
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - CENTRO DE ARTES 

ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DOS CURSOS DE DESIGN  
 

 
CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES - CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E FORO 
DA ENTIDADE. 

 
Artigo 1º - O Centro Acadêmico dos Cursos de Design do Centro de Artes da Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel) é uma associação civil, autônoma, sem fins lucrativos, sem fi liação partidária, 
reaberta em 13 de Junho de 2011. 

 

§ 1º - A partir da aprovação deste Estatuto, o Centro Acadêmico dos Cursos de Design do Centro 
de Artes da Universidade Federal de Pelotas passa a denominar-se Centro Acadêmico do Design da 
UFPel. 

 
§ 2º - O Centro Acadêmico do Design da UFPel será identificado pela sigla CADe. 

 
Artigo 2º - O CADe é constituído por prazo indeterminado de duração, tendo por foro a cidade de 

Pelotas - RS, e sede localizada na rua Alberto Rosa, número 62, sala 04 (quatro) do Centro de Artes da 

Universidade Federal de Pelotas. 
 
§ 1º -  A localização da sede do CADe depende de sua disponibilização pela Diretoria do Centro de 

Artes da Universidade Federal de Pelotas e poderá ser alterada a qualquer momento de acordo com 

as definições da mesma. 
 

Artigo 3º - O CADe reconhece Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de 

Pelotas (DCE) como entidade legítima de representação dos acadêmicos da UFPel, nos seus níveis de 
atuação, reservando, em face delas, sua autonomia, bem como reconhec e a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) como órgão responsável pelos mesmos fins, a níveis nacionais. 

 

§ Único - Toda ação efetuada em nome deste estatuto e de conformidade com suas cláusulas, 

provém de poder delegado pelos associados e em seu nome será exercido. 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS OBJETIVOS SOCIAIS 
 

Artigo 4º - São objetivos do CADe: 
 

a) Representar os acadêmicos dos cursos de Design Digital e Design Gráfico do Centro de Artes da 

UFPel nos Conselhos de Centros e Diretórios Acadêmicos promovendo ações em busca de 
soluções para os problemas pertinentes ao universo acadêmico que estes cursos envolvem; 

b) A completa e justa defesa dos interesses do corpo discente dos cursos de Design Digital e 
Design Gráfico do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, junto aos órgãos da 

Universidade e demais autoridades naqueles interesses envolvidos, nos mais diferentes níveis 
ou graus em todas as instâncias de recursos; 

c) Promover e incentivar o intercâmbio entre acadêmicos e profissionais, mantendo contato com 

as entidades de classe; 
d) Participar de atividades pedagógicas em conjunto com o corpo docente; 
e)  A defesa de sua autonomia; 
f) Estimular uma boa relação entre o corpo docente e discente dos Cursos de Design Digital e 

Design Gráfico do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, considerando inclusive, 
os administradores, funcionários e todos que exercem funções na Universidade; 



g) A continuada promoção do nome da Universidade Federal de Pelotas, do Centro de Artes 

desta Universidade, dos Cursos de Design deste Centro e do Centro Acadêmico destes cursos; 
h) A coordenação, organização e realização de cursos, jornadas e semanas acadêmicas, 

seminários, simpósios, congressos, e o que mais for cabível, sempre procurando viabilizar a 

participação dos corpos  discente e docente; 
i) Promover a integração de seus associados através de atividades de cunho cultural, social, 

artístico, esportivo e o que mais for cabível; 
j) Fornecer subsídios para a realização das atividades citadas acima, tendo autonomia para 

angariar patrocínios junto à iniciativa pública e privada; 
k) Cumprir e fazer cumprir este estatuto. 

 

§ Único - É proibida à coordenadoria do CADe tomar quaisquer posições raciais, culturais, 
religiosas, político-partidárias, preconceituosas, em nome do mesmo. 

 
CAPÍTULO III 

 
DO QUADRO SOCIAL 

 
Artigo 5º - Adquire a condição de associado do CADe todos os acadêmicos da Universidade 

Federal de Pelotas, regularmente matriculados nos cursos de Design Digital e/ou Design Gráfico , que . 

 

§ Único - A condição de associado ficará sustada durante o período em que o acadêmico estiver 
com sua matrícula trancada. Perde a condição de associado o aluno que colar grau ou tiver sua 
matrícula cancelada, transferida para outro curso ou que, de qualquer outra forma, deixar de ter 
vinculação com os cursos de Design Digital e/ou Design Gráfico. 

 

CAPÍTULO IV 
 

DOS DEVERES E DIREITOS DOS ASSOCIADOS 
 

Artigo 6º - São deveres dos associados: 

 
a) Empenho pessoal para a promoção e o fortalecimento do CADe; 
b) Comparecimento e respeito às resoluções das Assembleias Gerais do CADe, assim como a 

todas as disposições legais vigentes referentes à vida estudantil; 
c) Atendimento às convocações para as atividades de interesse de classe estudantil para os 

quais forem Designados, na forma deste estatuto; 
d) Sobrepor aos interesses individuais, o interesse coletivo; 

e) Informar ao CADe a realização de qualquer evento de cunho cultural, social, científico e 
esportivo, relacionado aos cursos de Design Digital e/ou Design Gráfico, por associados ao 
Centro Acadêmico; 

f) Cumprir e fazer cumprir este estatuto. 

 
Artigo 7º - São direitos dos associados do CADe: 

 

a) A participação em todas as atividades promovidas pelo CADe; 
b) Propor e discutir, nas Assembleias Gerais, quaisquer assuntos ou medidas relativas ao  
c) CADe, para a concretização de seus objetivos; 
d) Votar e ser votado, em decisões referentes aos cursos de Design do Centro de Artes da 

Universidade Federal de Pelotas, atendendo as disposições deste estatuto; 
e)  Requerer por escrito ao Secretário(a), ou em segundo caso, à qualquer  membro da 

Coordenação Geral do CADe, a convocação de uma Assembleia Geral  Extraordinária, com o 
apoio expresso de pelo menos 10 (dez) acadêmicos, devendo obrigatoriamente informar o 

motivo da convocação; 
f) Ser Designado pela Diretoria do CADe para comissões e funções nas coordenações do CADe ou 

como auxiliar de trabalhos, comissões e operações, visando a melhor obtenção dos objetivos do 

mesmo e/ou atividades compatíveis com a condição de associado; 



g) Representar o CADe e a classe estudantil  junto a órgãos da Universidade, assim como per ante 

outras entidades estudantis, regulados pelas leis vigentes, quando para tais funções for 
Designado pela Diretoria do CADe; 

h) Frequentar e usar as dependências do CADe, obedecendo às normas e regras estipuladas pela 

gestão vigente; 
i) Sob a responsabilidade quanto às atitudes assumidas, requerer sindicância para a apuração de 

irregularidades no âmbito do CADe, através de carta escrita com sua assinatura e de 02 (duas) 
testemunhas que compartilhem da mesma intenção; 

j) Gozar de todos os benefícios oferecidos pel o CADe aos seus associados. 
 

