
ESTATUTO 
 

Nós, os estudantes de Geografia da Universidade 
Federal do Paraná, reunidos em Assembléia, 
promulgamos os seguintes. 

 
ESTATUTOS DO CENTRO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA (CAGEO) UFPR 
 

CAP. I – DO CENTRO ACADÊMICO “CAGEO” – SUA INSTITUIÇÃO E FINS 
 
Art. 1º O Centro Acadêmico de Geografia, criado em Assembléia Geral do curso de 
Geografia no dia 23 de setembro de 1987 é órgão máximo de representação e atividade 
discente dos Acadêmicos e formados dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em 
Geografia da Universidade Federal do Paraná. 
 
Art. 2º O CAGEO (sigla adotada) é uma entidade civil, sem finalidade lucrativa, com 
autonomia de ação, representada pela Assembléia Geral que é soberana em suas 
decisões. 
 
Art. 3º O CAGEO tem sede e fórum nesta cidade de Curitiba, sendo de duração 
indeterminada e cuja representação legal é delegada à diretoria ou a um (01) elemento 
designado por ela. 
 
Art. 4º São objetivos do CAGEO: 

a) Representar legalmente os acadêmicos de Geografia da UFPR nos órgãos 
colegiados, assembléias, sessões e reuniões administrativas da Universidade, 
quando solicitado. 

b) Estimular a realização de atividades de cunho cultural, social, recreativo-
desportivo. 

c) Esclarecer a categoria Acadêmica nos objetivos e prioridades referentes a 
profissão de Geógrafo e professor de Geografia. 

d) Representar o curso em congressos e simpósios que interessam direta e 
indiretamente a ele. 

 
Art. 5º O CAGEO na concretização de seus objetivos vale-se de 02 (dois) órgãos 
consultivos: 

a) Assembléia Geral 
b) Diretoria 

 
CAP. II – DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 
Art. 6º A Assembléia Geral do Curso de Geografia é o órgão máximo e soberano das 
decisões do CAGEO, decisões estas a serem executadas pela Diretoria. 
 
Art. 7º A Assembléia Geral quando necessário, será convocada oficialmente pela 
Diretoria com antecedência de 72 horas, devendo ser amplamente divulgada. 
 
Art. 8º A Assembléia Geral funcionará em primeira convocação com quorum formado 
de pelos menos dois componentes da diretoria, e no mínimo de 30% dos alunos do 
Curso. 



Parágrafo único - Caso o quorum não esteja satisfeito, uma segunda convocação será 
feita 30 minutos após a primeira e a Assembléia realizar-se-á com 5% de alunos do 
curso. 
 
Art. 9º Em todas as Assembléias deverá ser lavrada uma ata ordinária subscrita pelos 
acadêmicos presentes no seu término. 
Parágrafo único -  Não tolerar-se-ão rasuras ou borrões nestas atas. 
 
Art. 10º Compete a Assembléia Geral do CAGEO: 

a) Aprovar os Estatutos do CAGEO. 
b) Discutir, criticar e aprovar as propostas apresentadas pela Diretoria ou por 

qualquer estudante do curso. 
c) Tomar decisões de relevância para o curso, propondo modificações estruturais 

e/ou administrativas. 
 
Art. 11º Qualquer acadêmico regularmente matriculado poderá apresentar propostas à 
Assembléia Geral. As decisões serão tomadas por consenso geral preferencialmente, 
aclamação, ou se este for o ultimo instrumento, pelo critério numérico da maioria 
simples dos presentes, ou seja, cinqüenta por cento mais um. 
Parágrafo único - Uma proposta poderá ser apreciada e votada mais de uma vez, se 
assim a direção da Assembléia achar conveniente. 
 
Art. 12º A direção das Assembléias Gerais será conferida preferencialmente a um 
membro da Diretoria. 
 
Art. 13º Qualquer proposição, acatada ou não será registrada em ata. As propostas 
acatadas deverão ser implementadas e executadas pela Diretoria após a reunião 
ordinária desta. 
Parágrafo único - Se alguma proposição não tiver sido executada dentro de mês (após a 
Assembléia em que foi acatada), o requerente poderá apresentar recurso. 
 

