
ESTATUTO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES 

URI – CÂMPUS DE SANTIAGO 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E DURAÇÃO 
 

ART. 1º - O Diretório Central dos Estudantes URI Câmpus de Santiago, doravante 

denominado simplesmente como DCE, é associação sem fins lucrativos conforme artigo 53 e 

demais do Código Civil. 

PARÁGRAFO ÚNICO: o DCE tem por nome fantasia “DCE – Cléo Adriano Sabadi 

Bonotto”. 

 

ART. 2º - O DCE constitui-se como órgão de integração e representação máxima dos 

estudantes da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Câmpus de 

Santiago, doravante denominada simplesmente como URI. 

 

ART. 3º - O prazo de duração do DCE é indeterminado. 

 

ART. 4º - A sede do DCE é na Avenida Batista Bonotto Sobrinho, nº 733, na cidade de 

Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, com foro no mesmo local. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADE 
 

ART. 5º - São princípios e finalidade do DCE: 

I – Organizar e incentivar eventos de caráter cultural, científico e social que visem o 

aprimoramento da formação acadêmica; 

II – Promover a integração e o intercâmbio de saberes entre todos os alunos dos 

diversos cursos da URI e das demais Instituições de Ensino Superior; 

III – Promover a aproximação entre acadêmicos, professores, técnico-administrativos, 

movimentos estudantis, sociais e comunidade em geral; 

IV – Representar os estudantes, no todo ou em parte, judicial ou extrajudicialmente, 

defendendo seus interesses sem distinção de qualquer natureza; 

V – Buscar, permanentemente, a melhoria da qualidade de ensino; 

VI – Lutar contra toda e qualquer forma de opressão e exploração, promovendo e 

incentivando todas as formar de organização estudantil e social; 

VII – Promover a construção de políticas que facilitem a permanência dos estudantes 

na URI; 

VIII – Promover a paridade do poder de decisão entre os alunos, professores, técnicos 

e comunidade em geral no âmbito da URI, buscando constituir uma Universidade plenamente 

comunitária; 

IX – Cooperar com as demais entidades representativas de estudantes e movimentos 

sociais. 

 

 

CAPÍTULO III 



DOS ASSOCIADOS 
 

ART. 6º - São membros do DCE aqueles que nele se filiarem. No entanto, qualquer 

estudante da URI, mesmo que não filiado, poderá votar na Assembleia Geral e no Congressos 

dos Estudantes, bem como participar de qualquer atividade da entidade. 

 

ART. 7º - Dentre os demais direitos ao longo deste Estatuto, seus membros podem: 

I – Participar e falar em Assembleia Geral e no Congresso dos Estudantes; 

II – Frequentar as instalações da entidade; 

III – Acessar informações da entidade; 

IV – Candidatar-se e se eleger para cargos na entidade; 

V – Peticionar junto à Diretoria em defesa de interesse pessoal ou coletivo; 

VI – Convocar Assembleia Geral Extraordinária, na forma do Estatuto. 

 

ART. 8º - Dentre os demais deveres ao longo do Estatuto, sem membros devem: 

I – Conhecer, obedecer e fazer obedecer as normas da entidade; 

II – Respeitas os atos da entidade, especialmente de dirigentes; 

III – Zelar pela boa reputação e pelo patrimônio da entidade; 

IV – Colaborar com a entidade; 

 

ART. 9º - Poderá se filiar ao DCE qualquer estudante da URI que esteja devidamente 

matriculado em qualquer curso, seja de graduação ou pós-graduação. 

 

ART. 10 – A filiação ao DCE se dera, simplesmente, mediante entrega pelo interessado 

de requerimento de filiação à Diretoria, contendo dados para contato. 

PARÁGRAFO 1º - A Diretoria terá no máximo trinta dias para decidir e comunicar, 

através de edital, a admissão ou rejeição. 

PARÁGRAFO 2º - Contra a decisão pela admissão ou rejeição, caberá, por parte de 

qualquer um, apto a votar em Assembleia, recurso no prazo de dez dias ao Conselho Fiscal, 

que decidirá em até trinta dias. 