Artigo 8º - Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

 
CAPÍTULO V 

 

DAS PENALIDADES 
 

Artigo 9º - A Assembleia Geral  será soberana na aplicação de penalidades a possíveis infrações, 
que ferem este estatuto, sendo sempre garantido o amplo direito de defesa aos possíveis infratores.  

 

§ Único - A Diretoria poderá ser destituída, observado o quórum e condições necessárias 

descritas no estatuto. 
 

Artigo 10º - Cometem crimes de responsabilidades os membros da Diretoria do CADe, os 
membros das Coordenadorias do CADe e os associados do CADe, quando além dos casos previstos em 

Lei, praticarem o que segue: 
 

a) Atentarem contra este Estatuto; 
b) Mantiverem a guarda para si ou empregarem ilegalmente os bens do CADe; 

c) Atentarem contra a livre manifestação de pensamento e manifestarem atitudes de 
discriminação racial ou étnica, de sexo, ideologia política, de nacionalidade, de religião, de 
condição econômica; 

d) Praticarem qualquer outro ato que cause danos físicos, patrimoniais, morais ou psicológicos ao 

CADe, seus membros ou a outrem; 
e)  Fazerem-se passar por representantes do CADe onde quer que seja sem para isto estar 

devidamente autorizado. 
 

Artigo 11º - Os membros das Coordenações e da Diretoria do CADe que cometerem crimes de 
responsabilidade estão sujeitos às penalidades previstas neste estatuto e nas demais combinações 
legais. 

 

Artigo 12º - Todos os associados do CADe, bem como, os membros das Coordenações e da 
Diretoria do CADe que infringirem o presente estatuto ou ferirem os princípios que marcam e revelam 
a dignidade acadêmica estarão sujeitos às seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 

b) Repreensão; 
c) Suspensão; 
d) Expulsão. 

 

§ Único - As penalidades ou faltas serão julgadas pela própria Diretoria do CADe. 

 

Artigo 13º - A pena de advertência será aplicada verbalmente em caso de negligência 
comprovada. 

 

Artigo 14º - A pena de repreensão será aplicada por escrito ao associado que cometer 
transgressões consideradas leves contra o disposto neste estatuto, a critério da Diretoria do CADe. 



Artigo 15º - A pena de suspensão será aplicada em casos de transgressões graves ou reiterada 

depois da aplicação de pena de repreensão, consistindo na perda dos direitos estabelecidos no 
presente estatuto pelo prazo mínimo de trinta dias consecutivos. 

 

Artigo 16º - A pena de expulsão acarretará a perda total dos direitos previstos neste estatuto, 

declarando-se o apenado eliminado do quadro associativo, ou das Coordenações do CADe, ou da 
Diretoria do CADe, e ocorrerá quando o associado ou o integrante das Coordenações do CADe, ou da 
Diretoria do CADe, incidir transgressões consideradas gravíssimas e que descrevem a seguir: 

 

a) O extravio ou a inutilização de quaisquer bens pertencentes ao CADe e, sendo o infrator 
convocado por escrito, recusar-se a indenizá-lo, ou mesmo quando convocado para prestar 
esclarecimentos, deixar de comparecer ao CADe, injustificadamente, no prazo de dez dias 
seguidos contados da data do aviso; 

b) Der causa ao prejuízo ou perda de direito já obtido pelo CADe; 
c) Reincidir nas mesmas faltas após ter recebido a pena de repreensão ou suspensão. 

 

Artigo 17º - Das penalidades aplicadas caberá recurso, primeiramente à própria Diretoria do 
CADe e, em última instância, à Assembleia Geral  do CADe. 

 

CAPÍTULO VI 
 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
 

Artigo 18º - O patrimônio Social do CADe será constituído pelos bens móveis e imóveis que se 
encontrarem em seu nome, por aqueles que venham o CADe a possuir por aquisição direta ou por 

doação do legado de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive da Entidade Mantenedora da Universidade, 
subvenções de entidades públicas ou que por qualquer outra forma passem a integrar o patrimônio do 
CADe. 

 

Artigo 19º - Ao final de cada semestre, será elaborado pela Coordenadoria do CADe o Balanço 
dos Resultados Patrimoniais, contendo a relação de todos os bens pertenc entes ao patrimônio do 
CADe, sendo apresentado em forma de pauta na Assembleia Geral  Ordinária de cada semestre.  

 

§ Único - Haverá separação de patrimônio do CADe e patrimônio da gestão vigente, no caso de 

doações condicionais e/ou empréstimos temporários, mas ainda assim, todos os bens devem constar 
no Balanço dos Resultados Patrimoniais, com suas respectivas observações, quando for este o caso. 
 

Artigo 20º - A Coordenadoria do CADe é responsável pelas alterações patrimoniais reveladas a 

cada exercício, respondendo seus membros, civil  e criminalmente pelos atos eventualmente 
praticados que venham a construir-se em detrimento do patrimônio social do CADe, desde que 
comprovada culpa ou dolo. 

 

Artigo 21º - O CADe não poderá ser responsabilizado pelas obrigações contraídas por seus 

associados sem a necessária e competente autorização por escrito de sua Coordenadoria. 
 

Artigo 22º - Nenhum bem durável do CADe poderá ser alienado ou gravado sem aprovação da 

Diretoria do CADe. Ficam excluídos desta restrição os gravames decorrentes de ordem judicial, os 
quais independem do consentimento da Diretoria do CADe. 

 

Artigo 23º - Em caso de dissolução do CADe, o destino de seu patrimônio social e reservas 
financeiras serão decididos em Assembleia Geral  Extraordinária que, reunida para tal fim, vier a 

dissolver o diretório. 
 
 

 

 



CAPÍTULO VII 

 
DO ORÇAMENTO, RECEITA, DESPESAS E RECURSOS FINANCEIROS. 

 
Artigo 24º - A Diretoria do CADe arrecadará receitas e praticará despesas necessárias ao 

cumprimento dos objetivos do CADe. 
 

