
CENTRO ACADÊMICO DE GESTÃO PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CAGP

ESTATUTO

Dispõe  sobre  a  criação,  finalidade,  funcionamento,
associados, direitos e deveres dos associados, patrimônio,
conselhos e diretorias do Centro Acadêmico do Curso de
Gestão Pública e Desenvolvimento Regional do Instituto
de Ciências da Sociedade - ICS, da Universidade Federal
do Oeste do Pará – UFOPA.

Título I - Do Centro Acadêmico

Art. 1 – O Centro Acadêmico do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional é a entidade de
representação máxima dos discentes regularmente matriculados e frequentes do Curso de Graduação em
Gestão Pública e Desenvolvimento Regional do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal
do Oeste do Pará.

Parágrafo  Único:  O  Centro  Acadêmico  do  Curso  de  Gestão  Pública  e  Desenvolvimento  Regional,
denominado CAGP, reconhece o Diretório Central dos Estudantes – DCE, a União dos Estudantes de Ensino
Superior de Santarém – UES, como entidades legítimas de representação dos estudantes nos seus respectivos
níveis de atuação, reservando em face delas sua autonomia.

Art. 2 – O Centro Acadêmico do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional é uma organização
da sociedade civil sem fins lucrativos, nos termos do art. 53 do Código Civil, com sede nas dependências do
Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará e com foro no município de
Santarém – Pará.

Art. 3 – São finalidades e objetivos do Centro Acadêmico:

I. A defesa incondicional dos interesses dos discentes do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento
Regional;

II. Promover a integração e a solidariedade entre o corpo discente, docente e administrativo do Curso
de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, do ICS e da UFOPA;

III. A luta permanente pela qualidade de ensino e o aperfeiçoamento das atividades acadêmicas;

IV. Apoiar as demais entidades estudantis na defesa do bem estar dos estudantes;

V. Lutar por uma universidade crítica, autônoma e democrática;

VI. Organizar  e  promover  eventos  e  prestar  serviços  de  caráter  cívico,  social,  cultural  e  técnico
científico;

VII. Realizar intercâmbio, colaboração e parcerias com outras instituições, entidades e associações;

VIII. Buscar a participação do corpo discente nas atividades do Centro Acadêmico.

Título II - Da Organização e Administração do Centro Acadêmico

Capítulo I – Dos órgãos deliberativos do Centro Acadêmico

Art. 4 – São instâncias do Centro Acadêmico:

a) A Assembleia Geral dos Discentes;

b) A Diretoria Executiva;

c) O Conselho de Representação Discente; e o

d) O Conselho Fundador.

Capítulo II – Da Assembleia Geral dos Discentes

Art. 5 - A Assembleia Geral, órgão superior do Centro Acadêmico de Gestão Pública, é constituída por todos
os  discentes  regularmente  matriculados  e  frequentes  do  Curso  de  Graduação  em  Gestão  Pública  e
Desenvolvimento Regional do ICS da UFOPA. 



Parágrafo Único:  as  reuniões  da Assembleia  geral  serão presididas  pelo presidente  e  vice-presidente  do
centro acadêmico.

Art. 6 – A Assembleia Geral terá as seguintes atribuições:

I. Aprovar o estatuto;

II. Discutir  e  votar  as  teses,  recomendações  e  propostas  apresentadas  por  qualquer  um  de  seus
membros;

III. Opinar e deliberar sobre quaisquer assuntos que digam respeito ao Centro Acadêmico e que estejam
fora da alçada da Diretoria;

IV. Deliberar sobre recursos a ela encaminhados;

V. Propor alterações ao texto do Estatuto do CAGP;

VI. Destituir  a  Diretoria  do  CAGP,  ou  qualquer  um  dos  seus  membros,  quando  se  verificarem
irregularidades ou abusos no desempenho de suas funções, facultada ampla defesa aos implicados.

§ 1º - As convocações dar-se-ão com 07 (sete) dias de antecedência através de cartazes afixados em salas de
aula e aviso em todas as turmas com ciência por escrito dos representantes de classe;

§ 2º - A Assembleia Geral poderá ser realizada por iniciativa de no mínimo 50% mais 1 da diretoria ou por
requerimento de 3/10 dos associados;

§ 3º - A assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, quando convocada por 3/10 do total dos discentes
regularmente matriculados, e poderá ter sua data alterada caso haja alteração no calendário acadêmico;

§ 4º - As matérias em discussão serão decididas por maioria simples de votos dos membros.