PARÁGRAFO 3º - Aquele que não mais possuir interesse em se manter filiado ao DCE, 

deverá comunicar expressamente sua vontade à Diretoria. Fato que também será publicado em 

edital. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO 
 

ART. 11 – O patrimônio do DCE é formado por doações e seus frutos, bem como renda 

de atividades. Não poderá ser gratuitamente distribuído ou dado a ninguém, a menos que em 

projeto de cooperação com entidade congênere. A Diretoria manterá permanente registro de 

patrimônio, valores, direitos, obrigações etc. 

PARÁGRAFO 1º - A ocupação ou exercício de cargo no DCE jamais será remunerada. 

No máximo, o ocupante será indenizado por despesas que tenha para o exercício, como 

deslocamento para atos específicos. 

PARÁGRAFO 2º - Ao DCE é proibido assumir fiança, avais, garantias reais, cartões de 

crédito, crédito rotativo, cheque especial, empréstimos de dinheiro e emissão de títulos de 

crédito, a não ser cheques nominais e cruzados, com fundos quando da emissão. 

PARÁGRAFO 3º - Ao DCE é proibido realizar atos estranho às suas finalidades. 



PARÁGRAFO 4º - A Diretoria fica vetada a contratação de obrigações de garantia real, 

fidejussória, ou quirografária, tais como fiança, aval, hipoteca, anticrese, penhor etc. 

PARÁGRAFO 5º - A alienação de quaisquer bens que alterem significativamente o 

patrimônio do DCE somente poderá ser realizada mediante a decisão da maioria absoluta da 

Diretoria do DCE com aquiescência da Assembleia Geral. 

 

ART. 12 – Os associados não respondem pelos direitos e obrigações da pessoa jurídica 

DCE, nem subsidiariamente. A pessoa jurídica DCE não responde pelos atos praticados com 

excesso de poder por seus membros, filiados, gestores etc. 

 

ART. 13 – Em caso de extinção, o patrimônio do DCE será depositado em entidade 

escolhida pela Assembleia Geral, com indicação de quem poderá levantar o depósito, devendo 

tal pessoa ser entidade congênere. Nunca haverá distribuição entre os membros do DCE. 

 

ART. 14 – As despesas dos DCE serão classificadas em: 

I – Ordinárias, quando referentes a gastos com material de expediente, prestadores de 

serviço, conservação e manutenção do seu patrimônio; 

 II – Extraordinárias, quando referentes a gastos decorrentes da realização de 

promoções e eventos, além de toda e qualquer despesa não prevista acima. 

 

ART. 15 – As despesas extraordinárias deverão ser aprovadas pela maioria absoluta da 

Diretoria do DCE. 

 

ART. 16 – As despesas não poderão, no momento da contratação, gerar obrigações 

futuras que ultrapassem o período de gestão em exercício. 

 

ART. 17 – A Diretoria do DCE é obrigada a prestar contas de sua gestão financeira, 

bimestralmente e ao término de seu mandato, ao Conselho Fiscal, responsável pela sua 

aprovação. 

 

ART. 18 – Após sua aprovação, a prestação de contas deverá ser afixada em mural da 

sede do DCE, bem como em outros murais que facilitem a sua publicização. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS 
 

ART. 19 – O DCE é composto pelas seguintes instâncias, por ordem decrescente de 

poder deliberativo: 

I – Congresso dos Estudantes; 

II – Assembleia Geral; 

III – Conselho Representativo; 

IV – Diretoria; 

V – Conselho Fiscal; 

 

SEÇÃO I – DO CONGRESSO DOS ESTUDANTES 

 

ART. 20 – O Congresso Estudantil é o órgão máximo de deliberação do DCE, sendo 

composto por todos os estudantes da URI. O Congresso Estudantil da URI será convocado: 



I – Ordinariamente, a cada dois anos, pela Diretoria do DCE, que deverá organizá-lo 

de acordo com as normas deste estatuto; 

II – Extraordinariamente, por convocação de 3/5 (três quintos) dos membros do 

Conselho Representativo, por maioria simples dos membros da assembléia geral ou por 

maioria simples dos membros da Diretoria. 