Artigo 25º - Para a execução de objetivos sociais o CADe contará com as seguintes receitas: 
 

a) Contribuição dos acadêmicos associados  e/ou voluntários; 
b) Taxas provenientes de serviços prestados; 
c) Verbas provenientes do Centro de Artes e/ou outras entidades da Universidade Federal de 

Pelotas; 
d) Lucros auferidos com a venda de produtos identificados com o símbolo ou nome do Centro 

Acadêmico e/ou o nome dos Cursos de Design Digital e/ou Design Gráfico. 
e)  Outras verbas e receitas extraordinárias auferidas pelo CADe. 

 
Artigo 26º - A receita extraordinária será constituída: 

 

a) Pelas receitas resultantes de Campanhas Financeiras patrocinadas pela Diretoria do CADe, de 
forma idônea ou em colaboração com outros órgãos estudantis, sendo que neste caso, nos 
montantes que especificamente couberem ao CADe; 

b) Pelos resultados financeiros de Cursos e Eventos produzidos pelo CADe por intermédio de sua 

Diretoria e ou de suas Comissões; 
c) Pelas subvenções de caráter não permanente dos Poderes Públicos; 
d) Pelos auxílios e ou doações eventuais de pessoas físicas ou jurídicas; 

e)  Pelas rendas e aplicações de bens e valores patrimoniais. 
 

Artigo 27º - As despesas ordinárias do CADe constituir-se-ão: 

a) Despesas com manutenção de atividades sociais e culturais, para promoção do conhecimento; 
b) Serviços eventualmente prestados a Diretoria ou suas Coordenações; 
c) Ordenados de Funcionários se assim os  tiver; 

d) Despesas com eventos relacionados ao Movimento Estudantil, que incluem transporte, 
hospedagem e alimentação para representantes da Diretoria, ou acadêmico indicado por 
membro desta, respeitando as condições financeiras do Centro Acadêmico. 

 

Artigo 28º - A movimentação financeira do CADe será lançada em registros apropriados e 
legalmente admitidos, com a anexação dos devidos comprovantes. Ao final de cada gestão, deverá ser 
afixado em local visível, dentro das dependências do Centro de Artes da UFPel e também na sede do 
CADe o Balanço Geral do período relativo ao último mandato da gestão do CADe. 

 

§ Único - As atividades exercidas em nome do CADe pelos membros da gestão do CADe serão 
cumpridas sem qualquer remuneração ou retribuição pecuniárias pelo CADe. 

 

CAPÍTULO VIII 
 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
 

Artigo 29º - São órgãos sociais do CADe: 
 

a) A Assembleia Geral ; 

b) A Diretoria do CADe; 
c) A Formação Geral do CADe; 
d) As Comissões e Representações de ordem extraordinária. 

 



Artigo 30º - A Assembleia Geral  do CADe compõe-se pelo corpo discente dos Cursos de Design do 

Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas que atendam aos deveres estabelecidos por este 
estatuto. 

 

Artigo 31º - A Assembleia Geral  Ordinária reunir-se-á, no mínimo, uma vez por ano. 

 
Artigo 32º - A Assembleia Geral  Extraordinária reunir-se-á por convocação expressa e escrita: 

 
a) Da Direção do CADe; 

b) De qualquer associado que, em pleno gozo de seus direitos, o faça por meio de requerimento 
encaminhado para o(a) Secretário(a) ou, em segundo caso, à qualquer outro membro(a) da 
Coordenação Geral do CADe, com a assinatura de 10 (dez) testemunhas que compartilhem do 

mesmo desejo, fundamentando os motivos de seu requerimento. 
 

Artigo 33º - Compete à Assembleia Geral : 
 

a) Discutir e votar sugestões da Diretoria e Coordenadorias do CADe inscritas na pauta da 

Assembleia e devidamente indicadas na convocação geral; 
b) Aprovar ou recusar as propostas devidamente colocadas na pauta da ordem do dia 

respectivo; 
c) Discutir e aprovar pareceres relativos à orientação e a participação do CADe em áreas de 

interesse geral; 
d) Examinar e debater os Relatórios e os Balanços Gerais submetidos à Assembleia Geral 

pela Diretoria do CADe. 

 
Artigo 34º - A presidência da Assembleia Geral  será executada por membros da Diretoria do 

CADe, ou por acadêmicos por ela Designados. 
 

CAPÍTULO IX 

 
DA FORMAÇÃO GERAL E DA DIRETORIA DO CADe  

 
Artigo 35º - A Formação Geral do CADe considera todos os membros eleitos (representantes, 

coordenadores e membros sem cargo) e será dividida nas seguintes coordenações: 

 

a) Coordenação Geral : composta por 01 (um) Coordenador Geral, 02 (dois) representantes 
discentes, um do Design Gráfico e outro do Design Digital, 02 (dois) tesoureiros e 01 (um) 
secretário. 

 

1º § Os representantes discentes têm seu cargo garantido por este estatuto na Coordenação 
Geral, porém não têm obrigação de participar do Centro Acadêmico se não o desejarem. 

 

b) Coordenação de Eventos: Composta SEMPRE por 01 (um) membro coordenador, mais mínimo 
de 01 (um) auxiliar, sem ultrapassar o l imite máximo de 03 (três) membros auxiliares. 

 
c) Coordenação de Comunicação: Composta SEMPRE por 01 (um) membro coordenador, mais 

mínimo de 01 (um) auxiliar, sem ultrapassar o l imite máximo de 03 (três) membros aux iliares. 
 

d) Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão: Composta SEMPRE por 01 (um) membro 
coordenador, mais mínimo de 01 (um) auxiliar, sem ultrapassar o limite máximo de 03 (três) 
membros auxiliares. 

 

Artigo 36º - Compete à Formação Geral do CADe 
 

a) Empenho pessoal para a promoção e o engrandecimento do CADe; 

b) Desenvolver as atividades do CADe, de acordo com este estatuto e na conformidade das 
resoluções da Assembleia Geral ; 



c) Zelar pelo respeito e conservação do patrimônio social do CADe; 

d) Manter atas atualizadas, somente aos cuidados dos coordenadores do CADe; 
e)  Colocar a disposição dos associados, semestralmente, balancetes atualizados; 
f) Cumprir e fazer cumprir fiel e integralmente, as normas do presente estatuto. 