Capítulo III – Do Conselho de Representação Discente

Art. 7 – O Conselho de Representação Discente, órgão consultivo e fiscalizador do Centro Acadêmico, será
composto  pelos  representantes  discentes  de  classe  das  turmas  ativas  do  Curso  de  Gestão  Pública  e
Desenvolvimento Regional do ICS da UFOPA.

Parágrafo Único: São representantes discentes de classe os alunos eleitos pelos colegas de classe, período e
curso regular em sufrágio universal.

Art. 8 – A Representação Discente terá as seguintes atribuições:

I. Resguardar o cumprimento do Estatuto e demais normas internas reguladoras do Centro Acadêmico
de Gestão Pública e desenvolvimento Regional;

II. Primar pelo bom relacionamento entre corpo discente e docente;

III. Manifestar quaisquer reclamações, dúvidas e sugestões advindas do corpo discente para análise e
discussão por toda a Diretoria;

IV. Apresentar propostas de ações estratégicas às instâncias competentes do Centro Acadêmico;

V. Reunir-se com a Diretoria do Centro Acadêmico sempre que necessário ou sempre que por esta
solicitada para debater problemas de natureza geral do curso;

VI. Eleger, em caso de ausência ou impedimento da Diretoria Geral, um dentre os demais diretores que
não esteja ausente ou impedido para assumir a Diretoria Geral do Centro Acadêmico interinamente;

Art. 9 – As sessões da Representação Discente serão instaladas sempre na segunda semana do mês, sendo o
dia e hora marcada pelo Diretor Acadêmico e Assuntos Estudantis junto com o Presidente do CA, ou quando
solicitadas em caráter de urgência pela Diretoria do Centro Acadêmico ou quando houver necessidade de
reunião dos representantes para discussão de qualquer assunto competente ao Conselho de Representantes de
Classe.

Parágrafo Único: As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos.

Art.  10  – O  Conselho  Fiscal,  órgão  delegado  da  diretoria,  será  constituído  de  1  (um)  membro  da
representação discente e 2 (dois) do Conselho Fundador, com mandato de 2 (dois) anos.

Art. 11 – Ao Conselho Fiscal compete: 

a) Dar  parecer  referente  aos  demonstrativos  financeiros  fornecidos  pela  Diretoria  Administrativo-
Financeira;

b) Analisar a lista de bens inalienáveis do Centro Acadêmico a cada começo de gestão;

c) Deliberar  sobre  os  contratos,  ou outras  obrigações  que  ultrapassem o término para  a  gestão  da
diretoria;

d) Em caso de necessidade, propor a mudança de bens inalienáveis. 



Art. 12 – O Conselho Fiscal terá como Presidente o mais votado de seus membros que serão eleitos pela
própria diretoria.

Capítulo IV – Da Diretoria

Seção I – Da Constituição

Art. 13 – A Diretoria Executiva do Centro Acadêmico de Gestão Pública e Desenvolvimento será constituída
por:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente;

c) (1) Secretário Executivo; e 2 (dois) suplentes;

d) (1) Diretor Administrativo; e 2 (dois) suplentes;

e) (1) Diretor de Finanças e Contabilidade; e 2 (dois) suplentes;

f) (1) Diretor de Comunicação, Cultura e Eventos; e 2 (dois) suplentes;

g) (1) Diretor Acadêmico e Assuntos Estudantis; e 2 (dois) suplentes;

h) (1) Diretor de Projetos e Parcerias; e 2 (dois) suplentes.

§ 1º - Com exceção do Presidente e do Vice-Presidente, todas as demais diretorias e, inclusive o secretário
executivo, poderão ter um 1º e 2º suplente, todos indicados pelo ocupante do cargo em exercício.

§ 2º - É vedado o acúmulo de cargos.

§ 3º - O presidente e o vice-presidente terão, após a posse, um prazo de 30 (trinta) dias para indicar todos os
integrantes das Diretorias que compõem a Diretoria Executiva,  ou seja,  o Diretor (a)  e o Secretário (a)
Executivo (a).

Art. 14 – A Diretoria Executiva do Centro Acadêmico de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional será
eleita por votação direta e secreta, para um mandato de 02 (dois) anos a contar da data da posse.