PARÁGRAFO 1° – A convocação de que tratam os incisos deste artigo deverá ser feita 

com, no mínimo, 30 dias de antecedência, com discriminação dos assuntos a serem tratados, 

através de Edital, amplamente publicizado. 

 

ARTIGO 21 - O Congresso terá suas próprias normas regulamentadas através de 

regimento interno, que deverá estar em conformidade com este estatuto e será discutido e 

aprovado no início do Congresso. 

 

ARTIGO 22 - Compete ao Congresso dos Estudantes URI: 

I – Reconhecer os inscritos, julgando recursos e casos pendentes; 

II – Discutir e votar moções, teses e outras propostas que venham a ser apresentadas 

pelos delegados credenciados e encaminhá-las como diretrizes gerais do movimento 

estudantil da URI; 

III – Criar Grupos de Trabalho (GT) para o próprio Congresso dos Estudantes ou 

permanentes acerca dos temas que considerar necessários; 

IV – Modificar o presente estatuto, no todo ou em parte; 

V – Denunciar, suspender ou destituir os membros da Diretoria do DCE, respeitado o 

amplo direito de defesa dos envolvidos. 

 

ARTIGO 23 – As decisões do Congresso serão tomadas por maioria simples dos votos 

dos delegados na plenária final, exceto nos casos dos incisos IV e V do artigo 22, em que será 

necessário o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos delegados na plenária final. 

 

ARTIGO 24 – O “quorum” de deliberação do Congresso é a presença de 50 % + 1 

(cinqüenta por cento mais um) dos delegados aptos para a plenária final. 

 

ARTIGO 25 – Todos os estudantes da URI estão aptos a se credenciar de forma livre e 

direta no Congresso dos Estudantes, mas somente serão delegados com direito a voto na 

plenária final os estudantes com freqüência de participação de, no mínimo, 50% (cinqüenta 

por cento) do período de atividades do Congresso. 

Parágrafo Único – Não será feita nenhuma distinção, no Congresso Estudantil, entre os 

participantes, mesmo em relação aos representantes de Entidades de Base, os quais têm direito 

exclusivamente ao seu voto individual. 

 

SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

ART. 20 – A Assembléia é o órgão de deliberações do DCE imediatamente inferior ao 

Congresso dos Estudantes, sendo composta por todos os estudantes da URI, com igual direito 

a voz e voto. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Também será concedido o direito a voz aos não-estudantes, 

salvo deliberação em contrário por parte da própria Assembléia. 

 

ART. 21 – Compete à Assembléia Geral: 

I – Reconhecer seus membros; 



II – Discutir e votar as teses, recomendações e propostas apresentadas por qualquer um 

de seus membros; 

III – Deliberar sobre assuntos de interesse do corpo discente e encaminhar suas 

decisões à Diretoria Executiva; 

IV – Julgar recursos interpostos da Diretoria Executiva e do CEB; 

V – Convocar, de forma extraordinária, o Congresso Estudantil. 

 

ART. 22 – A Assembleia Geral é instalada mediante Edital de Convocação emitido 

pelo Presidente da Diretoria para qualquer assunto, desde que sem invasão de competência do 

Conselho Fiscal ou Comissão Eleitoral. Nas suas competências, o Coordenador do Conselho 

Fiscal e/ou Chefe da Comissão Eleitoral também poderá fazer convocação por edital. 

Qualquer grupo de cinquenta pessoas com poder de voto na Assembleia também poderá 

realizar convocação por edital. 

PARÁGRAFO 1º – O Edital de Convocação tratará pauta, data, hora, local e nomes 

completos dos subscritores com competência para o ato. 

PARÁGRAFO 2º – No horário em que foi convocada, a Assembleia só poderá ser 

declarada aberta e iniciar se presentes mais de cento e cinquenta votantes. Do contrário, só 

poderá ser aberta meia hora depois, com qualquer número. 

PARÁGRAFO 3º – A ata será assinada por todos que presidiram e secretariaram. 