 

Artigo 37º - A Diretoria do CADe será formada por todos os membros Coordenadores da 
Formação Geral do CADe, e deve-se submeter aos mesmos deveres impostos a esta, sendo também 
responsáveis por funções administrativas adicionais. 

 

Artigo 38º - Compete à Diretoria do CADe: 
 

a) Advertir, suspender, eliminar e ou destituir qualquer coordenador que, comprovadamente, 

transgredir as normas do presente estatuto, ou cometer crime punível por lei; 
b) Aceitar, definir e redefinir novos membros e cargos dentro das coordenações do CADe, de 

acordo com suas necessidades; 
c) Delimitar número máximo de membros tanto da Diretoria como da Formação Geral do CADe, 

de acordo com suas necessidades; 
d) Acompanhar as atividades das Comissões do CADe, indicando seus responsáveis, interferindo, 

se necessário, na forma de sua atuação, para o pleno alcance de seus objetivos; 
e)  Proceder de idêntica forma com respeito às representações estudantis junto aos órgãos 

colegiados da Universidade Federal de Pelotas; 
f) Indicar os representantes discentes de cada curso aos órgãos colegiados universitá rios e 

garantir que estes sejam substituídos anualmente; 

g) Cumprir e fazer cumprir fiel e integralmente, as normas do presente estatuto; 
h) Aplicar aos associados infratores as sanções previstas neste estatuto. 

 
§ 1º - As decisões tomadas em reuniões da Formação Geral do CADe, devidamente consignadas 

em Atas, somente serão válidas se aprovadas com a presença de pelo menos 04 (quatro) membros da 
Diretoria; 

 

§ 2º - A Diretoria do CADe poderá criar comitês e subcomitês, vinculando-os às atividades do 
Centro Acadêmico, com intuito de melhor atender as suas finalidades. 

 

Seção 1ª - Da Coordenação Geral 
 

Artigo 39º - Competirá ao (a) Coordenador (a) Geral e Representantes Discentes: 
 

a) Representar o CADe em todos os seus atos administrativos e de representação, judicial ou 

extrajudicialmente; 
b) Coordenar e fiscalizar todas as atividades administrativas do CADe; 
c) Fazer executadas as deliberações da Formação Geral, da Diretoria e da Assembleia Geral  do 

CADe; 
d) Propor à Formação Geral do CADe todas as medidas de Reforma Administrativa que julgar 

convenientes ou necessárias; 
e)  Coordenar qualquer atividade criada pela Formação Geral do CADe visando proporcionar 

completa assistência e benefícios aos acadêmicos dos Cursos de Design da Universidade 
Federal de Pelotas; 

f) Coordenar a execução e elaboração do Balanço periódico e Geral, em conjunto com os 
tesoureiros; 

g) Gerir as atividades da área político-estudantil  do CADe, na sua relação com os poderes do 
curso, da Universidade na ação que lhe for competente junto aos diferentes meios 
universitários; 

h) Participar, na representação do CADe, de organismos de representação estudantil  estadual, 
nacional ou internacional, indicando delegados ou delegações para atuarem ou exercerem 
funções junto às referidas entidades caso estes sejam de interesse dos membros; 

i) Comparecer às reuniões acadêmicas de caráter social, cultural, desportivo ou a quaisquer 

outros eventos que digam respeito ou interesse as atividades e objetivos do CADe; 



j) Manter-se diligentemente informado a propósito dos problemas gerais de ensino de Design no 

país, daqueles que diretamente afetarem o corpo associativo do CADe, no sentido de 
encaminhar soluções convenientes para os problemas manifestados; 

k) Estudar e defender, ouvindo sempre os acadêmicos dos Cursos de Design, por meio de 

reuniões com representantes, todas as causas que julgar justas e manifestas na área estudantil 
do Centro de Artes ou da Universidade Federal de Pelotas, atuando para tal, junto aos órgãos 
universitários e/ou Poderes Públicos; 

l) Coordenar a ação e a atividade das comissões e representações estudantis, visando sempre o 

melhor interesse da classe representativa; 
m)  Garantir a elaboração de um planejamento com as principais metas e objetivos da gestão 

vigente; 

n) Cumprir e dar cumprimento a este estatuto. 
 

Artigo 40º - São atribuições do (a) Secretário (a): 
 

a) Zelar pelo patrimônio do CADe no que lhe couber em suas atividades de secretaria; 
b) Secretariar as reuniões da Coordenadoria do CADe, promovendo, quando necessário, a 

elaboração das respectivas atas para a devida leitura e assinatura dos presentes, arquivando-
as; 

c) Organizar todas as atividades administrativas do CADe em nome da Diretoria; 
d) Convocar e coordenar reuniões ordinárias e extraordinárias da Formação Geral do CADe, 

votando todas as matérias; 

e)  Receber e expedir correspondências em nome do CADe ou de sua Diretoria; 
f) Organizar e manter os arquivos do CADe. 

 
§ Único - É de responsabilidade dos possíveis membros auxiliares, quando assim Designados pelo 

(a) Secretário (a), atuar como seu substituto em suas tarefas, bem como auxiliar a execução das 
mesmas. 

 

Artigo 41º - São atribuições dos (as) Tesoureiros (as): 
 

a) Efetuar pagamentos em nome do CADe, bem como receber os créditos deste; 
b) Manter atualizados os Livros Fiscais do CADe, coordenando e arquivando toda a contabilidade 

do CADe, mantendo em dia a visualização do fluxo de caixa e disponibilidades Gerais ou de 

qualquer associado que a exigir; 
c) Movimentar as contas correntes do CADe, se existirem, mantidas em bancos legalmente 

reconhecidos e idôneos; 
d) Apresentar balancetes semestrais; 

e)  Responder pela Administração Financeira do CADe, analisando e emitindo parecer sobre a 
viabilidade econômica de projetos do CADe e compra de materiais; 

f) Buscar e elaborar orçamentos a fim de poupar os gastos citados acima, se solicitado para tal.  
 

Seção 2ª - Da Coordenação de Eventos 
 

Artigo 42º - São atribuições do (a) Coordenador (a) de Eventos: 
 

a) Coordenar e organizar confraternizações e outros eventos de grande, médio ou pequeno 
porte, tais como exposições, palestras, mostras, semanas acadêmicas, simpósios, congressos, 

ciclos e seminários que carreguem o nome do CADe ou dos cursos que este representa; 
b) Fomentar e organizar a participação dos acadêmicos da UFPel em eventos externos de cunho 

esportivo, cultural e estudantil. 
c) Avaliar, junto aos tesoureiros, a viabilidade dos possíveis gastos gerados por suas atividades; 

d) Apresentar notas aos tesoureiros de todos os gastos gerados por suas atividades. 
 

