 

a ser o presente Estatuto. 

Art. 36º O presente Estatuto poderá ser modificado a qualquer tempo, por deliberação 

de Assembleia Geral convocada para este fim, conforme Artigo 15°. 

Art. 37º O CAEP UFG/RC poderá ser extinto a qualquer tempo, por deliberação de 

Assembleia Geral convocada para este fim, conforme Artigo 15°. 

 

Aprovado em Assembleia Geral no dia vinte e nove (29) de agosto de dois mil e 

quatorze (2014). 

 

__________________________________ 

  Presidente da Assembleia 

 

__________________________________ 

  Secretária da Assembleia 

 

__________________________________ 

       Bruno Vigil Pereira 

         OAB/SP 347818 

 

 

 

 

 