Divergências entre eles deverão ser resolvidas por quem convocou. Os não-assinantes 

poderão fazer ata alternativa, a ser apresentada em Assembleia seguinte, que decidirá pela 

versão final. 

 

ART. 23 – As decisões da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples. 

 

SEÇÃO II – DO CONSELHO REPRESENTATIVO 

 

ART. 24 – O Conselho Representativo é uma instância permanente, de caráter 

deliberativo, fiscalizador e consultivo, composto pelos representantes dos Diretórios 

Acadêmicos ou Centros Acadêmicos filiados ao DCE e por representante da Diretoria deste. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O DCE promoverá a eleição democrática de um representante de 

cada curso da URI que não possuir Diretório ou Centro Acadêmicos. 

 

ART. 25 – Cada curso terá direito à voz e um voto. Caberá à Diretoria do DCE o direito 

à voz e o voto de desempate. 

 

ART. 26 – O Conselho Representativo terá uma mesa diretora composta por: 

I – Um membro indicado pela Diretoria do DCE, que deverá dirigir as reuniões; 

II – Dois membros representando suas entidades filiadas, eleitos pelo próprio 

Conselho Representativo para o período de um semestre letivo; 

 

ART. 27 – No caso de ausência ou renúncia de um dos representantes das entidade 

membro da mesa diretora, o Conselho Representativo deverá eleger um novo representante 

para a função. 

 

ART. 28 – No caso de ausência da Diretoria do DCE, o Conselho Representativo 

deverão convocar outra reunião, divulgada a todas as entidades filiadas e à Diretoria do DCE, 

num prazo mínimo de quarenta e oito horas, que poderá ser realizada e dirigida mesmo com a 

ausência da Diretoria do DCE. 

 



ART. 29 – Todo estudante da UFSM terá direito à voz nas reuniões do Conselho 

Representativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Não-estudante da URI terá direito à voz, desde que seja 

divulgado na convocação ou que seja permitido pela maioria dos representantes do Conselho 

Representativo. 

 

ART. 30 – Compete ao Conselho Representativo: 

I – Encaminhar, conjuntamente com a Diretoria Executiva do DCE, as deliberações do 

Congresso dos Estudantes, da Assembléia Geral e do próprio Conselho Representativo; 

II – Deliberar acerca de teses, moções, recomendações e propostas; 

III – Criar e dissolver comissões internas de trabalho, discussão, fiscalização, 

acompanhamento ou averiguação que julgar necessárias; 

IV – Fiscalizar e dar pareceres sobre os relatórios e prestações de contas da Diretoria 

Executiva do DCE; 

V – Convocar a Assembléia Geral, por maioria simples de seus membros; 

VI – Convocar o Congresso dos Estudantes, de forma extraordinária, se julgar 

necessário, por maioria qualificada de três quintos de seus membros, constituindo uma 

comissão organizadora; 

VII – Elaborar e revogar resoluções que orientem as atividades do DCE, Diretórios 

Acadêmicos e representantes discentes nos Conselhos Superiores, desde que não 

desrespeitando instâncias superiores; 

VIII – Convocar as eleições da Diretoria do DCE; 

IX- Eleger a Comissão Eleitoral, bem como reformar e aprovar o regimento e 

calendário eleitorais propostos por esta; 

X – Fiscalizar a atuação dos representantes discentes nos Conselhos Superiores da 

URI e em outros Conselhos que tiver assento o DCE; 

XI – Julgar questões administrativas pertinentes ao DCE; 

XII – Eleger na primeira reunião ordinária de cada semestre letivo um Conselho 

Fiscal, com cinco representantes escolhidos entre os membros do próprio Congresso 

Estudantil; 

XII – Convocar qualquer integrante da Diretoria Executiva para prestar 

esclarecimentos sobre suas ações no DCE, podendo requerer ao Congresso Estudantil a 

suspensão ou destituição do integrante; 

XV - Julgar sobre os casos omissos deste Estatuto, bem como sanar divergências de 

interpretação do mesmo. 