§ Único - É de responsabilidade dos possíveis membros auxiliares, quando assim Designados pelo 
(a) Coordenador (a) atuar como seu substituto em suas tarefas, bem como auxiliar na execução das 
mesmas. 



Seção 3ª - Da Coordenação de Comunicação 

 
Artigo 43° - São atribuições do (a) Coordenador (a) de Comunicação: 

 
a) Manter contatos permanentes com a imprensa; 
b) Elaborar informativos buscando a divulgação das atividades desenvolvidas pelo CADe; 

c) Ser responsável pela divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo CADe, incluindo a produção 
de material para este fim; 

d) Desenvolver e criar novos produtos para comercialização pelo CADe, identificados com a sigla 
CADe, além de inserir melhoramentos nos já existentes; 

e)  Selecionar voluntários para participação em eventos, em parceria com coordenador de 
Eventos, quando necessário. 

f) Avaliar, junto aos tesoureiros, a viabilidade dos  possíveis gastos gerados por suas atividades; 
g) Apresentar notas aos tesoureiros de todos os gastos gerados por suas atividades. 

 
§ Único - É de responsabilidade dos possíveis membros auxiliares, quando assim Designados pelo 

(a) Coordenador (a), atuar como seu substituto em suas tarefas, bem como auxiliar na execução das 

mesmas. 
 

Seção 4ª - Da Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

Artigo 44º - São atribuições do (a) Coordenador (a) de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
 

a) Encontrar formas de consolidar convêni os e intercâmbios culturais com Instituições locais, 
nacionais e internacionais; 

b) Acompanhar o desenvolvimento do currículo e ementa das disciplinas; 
c) Viabilizar a execução de projetos alternativos  nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
d) Organizar e promover, junto à Coordenadoria de Eventos, palestras, seminários, cursos, 

exposições e espetáculos. 
e)  Avaliar, junto aos tesoureiros, a viabilidade dos possíveis gastos gerados por suas atividades; 
f) Apresentar notas aos tesoureiros de todos os gastos gerados por suas atividades. 

 

§ Único - É de responsabilidade dos possíveis membros auxiliares, quando assim Designados pelo 
(a) Coordenador (a) atuar como seu substituto em suas tarefas, bem como auxiliar na execução das 
mesmas. 

 
CAPÍTULO X 

 
DAS COMISSÕES E REPRESENTAÇÕES 

 
Artigo 45º - A Diretoria do CADe, em caso de necessidade, indicará, entre todos os associados, 

aqueles que representarão o CADe em comissões ou representações estudantis para os órgãos 
internos da Universidade Federal de Pelotas, ou quaisquer outros organismos de representação 
estadual, nacional ou internacional, delegando-lhes poderes especiais para tanto através de Ofício 
emitido pelo(a) Secretário(a). 

 
Artigo 46º - Os associados indicados para constituírem as comissões e representações estudantis, 

na forma deste estatuto, deverão prestar um relatório do sucedido nas reuniões e conselhos de sua 
comissão ou representação devendo a inda comparecer ao CADe para prestar esclarecimento sempre 

que convocados para tanto, sob a pena de perderem a comissão ou representação recebida. 
 
 

 
 
 
 

 



CAPÍTULO XI 

 
DA ASSEMBLEIA GERAL E DAS REUNIÕES DA FORMAÇÃO GERAL DO CADe  

 
Artigo 47º - A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação, sendo soberana nas suas 

decisões; 
 

§ 1º - As Assembleias Gerais serão: 
 

a) Ordinárias, devendo se realizar semestralmente; 
b) Extraordinárias, por convocação da Diretoria do CADe, ou por requerimentos de acadêmicos 

de acordo com o disposto anteriormente neste estatuto. 

 

§ 2º - As convocações serão feitas com, no mínimo, 07 (sete) dias de antecedência, através de 

cartazes com pauta, afixados no mural do CADe, e divulgados pela internet nos endereços oficiais do 

CADe, e ainda, quando possível, por convocação pessoal dos associados através de convite oral. 
 

§ 3º - As Assembleias Gerais deverão ser realizadas em período letivo e, preferencialmente, em 
horário que não entre em conflito com horários de aul a dos acadêmicos dos cursos de Design. 

 

§ 4º - A Assembleia Geral  se instalará com a presença de um terço dos associados, em primeira 

chamada, ou em segunda chamada, 15 (quinze) minutos após a primeira. Caso o quórum não seja 
atingido, uma nova assembleia geral deverá ser reconvocada para 7 (sete) dias depois. 

 
§ 5º - Em caso de reconvocação de assembleia geral por falta de quórum, a assembleia geral 

poderá ser instalada após a terceira chamada, 30 (trinta) minutos após  a primeira, sem a necessidade 
de quórum mínimo. 

 

§ 6º - A Coordenação da Assembleia Geral  ficará a cargo da Diretoria do CADe ou de associado 
indicado pela própria Assembleia. Compete ao Coordenador da Assembleia verificar o quórum 
mencionado no § 4º. 

 

Artigo 48º - À Coordenadoria de Comunicação do CADe compete a responsabilidade de afixar, 

num prazo máximo de quinze dias, no mural do CADe, bem como nos demais meios de comunicação 
possíveis, as resoluções e deliberações das Assembleias para reconhecimento de todos os acadêmicos. 

 

Artigo 49º - As reuniões da Formação Geral do CADe serão realizadas e registradas de acordo 
com as definições da Diretoria Vigente, desde que de acordo com o disposto neste estatuto. 

 

CAPÍTULO XII 
 

DAS DOCUMENTAÇÕES, OFÍCIOS E ATAS. 
 

Artigo 50º - Competirá ao(à) Secretário(a) o a administração e redação de todos os documentos, 

ofícios e atas oficiais do CADe, excetuando-se os documentos de ordem fiscal/financeira, os quais 
competem aos(às) Tesoureiros(as). 

 

Artigo 51º - Para serem reconhecidos como atas, ofícios e documentos oficiais do CADe estes 
deverão ser marcados com o carimbo oficial do Centro Acadêmico, o qual se faz presente nas folhas 

deste estatuto, devendo o(a) Secretário(a), ou substituto por ele expressamente Designado, assinar 
sobre a marca do carimbo. 

