
 

 

 

CENTRO ACADÊMICO DE ECONOMIA CELSO FURTADO - CAECF 

ESTATUTO 

 

Capítulo I – Da Entidade 

 

Art. 1 – O centro Acadêmico de Economia Celso Furtado – CAECF, fundado 

em 29/01/2013, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e 

foro na cidade de Santarém-PA, é o órgão de representação estudantil do 

curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Oeste do Pará. 

Parágrafo Único - O Centro Acadêmico do Curso de Ciências Econômicas a 

seguir denominado (CA) reconhece o Diretório Central dos Estudantes (DCE), 

União dos Estudantes de Ensino Superior de Santarém (UES), como entidades 

legítimas de representação dos estudantes nos seus respectivos níveis de 

atuação, reservando face a elas suas autonomias. 

Art. 2 - O CA tem por objetivos: reconhecer, estimular e levar adiante a luta dos 

estudantes representados em defesa dos seus interesses. Luta pela ampliação 

da participação de representação estudantil nos órgãos colegiados, organizar e 

orientar a luta dos estudantes, ao lado do povo, para a construção de uma 

sociedade livre e democrática, além de organizar a luta por uma universidade 

crítica, autônoma e democrática. 

 

Capítulo II - Dos Elementos da Entidade 

Art. 3 - São elementos do CA: 

I - Seu patrimônio 

II - Seus associados 

Seção I - Do patrimônio 

Art. 4. O patrimônio da entidade é constituído pelos bens que possui e por 

outros que venha a adquirir, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação 

de seus encargos. 



Art. 5 - A receita da entidade é constituída por auxílios e subvenções, doações 

e legados, renda auferida em seus empreendimentos. 

Art. 6 - São associados do CA todos os alunos regularmente matriculados no 

curso de graduação de Ciências Econômicas da Universidades Federal do 

Oeste do Pará (UFOPA). 

Art. 7 - São direito dos associados: 

Votar e ser votado, conforme as disposições do presente Estatuto, reunir-se, 

associar-se e manifestar-se nas dependências do CA bem como utilizar seus 

patrimônios para realizar e desenvolver qualquer atividade que não contrarie o 

presente Estatuto. Ter acesso aos livros e documentos do CA. 

Art. 8 - São deveres dos associados: 

Cumprir e fazer o estabelecido no presente estatuto, bem como as 

deliberações das instâncias do CA. Lutar pelo fortalecimento da entidade; zelar 

pelo patrimônio moral e material da entidade; exercer com dedicação e espírito 

de luta a função que tenham sido investidos. 

Art. 9 - Penalidades aos associados 

Os associados que desrespeitam o disposto no artigo 8 poderão perder a 

condição de associados quando a acusação feita por outros associados à 

diretoria for decidida pela assembleia geral com exercício de defesa por parte 

do sócio. 

 

Capítulo III - Da organização e funcionamento da entidade 

 

Art. 10 - São instâncias do CA 

Assembleia Geral 

Diretoria 

Seção I - Assembleia Geral 

Art. 11 - A Assembleia Geral é a instância máxima de decisão da entidade. 

Art. 12 - A Assembleia geral realiza-se; 

Por iniciativa de no mínimo 50% mais 1 da diretoria. 

Por requerimento de 3/10 dos associados. 



Parágrafo único - Toda a assembleia Geral será convocada através de edital 

afixado na sede do CA  e outras instalações da Universidade (murais etc.) e no 

recinto da universidade com pelo menos 3 dias de antecedência, ao qual 

mencionará: data, horário, local e pauta. 

Art. 13 - A Assembleia Geral deliberará com a presença mínima de 3/10 dos 

associados. 

Art. 14 - São atribuições da Assembleia Geral 

Aprovar seu regimento interno; aprovar reforma do estatuto pelo voto de 2/3 

dos presentes; aprovar e alterar o regimento eleitoral; criar medida de interesse 

dos sócios; deliberar sobre casos omissos no presente estatuto. 

Seção II - Da diretoria 

Art. 15 - A diretoria é a instância responsável pelo encaminhamento e 

execução das atividades cotidianas da entidade. 

Parágrafo único - A Assembleia Geral será o fórum máximo de deliberações, 

sendo permitida a participação dos convidados, porém sem direito de voto e 

será presidida, em primeiro lugar, pelo Presidente da entidade, em segundo 

caso pelo Vice-Presidente, em terceiro pelo Secretário Geral ou seu respectivo 

suplente e em último caso por qualquer membro designado pelo presidente, 

preferencialmente o Diretor de Finanças ou seu respectivo suplente. 