 

ART. 31 – O Conselho Representativo reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês, 

convocado pela Diretoria, e extraordinariamente sempre que convocado com no mínimo 

quarenta e oito horas de antecedência pela Diretoria, ou por um terço de seus representantes, 

ou por maioria simples do Conselho Fiscal; 

PARÁGRAFO 1º - A convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho 

Representantivo deverá ser feita mediante convocatória, com proposta de pauta detalhada, a 

todas as entidades de base. 

PARÁGRAFO 2º - No período de férias da URI, o Conselho Representativo entrará em 

recesso, podendo ser convocado em caráter extraordinário. 

 

ART. 32 – O quorum mínimo para que o Conselho Representativo tenha caráter 

deliberativo é de cinquenta por cento mais um do total de Entidades Filiadas que estejam 

contando para a verificação de quorum, tendo caráter apenas consultivo no caso de quorum 

inferior. 



 

ART. 33 –As decisões do Conselho Representativo serão tomadas por maioria simples 

dos votos, exceto nos casos expressos neste estatuto. 

 

ART. 34 – As deliberações do Conselho Representativo serão lavradas em ata, assinada 

pela mesa que houver dirigido os trabalhos e amplamente divulgada na URI em até cinco dias. 

 

SEÇÃO III – DA DIRETORIA 

 

ART. 35 – A Diretoria do DCE é o órgão permanente coordenador e executador das 

atividades do DCE. 

 

ART. 36 – A Diretoria funcionará sob forma de colegiado, na qual, excluindo as 

peculiaridades referentes a cada cargo, todos os membros possuem o mesmo peso de voto e 

igual responsabilidade pela gestão, extrajudicial e judicialmente. 

 

ART. 37 – A Diretoria terá mandato de um ano, contado a partir da data de posse e será 

organizada internamente de acordo com a seguinte divisão: 

I – Presidência; 

II – Vice-Presidência; 

III – Secretaria Geral; 

IV – Secretaria de Organização; 

V – 1º Tesoureiro; 

VI – 2º Tesoureiro; 

VII – Coordenadoria de Assistência Estudantil, Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VIII – Coordenadoria de Comunicação; 

IX – Coordenadoria de Formação Política e Movimentos Sociais; 

X – Coordenadoria de Cultura e Eventos; 

XI – Coordenadoria de Esportes; 

XII – Coordenadoria de Direitos Humanos; 

XIII – Coordenadoria de Saúde e Meio Ambiente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: a primeira gestão do DCE poderá ter duração superior a um ano, 

pois compreenderá o período final do ano de 2014 e o ano de 2015 integralmente, sendo 

estabelecido novo processo eleitoral para gestão do ano de 2016. 

 

ART. 38 – Compete à Diretoria: 

I – Representar a Entidade junto à Comunidade Acadêmica e à Sociedade Civil em 

geral; 

II – Fazer-se representar em congressos e encontros estudantis locais, estaduais, 

nacionais e internacionais; 

III – Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, suas próprias deliberações e as da 

Assembléia Geral; 

IV – Zelar pelo Patrimônio do DCE; 

V – Defender os interesses do corpo discente da URI e do próprio DCE; 

VI – Orientar e coordenar as atividades do DCE e deliberar acerca de teses, moções, 

recomendações e propostas, observando o presente Estatuto, as deliberações da Assembléia 

Geral e o programa apresentado pela chapa quando da sua eleição; 

VII – Manter constantemente informados os estudantes acerca das deliberações e das 

atividades do DCE; 



VIII – Prestar contas do patrimônio e da sua gestão financeira, nos termos do presente 

Estatuto; 

IX – Convocar a Assembléia Geral, quando julgar necessário e de acordo com o 

presente Estatuto; 

X – Expedir as carteiras de identificação estudantil dos estudantes da URI; 

XI – Auxiliar na criação e desenvolvimento de comissões, Diretórios Acadêmicos, 

Centros Acadêmicos, núcleos de estudo, grupos de trabalho e demais meios de representação 

e participação discente na URI. 