 

Artigo 52º - As atas de reuniões só se farão necessárias nas reuniões em que forem tratados 
assuntos administrativos e de relevante necessidade de registro, como entrada e saída de membros, 

mudanças estatuárias, convocações de assembléias, discussões sobre representações discentes de 
colegiado e/ou conselhos ou medidas coerentes a estas. 



 

§ Único - Estas atas deverão ser digitadas, publicadas na internet e impressas, assinadas e 
arquivadas em pasta específica guardada na sede do CADe. 

 

Artigo 53º - As atas de assembleia deverão ser digitadas, publicadas na internet e assinadas da 
forma padrão, bem como por todos os membros da Diretoria do CADe presentes na mesma, e deverão 
conter da forma mais detalhada possível todas as decisões tomadas nas assembleias. 

 
§ Único - A publicação das atas de assembleias deverá acontecer em até 15 (quinze) dias a partir 

da data de sua realização. 
 

Artigo 54º - Os ofícios deverão, para serem considerados oficiais, receber o carimbo do CADe, 

bem como a assinatura do(a) Secretário(a), ou seu substituto Designado. 

 
CAPÍTULO XIII 

 
DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DISCENTES E DE CONSELHOS. 

 
Artigo 55º - Competirá ao CADe a designação de representantes discentes para o Colegiado dos 

cursos de Design Digital e Design Gráfico, bem como o de  quaisquer outros conselhos que exijam a 

representatividade discente destes cursos. 
 

§ Único - Caso julgue necessário, o CADe poderá promover um processo eleitoral para a escolha 
dos representantes. 

 

Artigo 56º - Deverão ser escolhidos: 

 
a) Um (a) representante discente para o Curso de Design Digital, acadêmico (a) deste curso; 
b) Um (a) representante discente para o Curso de Design Gráfico, acadêmico (a) deste curso; 

 
Artigo 57º - Deverá o CADe, uma vez por ano, juntamente ou próximo ao período de atualização 

do Centro Acadêmico, convocar as eleições para as representações necessárias de forma a cumprir 
com as seguintes definições: 

 

a) Deverá existir período de inscrição, cuja metodologia será decidida pelo CADe. Este período 
não poderá ser menor que de 05 (cinco) dias; 

b) O período de inscrição deverá ser divulgado aos associados do CADe de todas as  formas 
cabíveis e possíveis; 

c) A lista de candidatos inscritos deverá ser submetida para avaliação por um período mínimo de 
02 (dois) dias úteis; 

d) Todos os associados do CADe poderão se candidatar a qualquer um dos cargos . 

 
Artigo 58º - A votação dos representantes de cada curso deverá acontecer durante o período 

letivo de seus respectivos cursos, de modo que os acadêmicos possam votar na entrada, no intervalo e 
na saída de suas aulas. 

 

Artigo 59º - Os acadêmicos de cada curso poderão, única e exclusivamente, votar apenas para os 
representantes de seus respectivos cursos. 

 

§ Único - Em casos de emergência e/ou situações atípicas ou peculiares o CADe poderá definir, 
enquanto órgão representante dos acadêmicos dos cursos de Design da UFPel, os representantes 
discentes, sendo estes de ordem temporária/substitutiva. 

 

 
 
 



 

CAPÍTULO XIV 
 

DOS PROCESSOS SUBSTITUTIVOS E ELEITORAIS DAS GESTÕES, DOS MEMBROS E DOS CARGOS 
DO CADe. 

 

§ 1º - Entende-se por substitutivo todos os processos que promovam a atualização, a 
reorganização e/ou o remanejamento das gestões do CADe, de seus membros e de seus cargos, tais 
como a alternância de cargos, a admissão de novos membros, a abertura de vagas e a saída de 
membros. 

 

§ 2º - São excluídos dos processos substitutivos e eleitorais do CADe os cargos de representantes 
discentes dos cursos de Design Digital e Design Gráfico. 

 
Artigo 60º - São reconhecidos pelo presente estatuto como processos substitutivos e de eleição 

legítimos os seguintes: 
 

a) Processo de Reorganização; 

b) Processo de Atualização; 

c) Processo Eleitoral por Voluntariamento; 

d) Processo de Reeleição; 

e) Processo Eleitoral por meio de chapas.  
 

Artigo 61º - A formação do CADe deverá passar por processo substitutivo ou eleitoral 
anualmente, sempre no mínimo 30 (trinta) dias antes do encerramento do mandato da gestão atual, 
de acordo com o regido neste estatuto e sempre nesta ordem: 

 
1º - Processo de Atualização - Efetuado sempre após processo de reorganização. 
2º - Processo de Reeleição - No caso de falha nos dois processos anteriores. 
3º - Processo Eleitoral por Voluntariamento - Somente no caso de falha nos demais processos, 

devido à ausência de membros da gestão anterior ou número insuficiente de candidatos. 
4º - Processo Eleitoral por chapas - Em caso de falha/irregularidades comprovadas ou na 

impossibilidade de acordo na formação de uma Diretoria única. 

 
§ Único - Os processos são descritos e regulamentados nas seções subsequentes. 

 

Seção 1ª - Do Processo de Reorganização 
 

Artigo 62º - O  processo de reorganização consiste no processo de troca interna de membros e 

cargos. Ele deverá ser obrigatoriamente feito uma vez por ano, mas poderá também ser aplicado 
sempre que a Diretoria do CADe julgar necessário. 

 

Artigo 63º - O processo de reorganização engloba: 

 
a) Alternância de cargos entre os membros da Formação Geral  e/ou Diretoria do CADe; 
b) Alternância de coordenações entre os membros da Formação Geral  e/ou Diretoria do CADe; 
c) Admissão extraordinária de membros para as coordenações do CADe; 

d) Saída de membros da Formação Geral  e/ou Diretoria do CADe; 
e)  Reeleição de cargos da Diretoria do CADe. 

 
§ 1º - O  processo de reorganização deverá, no caso de sua possibilidade, definir a abertura de 

vagas para a Diretoria e/ou Formação Geral  do CADe. 
 

§ 2º - Em caso de não abertura de vagas, ou da não reorganização dos membros, o processo de 

reorganização será considerado nulo e o processo eleitoral por voluntariamento deverá ser aberto.  
 



§ 3º - Todas as decisões tomadas durante o processo de reorganização deverão ser votadas em 

reunião aberta, sendo que todos os participantes da reunião têm direito a voto, mesmo não sendo 
membros da Formação Geral  do CADe. 