Art. 15 – Para posse da nova diretoria é necessária a presença do presidente. Caso o mesmo esteja impedido
deverá ser substituído pelo vice-presidente. Na falta de qualquer destes será nomeado por toda a diretoria um
representante.

Seção II – Das Competências

Art. 16 – Compete à Diretoria Executiva:

a) Representar os discentes do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional da UFOPA;

b) Reformular o estatuto;

c) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral, dando a todos a
necessária divulgação;

d) Convocar  reuniões  da Representação Discente,  bem como da  Assembleia  geral,  na  forma deste
Estatuto;

e) Contratar os serviços necessários para o desempenho das atividades do Centro Acadêmico e fixar-
lhes a remuneração, mediante decisão das diretorias, tendo, a decisão, 50% de aprovação destas;

f) Deliberar sobre a assinatura de contratos e a constituição de quaisquer outras obrigações, desde que
estas não gerem compromissos que ultrapassem o término da gestão;

g) Autorizar os recebimentos e despesas; 

h) Promover a eleição entre os representantes discentes e Conselho Fundador para o Conselho fiscal;

i) Encaminhar ao Conselho Fiscal, até 30 (trinta) dias do término de sua gestão, o balanço com as
respectivas demonstrações de receitas e despesas;

j) Organizar e divulgar, mensalmente, o relatório das atividades do Centro Acadêmico;

k) Realizar a escolha dos Representantes Discentes eleitos pelos colegas, conforme o estabelecido neste
estatuto;

l) Manter regularizada a situação fiscal e jurídica do Centro Acadêmico;

m) Formar comissões ou comitês para assuntos específicos como processo eleitoral, processo seletivo,
processo de contratação de serviços e/ou outros quando achar conveniente;

n) Eleger internamente substituto para qualquer diretoria, nos termos deste Estatuto.

Art. 17 – A Diretoria Executiva reunir-se-á na primeira semana de cada mês ou quando solicitada por maioria
simples de seus associados diretores.



§ 1º - As reuniões ocorrerão com a presença de pelo menos 3 (três) associados diretores, devendo as decisões
serem tomadas por maioria simples de votos dos presentes. 

§ 2º - Entende-se por Diretoria Executiva todos os diretores constituídos conforme o Art. 13 deste estatuto. 

Art. 18 – São funções do Presidente:

a) Ser o representante discente no Colegiado do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional
da UFOPA;

b) Coordenar todas as atividades do Centro Acadêmico;

c) Representar o CAGP em juízo ou fora dele;

d) Elaborar  juntamente  com o Vice -  Presidente  e  o  Diretor  de Finanças  e  Contabilidade,  o  plano
financeiro do Centro Acadêmico;

e) Convocar e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias da diretoria;

f) Presidir e assinar as reuniões da Assembleia Geral e do Centro Acadêmico;

g) Coordenar e controlar todo o fluxo de recursos do Centro Acadêmico;

h) Desempenhar as demais funções que forem atribuídas ao seu cargo.

Art. 19 – Compete ao Vice - Presidente:

a) Colaborar nas atividades das demais áreas, fornecendo a estrutura necessária para o desenvolvimento
das mesmas; 

b) Substituir o Presidente em seus impedimentos, nos termos deste Estatuto;

c) Representar o CAGP em juízo ou fora dele;

Art. 20 – Compete ao Secretário Executivo:

a) Secretariar as reuniões de Diretoria e Assembleia Geral;

b) Se fizer presente em todas as atividades do CAGP;

c) Produzir atas e documentos referentes ao CAGP;

d) Assinar os documentos quando autorizado pelo Diretor Administrativo;

e) Receber  os  documentos  destinados  ao  CAGP pelas  demais  entidades  e  encaminha-los  quando
necessário, à diretoria competente;

f) Desempenhar as demais funções inerentes ao cargo e a outras que forem lhe atribuídas.

Art. 21 – Compete ao Diretor Administrativo:

a) Orientar e executar todas as atividades administrativas nas dependências do CAGP;

b) Elaborar registros das atividades que comprovem a realização dos mesmos;

c) Assinar junto a Diretoria de Finanças e Contabilidade os documentos necessários à movimentação
financeira do CAGP;

d) Manter o estatuto do CAGP atualizado frente o cartório competente, devido às possíveis alterações
estatuárias;

e) Desempenhar as demais funções inerentes ao cargo e a outras que forem lhe atribuídas.