XII – Firmar convênios com outras instituições e órgãos de representação de 

estudantes, nos termos do presente Estatuto; 

XIII – Apresentar relatório de suas atividades e balanço financeiro e patrimonial, nos 

termos do presente Estatuto. 

 

ART. 39 – Compete ao presidente do DCE: 

I – Representar o DCE em todas as ocasiões que estejam relacionadas ao seu âmbito 

de atuação; 

II – Convocar, presidir e encerrar as atividades, ordinárias e extraordinárias, do DCE; 

III – Autorizar, juntamente com os Tesoureiros, o pagamento das despesas do DCE. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O Presidente será responsável por presidir as deliberações da 

Diretoria, sendo que em sua ausência o Vice-Presidente será o responsável por tal função. 

 

ART. 40 – Compete ao Secretário Geral: 

I – Secretariar e lavrar ata das Assembleias, Congressos e demais atividades do DCE; 

II – Substituir o Secretário de Organização na sua ausência. 

 

ART. 41 – Compete ao Secretário de Organização: 

I – Substituir o Secretario Geral na sua ausência; 

II – Organizar e ter sob sua guarda o arquivo do DCE; 

III – Diligenciar a filiação dos novos associados do DCE, estando à frente do processo 

de elaboração das carteiras de estudante, militando na busca de oportunidades que beneficiem 

a coletividade. 

 

ART. 42 – Compete ao 1º Tesoureiro: 

I – Coordenar as atividades financeiras do DCE; 

II – Executar o planejamento econômico aprovado pela Diretoria; 

III – Movimentar, nos termos deste Estatuto, contas bancárias em nome do DCE; 

IV – Apresentar balancete bimestral do DCE; 

V – Rubricar livros contábeis da entidade e assinar os respectivos termos de abertura e 

encerramento. 

 

ART. 43 – Compete ao 2º Tesoureiro: 

I – Assessorar o 1º Tesoureiro no exercício de suas funções; 

II – Substituir o 1º Tesoureiro na sua ausência. 

 

ART. 44 – As Coordenadorias de que trata o Artigo 26 deste Estatuto serão 

estabelecidas por Regimentos Internos aprovados em Assembleia Geral que, respeita a 

particularidade de cada área deverá conter: 

I – Forma de organização interna; 

II – Periodicidade das reuniões; 

III – Quorum mínimo de deliberação; 



IV – Procedimento a ser adotado em caso de vacância do cargo de coordenador. 

 

SEÇÃO IV – DO CONSELHO FISCAL 

 

ART. 45 – O Conselho Fiscal tem função fiscalizadora das atividades da Diretoria e 

deverá ser constituído na primeira reunião ordinária do Conselho Representativo, no início de 

cada semestre letivo; 

 

ART. 46 – O Conselho Fiscal será composto por cinco integrantes, representantes do 

Conselho Representativo, e deliberará por maioria simples de seus membros. 

 

ART. 47 – Compete ao Conselho Fiscal: 

I – Examinar, sempre que desejar, o destino das despesas e a aplicação da receita e 

denunciar ao Conselho Representativo eventuais erros administrativos encontrados no tocante 

aos aspectos financeiros do DCE; 

II – Emitir parecer sobre a prestação de contas da Diretoria no final de cada gestão; 

III – Fiscalizar a Diretoria, de forma a garantir que esta siga as deliberações das 

instâncias superiores; 

IV – Apresentar ao Conselho das Entidades de Base balanços fiscais periódicos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Havendo suspeita de irregularidades, o Conselho Fiscal poderá 

convocar o Conselho Representativo com a pauta única referente às questões financeiras para 

que este tome as medidas cabíveis. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇÕES 
 

ART. 48 – São princípios que regem as eleições: 

I – A supremacia da participação, democracia e da construção coletiva do processo 

eleitoral; e 

II – A transparência, a garantia de liberdade e pluralidade de idéias, garantido um 

processo legítimo e representativo. 