 

Seção 2ª - Do Processo de Atualização 
 

Artigo 64º - O processo de atualização do CADe consiste no processo de admissão de novos 
membros ao CADe e, se aplicado com sucesso de acordo com as normas estatutárias se configurará no 

encerramento da gestão atual, e no início imediato da gestão posterior, devendo ser lavrado em ata 
equivalente à ata de eleição e posse. 

Artigo 65º - O processo de atualização só será aplicado após o processo de Reorganização e 
apenas no caso deste ter determinado a abertura de vagas para a Formação Geral  e/ou Diretoria do 

CADe. 
 

Artigo 66º - Estando definidas as vagas abertas, deverá abrir-se por meio de edital o processo de 
atualização que deverá ser amplamente divulgado aos acadêmicos dos cursos de Design através de 
todos os meios de divulgação cabíveis e possíveis. O processo e seu edital deverão ser aplicados e 

constituídos seguindo estes critérios: 
 

a) Divulgação de vagas juntamente com a descrição das responsabilidades inerentes a cada uma 
delas; 

b) Abertura de período de inscrição que se deverá dar através de formulário, com os seguintes 

campos a serem preenchidos pelos candidatos: 
a. Dados pessoais e acadêmicos como: nome completo, telefone para contato, e-mail, 

número de matrícula, curso, semestre e o que mais for julgado necessário; 

b. Lista com ordem de preferência de vaga à qual quer se candidatar; 
c. Disponibilidade de horário; 
d. Campo para informações adicionais onde poderá ser solicitada uma carta de intenções 

e/ou que o candidato disserte sobre a sua experiência com atividades realizadas por 

este Centro Acadêmico ou outro do qual tenha feito parte. 
 

Artigo 67º - As inscrições serão submetidas à avaliação dos membros da então Formação Geral , 

que deverão votar cada uma das vagas se guiando pelos seguintes critérios e depois de aplicados os 
seguintes processos: 

 

a) Verificação de regularidade das informações contidas na inscrição; 
b) Verificação de disponibilidade de horários; 

c) Avaliação cuidadosa do item d do artigo 66º; 
d) Entrevista com os candidatos (se necessário); 
e)  Votação final realizada individualmente, vaga por vaga , durante reunião específica e aberta. 

 

Artigo 68º - O período de inscrições deverá ser de no mínimo 02 (dois) e até no máximo 05 (cinco) 
dias úteis, e deverá ser divulgado com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência. 

 

§ Único - Uma vez terminado o processo de atualização, uma ata deverá ser lavrada e assinada 
pelo (a) Secretário (a) e pelo (a) Coordenador (a) Geral ou membro da Formação Geral  Designado para 
coordenar o processo, sendo válido como ata de eleição e posse. 

 

Seção 3ª - Do Processo Eleitoral por Voluntariamento 

 
Sub-Seção 1ª - Das convocações e época 

 

Artigo 69º - As eleições serão realizadas em um dia útil, das 09 (nove) às 19 (dezenove) horas, no 
dia seguinte ao da realização de uma Assembleia extraordinária específica para o esclarecimento de 
dúvidas e reapresentação da formação voluntária da nova gestão, sendo para isso disponibilizada uma 
mesa no saguão do Centro de Artes onde os acadêmicos poderão votar de forma secreta. 

 



Artigo 70º - As eleições serão convocadas e regulamentadas na forma estatutária pelos membros 

voluntários, em assembleia convocada 30 (trinta) dias antes do processo eleitoral, onde se deverá 
formar: 

 

a) Comissão eleitoral composta por no mínimo 01 (um) e no máximo 03 (três) acadêmicos de 

cada curso, devendo o total ser de número ímpar, e que não poderão se voluntariar para a nova 
gestão. 

 

§ 1º - Competirá a estes acadêmicos a fiscalização do processo eleitoral, a resolução de quaisquer 
problemas relacionados ao processo eleitoral, e a tarefa de serem ou designarem mesários durante o 

período de votação. 
 

§ 2º - Os voluntários deverão organizar sua formação dentro das coordenações e cargos de 
acordo com seus interesses e aptidões e divulgar a composição final da formação a ser aos alunos, 

através dos meios que forem possíveis , tendo para isso que respeitar o prazo mínimo de 15 (quinze) 
dias antes da data fixada para a votação. 

 

Artigo 71º - A Assembleia Geral  deverá ser convocada com mínimo de 10 (dez) dias de 
antecedência ao dia da votação, mediante ampla divulgação através de editais, boletins, jornais, 

cartazes, internet e demais meios cabíveis e disponíveis. 
 

Artigo 72º - No prazo de 05 (cinco) dias úteis antes do dia fixado para a votação, uma comissão 
formada por, no mínimo, 05 (cinco) acadêmicos dos cursos de Design do Centro de Artes da UFPel, 
poderá requerer formalmente, por es crito, em carta entregue ao Colegiado, a convocação de 

Assembleia Geral  para a modificação da data de eleição, ou outros assuntos referentes ao processo 
eleitoral. 

 

Artigo 73º - Este tipo de eleição é indicado somente no caso de falha nos demais processos, 
devido à ausência de membros da gestão anterior ou número insuficiente de candidatos. 

 

Sub-Seção 2ª - Dos eleitores e voluntários candidatos. 

 

Artigo 74º - São eleitores todos os acadêmicos matriculados no curso de Design e suas 
habilitações da UFPel 

 
Artigo 75º - O número de matrícula acompanhado de documento oficial com foto constitui prova 

de identidade eleitoral. 

 
Artigo 76º - Poderão concorrer às eleições todos os acadêmicos matriculados nos cursos de 

Design do Centro de Artes da UFPel. 

 
Artigo 77º - As inscrições para as eleições dar-se-ão sob a forma de formação voluntária 

submetida à aprovação. 
 

Artigo 78º - Poderá voluntariar-se qualquer aluno regularmente matriculado nos cursos de Design 

Gráfico e/ou Design Digital da UFPel, excetuando-se aqueles que estiverem iniciando o 8º semestre. 
 

Artigo 79º - O voluntariamento dar-se-á mediante preenchimento de ficha que contenha: 
 

a) Nome do acadêmico; 
b) Número de matrícula; 

c) Curso; 
d) Semestre; 
e) RG; 

f) CPF; 
g) E-mail; 



h) Assinatura. 

 
§ Único - Deverá ser apresentado comprovante de matrícula devidamente carimbado e assinado 

pelo Colegiado ou órgão responsável. 

 
Artigo 80º - As assembleias e a votação deverão ser feitas nas dependências do Centro de Artes da 

Universidade Federal de Pelotas, por sufrágio direto e secreto. 
 