Art. 22 - Compete ao Diretor de Finanças e Contabilidade: 

a) Coordenar e controlar todo o fluxo de recursos do Centro Acadêmico; 

b) Contratar serviços necessários ao desempenho das atividades do Centro Acadêmico e fixar-lhes a
remuneração;

c) Proceder pagamentos e recebimentos;

d) Elaborar juntamente com o Presidente e o Vice - Presidente o planejamento financeiro do CAGP;

e) Planejar a política de gestão dos recursos financeiros do CAGP, planejando o orçamento dos gastos e
buscando formas alternativas de captação de recursos tendo em vistas a independência e autonomia
financeira da entidade;

f) Elaborar demonstrativos financeiros mensais e pareceres semanais sobre a situação financeira do
CA;

g) Prestar  contas  perante  as  Diretorias  e  a  Assembleia  Geral,  tornando-as  públicas  para  todos  os
estudantes;

h) Colaborar  e  mostrar  todos  os  relatórios  financeiros  aos  membros  do  Conselho  Fiscal  quando
solicitados.



Art. 23 - Compete ao Diretor de Comunicação, Cultura e Eventos: 

a) Elaborar e executar atividades socioculturais destinadas aos alunos o curso;

b) Desenvolver e auxiliar qualquer atividade cultural que tenha finalidade principal o enriquecimento
cultural do aluno;

c) Desenvolver atividades de integração dos alunos como mostras culturais, festas, viagens e afins, que
propiciem enriquecimento cultural aos alunos;

d) Elaborar  jornais  e  boletins  informativos  do  CAGP,  promovendo  assim  ampla  divulgação  das
atividades desenvolvidas pelo Centro Acadêmico e demais informações relevantes à comunidade
acadêmica;

e) Divulgar os objetivos, princípios e os programas da gestão em exercício;

f) Divulgar os eventos, debates e confraternizações que venham a ser promovidos ou apoiados pelo
CAGP;

g) Criação e manutenção de conteúdo na internet de informações de utilidade aos membros do CAGP,
por  meio  de  páginas,  perfis  e  grupos  no  facebook,  blogs  ou  site  oficial,  e-mail  de  modo  que
contenham a divulgação das atividades do CAGPDR, publicações e resenhas políticas,  culturais,
científicas e sociais de interesse dos estudantes;

h) Promover a divulgação e valorização do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional junto
à comunidade, órgãos governamentais e outras instâncias da sociedade santarena;

i) 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 da  área  de
Políticas Públicas ou Diretórios Acadêmicos no qual o curso faça parte.

Art. 24 – Compete ao Diretor Acadêmico e Assuntos Estudantis:

a) Coordenar as atividades acadêmicas do Centro Acadêmico, integrando a Diretoria à representação
discente;

b) Promover  e  incentivar  a  participação  dos  alunos  em  atividades  relativas  à  pesquisa,  ensino  e
extensão;

c) Promover seminários e palestras, e também, organizar eventos em parceria com as Diretorias de
Projetos e Parcerias e Comunicação, Cultura e Eventos.

d) Coordenar a participação do Centro Acadêmico no movimento estudantil em geral, e no que for de
relevância à comunidade acadêmica do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional; 

e) Divulgar e incentivar a participação do corpo discente nos encontros e movimentos estudantis;

f) Promover a integração com os outros Centros nas questões relativas ao movimento estudantil dentro
e fora da UFOPA; 

g) Promover participação discente nas atividades do Centro Acadêmico;

h) Divulgar  e  incentivar  a  participação dos  discentes  nos  eventos  da  universidade e  em outros  de
interesse do Curso;

i) Conhecer as demandas dos discentes como falta de professores, problemas estruturais entre os outros
e encaminhar soluções para as mesmas; 

j) 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; 

k) Orientar  os  discentes  quanto  aos  procedimentos  de  petições  de  documentos,  troca  de  turno,
modificação de conceitos, conflitos com professores etc.;

l) Dar assistência aos estudantes, especialmente aos de baixa renda, a fim de integra-los nos projetos de
assistência oferecidos pela UFOPA;

m) Dar conhecimento aos estudantes dos editais de assistência estudantil da UFOPA;

n) Fomentar práticas que integrem o calouro efetivamente na universidade.