 

ART. 49 – A eleição de que trata o artigo anterior e dar-se-á nos termos do Regimento 

Eleitoral e do Edital de Eleição, resguardados os dispositivos deste estatuto, em especial, as 

seguintes diretrizes: 

I – Regime majoritário, 

II – Voto direto, facultativo, universal e secreto dos associados; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os candidatos devem estar inscritos em chapas completas 

para a Diretoria do DCE, com indicação do nome e o correspondente cargo postulado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada a participação de uma mesma pessoa em mais de 

uma chapa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As chapas concorrentes devem, obrigatoriamente, indicar 

todos os nomes necessários para compor a Diretoria. 

 

ART. 50 – São elegíveis todos os estudantes regularmente matriculados na URI e que 

estejam devidamente filiados ao DCE, exceto aqueles que: 

I – Tenham perdido cargo eletivo anterior, em conseqüência de condenação por 

processo interno ou externo; 



II – Tenham sido impedidos devido ao não cumprimento das regras do presente 

estatuto; 

III – Em condições normais podem completar o curso antes do final da gestão. 

 

ART. 51 – São eleitores nesse processo todos os associados. 

 

ART. 52 – Compete ao Conselho Representativo aprovar a Comissão Eleitoral, o 

Regimento Eleitoral e o Calendário Eleitoral, em reuniões com antecedência mínima de um 

mês do final do mandato da gestão em exercício. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em casos considerados excepcionais, como férias, greve 

estudantil ou do quadro de trabalhadores da URI, o Conselho Representativo deverá postergar 

o período da gestão do DCE e convocar as eleições ao final da situação de exceção. 

 

ART. 53 – A Comissão Eleitoral será responsável pela realização de todo o processo 

eleitoral e será composta por quatro representantes eleitos em reunião do Conselho 

Representativo e um representante indicado pela Diretoria. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Comissão Eleitoral elegerá um Presidente e deliberará por 

maioria simples. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os trabalhos da Comissão Eleitoral estarão encerrados 

imediatamente após a posse da nova diretoria eleita do DCE. 

 

ART. 54 – O Regimento Eleitoral deverá conter normas que regulamentem: 

I – A composição, funcionamento e competências da comissão Eleitoral; 

II – Os requisitos para a inscrição das chapas; 

III – O funcionamento da campanha eleitoral; 

IV – Os procedimentos de votação, fiscalização e apuração das eleições; 

V – As possibilidades e a forma de apresentação e avaliação de recursos; 

VI – As penalidades para infrações às normas eleitorais. 

 

ART. 55 – Depois de estabelecida a Comissão Eleitoral, será aprovado, em reunião do 

Conselho Representativo, o Edital de Eleição que deverá conter: 

I – A data da realização da eleição e horários de votação; 

II – O prazo, horário, local e forma para inscrição de chapas e apresentação de 

recursos; 

III – Período em que poderá ser realizada a campanha eleitoral; 

IV – Data, horário e local da apuração do resultado das eleições; 

V – Composição da Comissão Eleitoral e indicação nominal de seus membros, seus 

números de matrícula e respectivos cursos; 

VI – Assinatura dos membros da Comissão Eleitoral e o carimbo oficial da entidade; 

VII – Data e local da reunião do CEB que aprovou o Edital de Eleição. 

 

ART. 56 – A Comissão Eleitoral do primeiro processo eleitoral será constituída pelo 

ato que aprovar o presente Estatuto, observando todas as demais normas aqui contidas. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

ART. 57 – A extinção do DCE se dará somente com a dissolução da URI, devendo o 

seu patrimônio receber a destinação que o último Congresso Estudantil, Assembléia Geral ou 

reunião do Conselho Representativo lhe determinar, exceto o seu acervo documental, que 



deverá ser encaminhado ao Arquivo Nacional ou outro órgão governamental de igual natureza 

e função. 

 

ART. 58 – Os casos omissos no presente estatuto e as divergências na interpretação do 

mesmo serão dirimidos pelo Conselho Representativo. 

 

ART 59 – O presente Estatuto só poderá ser modificado em Congresso Estudantil. 

 

ART 50 – Este Estatuto entra em vigor depois de aprovado pelas instâncias estudantis 

competentes, registrado em cartório, revogando-se as disposições em contrário. 

 