CAP. III – DA DIRETORIA 
 
Art. 14º A Diretoria é o órgão responsável pela execução das medidas tomadas em 
Assembléia Geral sendo composta de: 

a) Presidente 
b) Vice-presidente 
c) Secretário Geral 
d) 1º Secretário 
e) Tesoureiro Geral 
f) 1º Tesoureiro 
g) Diretoria de Cultura e Esporte 
h) Diretoria Social 

 
Art. 15º Compete ao Presidente: 

a) Fazer ou autorizar despesas conforme o Estatuto; 
b) Manter horário semanal de atendimento junto ao CAGEO; 
c) Convocar as Assembléias Gerais; 
d) Representar o CAGEO perante os órgãos da Universidade e nas suas relações 

externas, em juízo e fora dele; 



e) Presidir as reuniões da Diretoria e Assembléias Gerais; 
f) Assinar, conjuntamente com o Secretário Geral, as atas da Diretoria e da 

Assembléia Geral, depois de aprovado; 
g) Visar, conjuntamente com a tesouraria os relatórios e balancetes mensais; 
h) Receber verbas, subvenções e doações destinadas ao CAGEO; 
i) Assinar os cheques para a movimentação dos fundos da entidade. 

 
Art. 16º São atribuições do Vice-presidente: 

a) Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos e sucede-lo em caso de 
suas atribuições; 

b) Coadjuvá-lo no desempenho de suas atribuições. 
 
Art. 17º São atribuições de Secretário Geral: 

a) Organizar e gerir a secretaria; 
b) Secretariar as sessões da Assembléia Geral e da Diretoria; 
c) Assinar as atas e documentos do CAGEO; 
d) Receber e ordenar o expediente. 

 
Art. 18º São atribuições do 1º Secretário: 

a) Substituir o Secretário Geral em suas faltas e impedimentos; 
b) Auxiliar o Secretário Geral no desempenho de suas funções. 

 
Art. 19º São atribuições do Tesoureiro Geral: 

a) Exercer o controle e fiscalização sobre os bens pertencentes ao CAGEO; 
b) Receber, juntamente com o presidente as verbas, subvenções ou doações; 
c) Manter em depósito bancário na forma destes Estatutos, os fundos da Entidade; 
d) Assinar os cheques para movimentação dos fundos do CAGEO; 
e) Efetuar as despesas mediante autorização da Diretoria; 
f) Ter sob suas custódias os livros de escrituração, mantendo-os em dia; 
g) Organizar balancetes e relatórios da Tesouraria, remetendo-se aos órgãos 

competentes. 
 
Art. 20º São atribuições do 1º Tesoureiro: 

a) Substituir o Tesoureiro Geral em suas faltas e impedimentos; 
b) Auxiliá-lo na execução de seu trabalho. 

 
Art. 21º Ficam criadas as seguintes Diretorias: 

a) Social 
b) Cultura e Esporte 
c) Imprensa 

Parágrafo único - Poderão ser criadas outras Diretorias especializadas que não previstas 
nestes Estatutos, quando os interesses da administração do CAGEO o exigirem. 
 
Art. 22º Em se tratando de movimentação de conta bancária é permitido a assinatura 
independente do Presidente e do Tesoureiro. 
 

CAP. IV DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
 
Art. 23º O Conselho de Representantes compor-se-á por membros eleitos à razão de um 
por cada sala de período do curso de graduação e um membro eleito já graduado. 



Parágrafo único - Para ser elegível o estudante deverá estar cursando pelo menos, três 
matérias na sala representada. 
 
Art. 24º O Conselho de Representantes é o órgão consultivo, fiscalizador e deliberativo 
do CAGEO, na forma que determinam estes Estatutos. 
§ 1º O Conselho de Representantes elegerá a sua mesa diretora e obedecerá a 
Regimento Interno. 
§ 2º A mesa Diretora será constituída de um Presidente e dois secretários, sendo eleita 
semestralmente, em sua primeira reunião. 
§ 3º O Conselho reunirá, em caráter ordinário mensalmente, durante o período letivo, e 
extraordinariamente, quando convocado: 

a) Por seu Presidente; 
b) Por um terço de seus membros; 
c) A pedido do Presidente do CAGEO; 
d) A pedido da Diretoria do CAGEO. 

 
Art. 25º Compete ao Conselho de Representantes: 

a) Manifestar-se, em nome dos membros do CAGEO, sobre assuntos de interesse 
geral e, principalmente sobre os que afetam a classe estudantil; 

b) Apreciar a orientação das atividades administrativas do CAGEO, podendo para 
isso convocar a qualquer dos seus membros para esclarecimento; 

c) Fiscalizar a aplicação da receita do CAGEO, através de balancetes trimestrais da 
tesouraria; 

d) Indicar e sugerir à Diretoria medidas de caráter administrativo; 
e) Reformar o Regimento Geral do CAGEO; 
f) Eleger sua mesa diretora e votar seu Regimento Interno; 
g) Fixar a orientação e ser obedecida pelos representantes do corpo discente nos 

órgão de decisão colegiada da Universidade Federal do Paraná. 
h) Convocar a Assembléia Geral; 
i) Julgar os recursos interpostos contra atos da Diretoria do CAGEO; 
j) Estipular as contribuições que devem ser cobradas do CAGEO; 
k) Resolver os dissídios de interpretação dos presentes Estatutos e Declarar a 

nulidade dos atos que com eles colidirem e deliberar sobre casos omissos; 
l) Julgar, em primeira instância, os delitos de responsabilidade dos membros da 

Diretoria. 
 