Art. 25 – Compete ao Diretor de Projetos e Parcerias:

a) Desenvolver atividades pontuais dentro do CAGP conforme deliberado pela diretoria de cada gestão;

b) Desenvolver projetos em parceria com a comunidade e o Poder Público local e regional;

c) Assessorar o desenvolvimento de projetos relativos a outras diretorias do Centro Acadêmico;



d) Acompanhar  e  orientar  os  projetos  de  extensão,  bem  como  outras  atividades  extracurriculares
desenvolvidos pelo CAGP;

e) Planejar eventos de cunho acadêmico-científico como palestras, simpósios, minicursos, oficinas;

f) Fomentar a participação do discente através da apresentação de trabalhos em eventos acadêmico-
científicos; 

g) Fomentar a participação do discente em grupos de estudos, pesquisa e extensão;

h) Incentivar  a  criação  de  projetos  e  de  atividades  de  extensão  no  curso  de  Gestão  Pública  e
Desenvolvimento Regional;

i) Promover atividades que integrem as disciplinas ministradas em salas aula à realidade cotidiana;

j) Promover intensamente a ligação entre as atividades de Pós-graduação e da graduação, a fim de
integrar as duas facetas do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional;

k) Incentivar a criação de bolsas de pesquisa, monitoria e de extensão para alunos da graduação.

Capítulo V – Do Conselho Fundador

Art. 26 – O Conselho Fundador será composto pelos membros que ajudaram na organização e fundação do
Centro Acadêmico de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional do ICS da UFOPA.

Parágrafo Único: Os membros fundadores servirão voluntariamente, podendo ocupar a Presidência do Centro
Acadêmico em caráter interino ou quando a ocasião surgir.

Art. 27 – Compete ao Conselho Fundador:

a) Compor o Conselho Fiscal do CA;

b) Opinar sobre o CA;

c) Sugerir projetos e parcerias;

d) Promover treinamentos aos membros da Diretoria Executiva quando solicitado;

e) Sugerir alterações ao Estatuto do CA;

f) Ser escolhidos para compor as comissões e comitês que a Diretoria Executiva formar.

Título III – Dos associados

Capítulo I - Da composição do Centro Acadêmico

Art. 28 – O corpo social do Centro Acadêmico compõe-se de:

a) Associados;

b) Associados Diretores;

c) Associados Fundadores.

§ 1º - São associados todos os alunos regularmente matriculados no curso de Gestão Pública do ICS/UFOPA.

§ 2º - São associados diretores os alunos eleitos e legitimados em pleito bienal pela maioria simples dos
alunos e os indicados pelo Presidente do CA. Só poderão ser destituídos da função de Diretores quando
assim for deliberado pela Assembleia Geral com maioria simples dos votos.

§  3º  -  São associados fundadores  todos aqueles  que colaboraram com o  CAGP,  ou  seja,  sua  criação  e
fundação, de acordo com o Titulo II e Capitulo V deste Estatuto, podendo servir voluntariamente, mediante
assinatura de termo de colaboração voluntária, sendo os mesmo isentos de qualquer tipo de remuneração,
além disso, fica garantida a emissão de um certificado de colaboração como comprovante das atividades
desenvolvidas dentro do CA.

Capítulo II – Dos direitos e deveres

Art. 29 – São direitos de todos associados:

g) A livre manifestação em assuntos inerentes às finalidades do Centro Acadêmico;

h) Votar e ser votado nas eleições nos termos deste Estatuto;

i) Participar de todas as atividades do Centro Acadêmico.

j) Ser escolhidos para compor as comissões e comitês que a Diretoria Executiva formar.

Parágrafo Único: Os associados que se filiarem ao Centro mediante a expedição de carteira de identificação
estudantil gozarão de descontos em atividades e promoções realizadas pelo Centro Acadêmico.

Art. 30 – São deveres dos associados diretores:



a) Exercer com dedicação e probidade a função para a qual tenham sido eleitos e nomeados; 

b) Respeitar e fazer respeitar o estabelecido no presente Estatuto; 

c) Zelar pelo bom desempenho e desenvolvimentos de todas as funções e atividades do CAGP. 

Título IV – Das Penalidades

Parágrafo Único: Os associados diretores que não cumprirem o estipulado por este Estatuto ficam impedidos
de se candidatar a eleições posteriores.