Art. 16 - Complete a Diretoria 

Representar os estudantes do curso de Ciências Econômicas da UFOPA; 

cumprir e fazer o presente estatuto; bem como divulgá-lo entre os sócios; 

respeitar e encaminhar as decisões do CA; convocar a Assembleia Geral; 

convocar as eleições para a diretoria do CA; prestar esclarecimentos e contas 

aos associados ao final do mandato. 

Art. 17 - A diretoria compõe-se de pelo menos 8 membros, podendo, com 

exceção da presidência e vice-presidência, cada cargo constituir uma 

suplência: Presidente; Vice-Presidente; Diretor de Comunicação; Diretor de 

Finanças; Diretor de Assuntos estudantis; Diretor de Cultura e Integração; 

Secretário Geral e Diretor de Formação. 

Parágrafo Único: A suplência será preferencialmente uma para cada direção. 

Caso não seja possível, a diretoria pode ter três suplentes ordenados como 1, 

2, 3, 4 e 5 suplentes, respectivamente, de modo que poderão substituir 

qualquer diretor, com exceção da presidência e vice-presidência. Em caso de 4 

faltas alternadas ou três faltas consecutivas em reuniões ordinárias sem 

justificativa ou com a mesma reprovada em reunião, o primeiro suplente do 

período passa a constituir reuniões ordinárias, do CAECF no lugar do diretor 



titular. Em caso de a diretoria não possuir suplente, o titular é afastado da 

diretoria e deixará de fazer parte da gestão, com informe da direção pelo 

afastamento a posse de um novo membro se dará em assembleia, com a 

manifestação voluntaria do discente, mediante aprovação ou não da 

assembleia. 

 

Art. 18 - São responsabilidades específicas do Presidente: 

I - Representar o CAECF na instituição e fora dela, incluindo reuniões de 

/colegiados e conselhos do curso ou programa e instituto a qual esteja 

pertencendo o curso Ciências Econômicas; 

II - Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias da diretoria; 

III - Praticar “ad referendum” da diretoria, os atos que por motivos de força 

maior se fizerem necessários, dando deles conhecimento da reunião 

subsequente; 

IV - Assinar, juntamente com o (a) Secretário (a) Geral, a(as) 

correspondência(s) oficial ou oficiais do CAECF; 

V - Assinar, juntamente com o Diretor (a) de Finanças, os documentos relativos 

ao movimento financeiro; 

VI - Representar o CAECF ou designar representantes em encontros e/ou 

eventos gerais; 

VII - Cumprir e fazer cumprir com as normas do presente Estatuto; 

VIII - Desempenhar as demais funções inerentes ao seu cargo. 

Art. 19 - São Responsabilidades do Vice-Presidente 

I - Substituir, com as mesmas atribuições, o presidente em caso de ausência 

ou impedimento, auxiliar o presidente na coordenação das reuniões e 

Assembleias. 

 

Art. 20 - São atribuições do Secretário Geral: 

I - Sistematizar as atividades gerais do CAECF; 

II - Produzir atas e documentos referentes ao CAECF; 

III - Se fazer presente em todas as atividades do CAECF; 

IV - Representar o CAECF perante o Conselho de Entidades de Base do DCE; 



V - Assinar os documentos gerais do CAECF; 

VI - Receber os documentos destinados ao CAECF por entidades endógenas e 

exógenas e encaminha-los quando necessário, à diretoria competente; 

VII - Assinar junto a Diretoria de Finanças e Patrimônio os documentos 

necessários à movimentação financeira do CAECF; 

VIII - Manter o estatuto do CAECF atualizado frente o cartório competente, 

devido às possíveis alterações estatuárias. 

 

Art. 21 - São atribuições da Diretoria de Finanças 

I - Controlar a movimentação financeira do CAECF; 

II - Efetuar pagamentos  e recebimentos de verbas, doações, contribuições ou 

legados, devidamente comprovados, em nome do CAECF-UFOPA, que 

porventura lhe sejam destinados; 

III - Assinar junto com a Secretaria dos documentos necessários à 

movimentação dos recursos financeiros do CAECF; 

IV - Planejar a politica de gestão dos recursos financeiros do CAECF, 

planejando o orçamento dos gastos e buscando formas alternativas de 

captação de recursos tendo em vistas a independência e autonomia financeira 

da entidade; 

V - Prestar contas perante a Diretorias e a Assembleia Geral, tornando-as 

públicas para todos os estudantes; 

VI - Publicar e fixar em local visível trimestralmente o balanço financeiro do CA. 