§ 1º - É vetado o voto por procuração. 
 

§ 2º - Será garantido o sigilo do voto e a inviolabilidade da urna. 

 
Artigo 81º - Os trabalhos eleitorais serão exercidos pela Comissão Eleitoral ou por representação 

credenciada por esta através de carta escrita e assinada por membro da comissão, sendo permitida, 
mas não obrigatória, a presença de fiscais membros da formação voluntária, bem como da Diretoria 

atual. 
 

§ Único - Cabe a comissão eleitoral o cuidado e manutenção da urna de votação. 
 

Artigo 82º - A apuração dar-se-á imediatamente após o término da votação, em local Designado 

pela comissão eleitoral em parceria com o Colegiado. 
 

Artigo 83º - A apuração dos votos somente poderá ser feita com a presença de pelo menos 03 

(três) membros da formação voluntária, mínimo de um membro da comissão eleitoral e 02 (duas) 
testemunhas. 

 

Artigo 84º - A contagem dos votos será feita e a comissão eleitoral declarará aprovada a nova 
gestão se esta conquistar maioria simples (50% + 01 (um)) dos votos. Caso a formação voluntária não 

seja aprovada, o processo eleitoral deverá ser refeito do início. 
 

Artigo 85º - Caso o total de votos  seja inferior à 1/3 (um terço) do total de acadêmicos 
regularmente matriculados no curso, as eleições serão declaradas nulas, sendo convocadas novas 
eleições no prazo de 30 (trinta) dias . 

 

Artigo 86º - A comissão eleitoral decidirá quaisquer dúvidas referentes ao processo eleitoral, 
cabendo recurso de suas decisões a assembleia. 

 

§ Único - Em havendo solicitação por parte dos acadêmicos, feita em conformidade com o 
disposto neste estatuto quanto à convocação de assembléia geral, o processo eleitoral por 
voluntariamento poderá ser substituído por processo de eleição por chapas concorrentes. Para isso se 

deverá formar, em assembléia, Comissão Eleitoral idônea e não elegível. Esta comissão eleitoral 
deverá ser formada por no mínimo 02 (dois) acadêmicos de cada  curso, sendo necessário um número 
total ímpar. A comissão Eleitoral deverá formar documento assinado e reconhecido junto ao 
Colegiado, que regulamente todos os trâmites do processo eleitoral, que será admitido apenas na 

ocasião deste processo. 
 

Seção 4ª - Do Processo de Reeleição 
 

Artigo 87º - Será considerada reeleita a Formação Geral  e a Diretoria atual caso falhe o processo 
substitutivo. Isto deverá ser lavrado em ata e assinado pelas coordenações de organização e geral, 
sendo válido como ata de eleição e posse. 

 

 

 

 

 



Seção 5ª - Processo Eleitoral por Chapas 

 

Artigo 88º - O processo de eleição por chapas consiste em o mínimo de 2 (duas) chapas, 
concorrendo em votação dos associados do CADe. Ele poderá ser aplicado em caso de 

falha/irregularidades comprovadas  ou na impossibilidade de acordo na formação de uma Di retoria 
única, quando os associados do CADe poderão convocar assembleia a fim de iniciar o processo de 
eleição por meio de chapas . 

 
CAPÍTULO XV 

 

DA POSSE E DURAÇÃO DO MANDATO 
 

Artigo 88º - A Formação Geral eleita tomará posse vinte dias após a eleição, em reunião com a 
Diretoria da Gestão que Encerra, devendo ser neste momento lavrada a Ata com a assinatura dos 
Coordenadores Gerais e de Organização de AMBAS as Gestões. 

 
§ Único - Do término das eleições até a data da posse, a Formação Geral do CADe vigente deverá 

utilizar o período para a realização da transição de funções, devendo entregar, à Formação Geral do 

CADe eleita, cópia do relatório e balancete financeiro de que trata o Artigo 19º, correspondente ao 
período total de seu mandato. 

 
Artigo 89º - O mandato para cargos da Formação Geral do CADe terá a duração de um ano, a 

partir da posse. 
 

Artigo 90º - Perderá o mandato qualquer membro que: 
 

a) Tiver trancado ou cancelado a matrícula nos cursos de Design Digital e/ou Design Gráfico da 

UFPel; 
b) Tiver terminado a sua graduação ou em período de estágio obrigatório fora da cidade; 
c) Dentro do período de um semestre letivo não participar das reuniões por três vezes sem 

justo motivo ou por um total de cinco vezes . 

 
Artigo 91º - Só poderá ser reeleita uma Formação Geral em sua forma igualitária no caso de uma 

nova formação não conseguir ser eleita, tendo em vista as condições estatutárias. 

 

CAPÍTULO XVI 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 92º - O presente estatuto só pode ser alterado pelo voto mínimo de dois terços dos 
presentes, em Assembleia Geral , convocada com o fim específico de alteração dos estatutos. 

 

Artigo 93º - O presente estatuto somente poderá ser reformulado, total ou parcialmente, a 
requerimento da maioria da Diretoria do CADe, ou por comissão de pelo menos 20 (vinte) acadêmicos, 
que devem convocar Assembleia Geral  para tratar deste fim específico, à maneira descrita 
anteriormente neste estatuto. 

 

Artigo 94º - No caso de reforma total, será eleita uma comissão para elaborar um projeto que, 
depois de divulgado, terá trinta dias para receber emendas. Será então, submetido à apreciação da 
Assembleia Geral  Extraordinária, que decidirá pelos votos da maioria simples dos pres entes. 

 
Artigo 95º - A dissolução do CADe se dará por: 

 
a. Decisão em Assembleia Geral  Extraordinária, com aprovação de dois terços dos presentes; 
b. Por decisão Judicial, na forma da Lei. 

 



§ Único - Em caso de dissolução da Associação, os bens existentes, após o pagamento das dívidas, 

serão doados a outros órgãos de representação estudantil  da Universidade Federal de Pelotas, sendo 
que o saldo em moeda corrente ou conta bancária deverá ser utilizado na compra de livros que sirvam 
aos interesses dos Cursos de Des ign. Os livros deverão ser doados à Biblioteca do Instituto de Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Pelotas. 
 

Artigo 96º - Os membros da Formação Geral  não respondem subsidiariamente pelas obrigações 
sociais. 

Artigo 97º - O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral . 
 

 

 
 
 

Pelotas, 13 de fevereiro de 2014. 