Art. 31 – O Associado diretor que faltar a três reuniões ordinárias consecutivas ou não obtiver 75% (setenta e
cinco por cento) de presença total em reuniões, ambas sem justificativa plausível será excluído do quadro
diretor. 

Título V – Do Patrimônio

Art. 32 – O patrimônio do CAGP será constituído por:

a) Bens imóveis e móveis cedidos pelo ICS e pela UFOPA;

b) Pelos  auxílios,  doações,  subvenções  provenientes  de  qualquer  entidade  públicas  ou  privadas,
nacionais ou internacionais, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação de seus encargos;

c) Pela contribuição dos próprios sócios quando assim ficar convencionado;

d) Pelas receitas provenientes da prestação de serviços.

Art. 33 – Em caso de dissolução do CA, todo seu patrimônio será transferido à Coordenação do Curso de
Gestão Pública e Desenvolvimento Regional da UFOPA, que o alocará como melhor convier.

Título VI - Do Processo Eleitoral

Art. 34 – A Diretoria Executiva será eleita por maioria simples, pelo voto individual, direto e secreto, para
um mandato de 02 (dois) anos, podendo concorrer a uma reeleição, observado o presente Estatuto e o Edital
do processo eleitoral (eleição).

§ 1º – As eleições ocorrerão para Presidente e Vice Presidente do CA, sendo que o Presidente eleito será o
representante discente no colegiado do Curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional do ICS da
UFOPA.

§ 2º  –  Os candidatos deverão ser alunos que estejam cursando pelo menos 3 (três) disciplinas da grade
curricular,  não podendo exercer a presidência aqueles que têm a colação de grau prevista para antes do
término do mandato.

§ 3º – Os mandatos serão de 02 (dois) anos, permanecendo a presente diretoria em exercício até o último dia
de dezembro do ano.

§ 4º – Em caso de empate na primeira colocação entre duas ou mais chapas, proceder-se-á nova eleição (2º
turno), apenas com a participação dessas chapas, em um prazo máximo de 07 (sete) dias.

Art. 35 – O processo eleitoral será regido por edital específico, formado e reformulado por uma comissão
específica intitulada Comissão Especial de Eleitoral – CEE.

Parágrafo único: O Presidente do CAGP deverá obrigatoriamente nomear a Comissão de que trata o caput
deste artigo com 90 (noventa) dias de antecedência do fim do mandato.

Art. 36 – As eleições serão convocadas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, mediante edital do
processo  eleitoral  assinado pelo Presidente  da Comissão  Eleitoral  onde constará  as  normas relativas  ao
procedimento.

Art. 37 – O edital do processo eleitoral deverá conter, no mínimo:

a) Todas as regras, normas, instruções, formulários e documentos referentes às eleições para a Diretoria
Executiva do CAGP;

b) Um cronograma com todas as datas do processo eleitoral;

c) Modelos de formulários e documentos que serão usados no Processo Eleitoral;

d) Os nomes dos membros da Comissão Eleitoral.

Art. 38 – O procedimento eleitoral deverá ser realizado no recinto do Instituto de Ciências da Sociedade –
ICS, da UFOPA, durante o horário normal de atividades escolares de graduação, mediante identificação do
acadêmico votante, sendo garantido o sigilo do voto e a inviolabilidade da urna. 



Art. 39 – O comparecimento e voto dos associados nas eleições são facultativos e não é permitido voto por
procuração.

Título VIII – Disposições Gerais

Art. 40 – O presente Estatuto só poderá ser modificado, em partes, mediante proposta de qualquer associado,
respeitada a condição de 1/5 para associados ou maioria absoluta para associados diretores.

Parágrafo  único:  Só  será  aprovada  qualquer  modificação  mediante  aprovação  por  maioria  absoluta  da
Assembleia Geral.

Art.  41 –  As associados diretores e representantes discentes desempenharão suas funções gratuitamente,
sendo vetado a eles qualquer tipo de remuneração.

Art. 42 – Os associados não respondem pelas obrigações contraídas em nome do CAGP;

Art. 43 – Os diretores não são responsáveis pelas obrigações contraídas em nome do CAGP;

Art. 44 – Casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em primeira instância pela Diretoria Executiva e em
última instância, se for o caso, pela Assembleia Geral.

Art. 45 – O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral.