 

Art. 22 - São atribuições da Diretoria de Assuntos Estudantis: 

I - Conhecer as demandas dos discentes como falta de professores, problemas 

estruturais entre os outros e encaminhar soluções para as mesmas;  

II - Endossar reclamações dos discentes quando os mesmos forem violados 

em seus direitos, auxiliando os representantes de turma na elaboração de 

representantes contra professores e/ou técnicos administrativos;  

III - Orientar os discentes quanto aos procedimentos de petições de 

documentos, troca de turno, modificação de conceitos, conflitos com 

professores etc.; 



IV - Dar assistência aos estudantes, especialmente aos de baixa renda, a fim 

de integra-los nos projetos de assistência oferecidos pela UFOPA; 

V - Dar conhecimento aos estudantes dos editais de assistência estudantil da 

UFOPA; 

VI - Fomentar práticas que integrem o calouro efetivamente na universidade. 

 

Art. 23 - Compete a Diretoria de Formação  

I - Planejar eventos de cunho acadêmico-científico como palestras, simpósios, 

minicursos, oficinas; 

II - Fomentar a participação do discente através da apresentação de trabalhos 

em eventos acadêmico-científicos;  

III - Fomentar a participação do discente em grupos de estudos, pesquisa e 

extensão; 

IV - Incentivar a criação de projetos e de atividades de extensão no curso de 

Economia;  

V - Promover atividades que integrem as disciplinas ministradas em salas aula 

à realidade cotidiana; 

VI - Promover intensamente a ligação entre as atividades de Pós-graduação e 

da graduação, a fim de integrar as duas facetas do curso de Economia; 

VII - Incentivar a criação de bolsas de pesquisa, monitoria e de extensão para 

alunos da graduação. 

 

 

Art. 24 - São atribuições da Diretoria de Comunicação e Marketing 

I - Criar condições para publicação de informativos, jornais e panfletos do 

CAECF; 

II - Criação e manutenção de conteúdo na internet de informações de utilidade 

aos membros do CAECF, por meio de páginas, perfis e grupos no facebook, 

blogs ou site oficial, e-mail de modo que contenham a divulgação das 

atividades do CAECF, publicações e resenhas políticas, culturais, científicas e 

sociais de interesse dos estudantes; 

III - Divulgar os eventos, debates e confraternizações que venham a ser 

promovidos ou apoiados pelo CAECF; 



IV - Buscar a promoção da imagem do CAECF, no curso, na UFOPA, assim 

como na sociedade de modo geral, defendo-o de injúrias, difamações e 

calúnias; 

V - Divulgar os objetivos, princípios e os programas da gestão; 

VI - Manter as relações com a mídia estudantil e popular, buscando uma 

correspondência e colaboração com ela; 

VII - Manter contato com estudantes de outros cursos da UFOPA, outras 

entidades estudantis tanto de fora como de dentro dela, principalmente com 

estudantes de outros Centros Acadêmicos de Economia ou Diretórios 

Acadêmicos na qual o curso faça parte. 

 

Art. 25 - São atribuições da Diretoria de Cultura e Integração 

 

I - Organizar confraternizações e outros eventos realizados pelo CAECF, tanto 

de cunho acadêmico, junto à diretoria de formação, como de integração através 

do esporte, cultura e lazer entre os discentes do curso; 

II - Desenvolver e fomentar a criação de artística e cultural entre os estudantes, 

criando projetos e atividades diversas nessas áreas, contribuindo para a 

integração da comunidade acadêmica com o curso. 

III - Buscar formas de realizar intercâmbios culturais entre os projetos culturais 

do CAECF e as entidades e organizações externas afins; 

IV - Organizar eventos esportivos interligando a comunidade acadêmica do 

curso, proporcionando um espaço livre para o desenvolvimento da atividade do 

cunho acadêmico. 

 

Art. 26 - A diretoria é eleita por maioria simples, através do sufrágio universal, 

direto e secreto, para mandato de 1 ano. 

a) As eleições deverão ser convocados com no mínimo 1 mês de 

antecedência. 

b) O prazo máximo para a inscrição de chapas é de 48 horas antes da 

realização da eleição. 

c) As chapas devem apresentar, no ato da inscrição, os nomes de seus 

membros e os respectivos comprovantes de matrículas. 

  



Art. 27 - A chapa vencedora tomará posse até no máximo, 15 dias após a 

apuração dos votos. 

 

Capítulo IV - Das disposições gerais e transitórias 

 

Art. 28 - O presente estatuto somente poderá ser reformado, total ou 

parcialmente, se assim for requerido 1/3 dos estudantes associados. 

Art. 29 - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelas 

obrigações contraídas em nome do CA. 

Art. 30 - Os diretores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações 

contraídas em nome do CA. 

Art. 31 - Não é admitido votar por procuração. 

Art. 32 - O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela 

assembleia geral. 

 

 

 

 

Santarém, 21/11/2019 