Art. 26º O Conselho dos Representantes só será instalado caso forem eleitos 50 % de 
seus membros competentes. 
§ 1º As eleições serão anuais; 
§ 2º Caso o representante deixe de cursar pelo menos três disciplinas, trancar a 
matrícula, reoptar, tornar-se infreqüente, ou abandonar o curso, perderá sua 
representação, devendo ser realizada nova eleição e indicação ao conselho; 
§ 3º Só terão caráter deliberativo as resoluções tomadas por dois terços dos 
componentes do Conselho de Representantes. 
 
Art. 27º Em caso do Conselho de Representantes não ser instalado suas atribuições 
serão exercidas pela Diretoria do CAGEO, com as ressalvas aos incisos k e l do Art. 
25º. 
 

CAP. V – DA RESPONSABILIDADE 



Art. 28º São delitos de responsabilidade do Presidente e dos membros das Diretorias 
especializadas, sejam eles praticados individualmente ou coletivamente, os seguintes: 

a) Agir, facilitar ou permitir a ação de outrem visando a extinção ou debilitamento 
do CAGEO; 

b) Impedir, de qualquer forma o exercício da competência de qualquer de seus 
órgãos; 

c) Violar qualquer direito dos discentes enumerados nestes Estatutos; 
d) Depositar, em estabelecimento bancários qualquer fundo do CAGEO 

ressalvando-se a hipótese da conta oficial da entidade estiver de alguma forma 
impossibilitada de ser utilizada; 

e) Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo; 
f) Praticar qualquer ato que ultrapasse os limites de sua competência ou que lese 

patentemente, dispositivos estatutários. 
Parágrafo único - Para que se configure qualquer dos delitos deste artigo é necessário 
que o agente aja sido compelido dolosamente à ele. 
 
Art. 29º Ficam cominadas a qualquer dos delitos do artigo anterior, cumulativamente, as 
penas de destituição de cargo e inabilitação para qualquer outro do CAGEO. 
Parágrafo único - Pune-se igualmente o delito, quando apenas tenha sido tentado. 
 
Art. 30º A denúncia deverá ser instituída com documentos que a comprovem ou, na 
impossibilidade da comprovação destes, na indicação precisa de como possam ser 
obtidos. 
 
Art. 31º A denúncia será dirigida à mesa do Conselho de Representantes que no prazo 
de 48 horas após o seu recebimento convocará uma reunião extraordinária para 
conhecimento da mesma e inicio das diligências necessárias. 
 
Art. 32º Declarada a procedência da denúncia o Conselho de Representantes 
determinará suspensão imediata do denunciado ou denunciados de suas funções. 
 
Art. 33º O Conselho de Representantes em suas diligencias, ouvirá obrigatoriamente o 
denunciante, o denunciado, e as testemunhas, no mínimo três, arroladas pelas partes, 
independente de outras pessoas, que julgue conveniente para melhor esclarecimento dos 
fatos. 
 
Art. 34º Assegura-se ao denunciante e denunciado, durante todo o tempo das diligencias 
a apresentação, por si ou por procurador de quaisquer provas, bem como a inquirição 
das testemunhas ouvidas, por intermédio do Conselho de Representantes. 
 
Art. 35º O Conselho disporá de 15 dias para formação do processo e convocação da 
sessão do julgamento. 
 

CAP. VI – DAS ELEIÇÕES 
 
Art. 36º O sistema eleitoral obedecerá à regulamento eleitoral, respeitadas as normas 
aqui fixadas. 
 
Art. 37º O preenchimento de todos os cargos do Conselho de Representantes e dos 
Órgãos Colegiados e de Representação será feita por eleição direta e secreta dos alunos 



do Curso de Graduação da Universidade Federal do Paraná nos termos do presente 
Estatuto. 
 
Art. 38º O mandato de cada Diretoria bem como do Conselho de Representantes é de 
um ano. 
Parágrafo único - A Diretoria em final de gestão não poderá reeleger-se integralmente. 
Apenas 50% de elementos dessa Diretoria poderão no máximo, integrar 
simultaneamente uma nova chapa. 
 
Art. 39º O sufrágio deverá ser realizado na primeira quinzena do mês de maio, sendo a 
data definitiva escolhida pela Diretoria. 
Parágrafo único - A realização do sufrágio com todas as indicações necessárias, deverá 
ser comunicada à classe acadêmica com antecedência mínima de duas semanas da data 
do sufrágio. 
 
Art. 40º A inscrição de chapas deverá ser aberta aos interessados a partir da divulgação 
das eleições (quatro semanas antes da realização das mesmas) e encerrada 72 horas 
antes do inicio do sufrágio. 
§ 1º Qualquer acadêmico regularmente matriculado poderá inscrever-se em chapas. 
§ 2º As chapas deverão aceitar os termos deste Estatuto para a administração do 
CAGEO assinando um termo de compromisso de seu respeito. 
 
Art. 41º A divulgação da plataforma de trabalho das chapas concorrentes é de exclusiva 
responsabilidade das mesmas. 
§ 1º Não será tolerada a propaganda de chapas no interior do CAGEO. 
§ 2º É vedado o uso de verbas pertencentes ao Centro Acadêmico na campanha de 
qualquer chapa. 
§ 3º A Diretoria em exercício não deverá apoiar chapas sobre pretexto de continuidade 
de trabalho. 
 
Art. 42º O sufrágio deverá ser realizado nas instalações da Universidade onde são 
ministradas as aulas do curso de Geografia (uma no Centro Politécnico e outra na 
Reitoria, sendo esta facultativa), a apuração deverá ser na sede do CAGEO, sendo que o 
horário de votação será das 09h00min às 20h00min ininterruptamente. 
§ 1º Deverão estar presentes na mesa de votação: 

a) Um mesário, pertencente à classe acadêmica; 
b) Um membro da Diretoria em exercício; 
c) Um fiscal de cada chapa concorrente. 

§ 2º Deverá ser lavrada a ata do sufrágio, assinada por todos os mesários e fiscais. 
§ 3º As cédulas deverão ser carimbadas e rubricadas pelo mesário. 
 
Art. 43º As apurações terão início imediatamente após o término do sufrágio. 
§ 1º Deverão estar presentes na apuração, pelo menos: 

a) Dois membros da Diretoria; 
b) Um membro de cada chapa concorrente. 

§ 2º Um numero maior de 50% de votos nulos anulará a eleição e outra deverá ser 
marcada em tempo hábil de uma semana. 
§ 3º A divulgação dos resultados será no dia útil subseqüente as eleições. 
 



Art. 44º Caso seja confirmado uma irregularidade grave (fraude) a eleição será anulada 
e outra deverá ser marcada. 
 
Art. 45º A posse da nova Diretoria dar-se-á no máximo até um mês após a divulgação 
dos resultados. A posse deverá constar ata como Assembléia Geral extraordinária do 
Curso. 
 
Art. 46º A Diretoria empossada tem o direito de solicitar: 

a) Relatório Geral da Gestão anterior; 
b) Balanço da Gestão anterior. 

 
Art. 47º A dissolução do CAGEO só poderá ser decidida em Assembléia Geral, 
lavrando-se ata de extinção que será encaminhada ao Cartório onde a Entidade foi 
legalmente registrada. 

a) Na mesma Assembléia Geral da dissolução da Entidade decidir-se-á o que deve 
ser feito com o patrimônio da Entidade, pelos alunos do Curso. 

 
Art. 48º O patrimônio da Entidade consta de: 

a) Bens móveis e imóveis que possua ou venha possuir; 
b) Contribuições e mensalidades dos sócios. 

 
Art. 49º Fica consignado que os sócios não respondem subsidiariamente pela Entidade. 
 
Art. 50º As propostas de alteração ou acréscimos a serem feitas a este ESTATUTO 
deverão ser encaminhadas da seguinte forma: 

a) O interessado deve convocar assembléia Geral para discutir as novas propostas 
conforme o Art. 10º inciso a; 

b) Se aceitas, as propostas deverão constar de um novo ESTATUTO encaminhado 
ao Cartório de registro para a legalização com a devida aprovação da 
Assembléia. 

 
Art. 51º A disposição do presente ESTATUTO entrará em vigor na data de sua 
aprovação pela Assembléia Geral. A Diretoria em exercício deverá tomar as 
providências necessárias para o registro cível da Entidade, valendo-se do presente 
ESTATUTO GERAL. 
 

Curitiba, 23 de setembro de 1.987 
 
 

Liliane Hatsbach 
Presidente do Centro Acadêmico de Geografia 

  
 
 
 
 


