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ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

 

Capitulo I 

Da denominação, natureza, sede, regimento e duração 

 

Artigo 1° - O Centro Acadêmico dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe, doravante denominado CAAU, é um órgão sem filiação político-partidária 

ou religiosa, associação civil sem fins lucrativos, livre e independente de órgãos públicos ou 

governamentais, de duração indeterminada, sediado na Rua Victor Baptista Adami, n° 800, na 

cidade de Caçador, estado de Santa Catarina, e regido pelo presente estatuto, é o órgão de 

representação máxima dos estudantes de graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. 

 

Parágrafo único – O CAAU, enquanto Entidade sem fins lucrativos, não poderá repassar lucros aos 

seus membros bem como criar vínculos empregatícios com terceiros. 

 
 

Capítulo II 

Dos membros 

 

Artigo 2° - São membros do Centro Acadêmico todos os estudantes regularmente matriculados 

no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. 

§ 1º - Os Integrantes do CAAU não respondem pelas obrigações jurídicas contraídas pela 

Entidade. 

§ 2º - É vetada a utilização do CAAU para desenvolvimento de atividades político - partidárias. 

§ 3º - O Integrante que se graduar ou encerrar suas atividades no curso será automaticamente 

desligado do CAAU. 

 

Artigo 3° - São direitos dos membros do Centro Acadêmico: 

 

I. Participação direta, pela palavra oral ou escrita, em qualquer comissão, departamento, 

órgão representativo de base e instância deliberativa do Centro Acadêmico; 

II. Votar e ser votado em Assembleia Geral; 

III. Participar das atividades organizadas pelo Centro Acadêmico; 

IV. Criar comissões de qualquer natureza, que não firam a hierarquia estabelecida por esse 

Estatuto. 

 

Artigo 4° - São deveres dos membros do Centro Acadêmico: 

 

I. Respeitar e cumprir as disposições do presente estatuto; 

II.  Preservar o patrimônio público, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e do Centro 

Acadêmico; 

III. Respeitar as decisões das instâncias deliberativas dos estudantes. 

IV. Exercer com dedicação e probidade a função para a qual tenham sido investidos. 
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V. Lutar pelo fortalecimento do CAAU, incentivando a efetiva participação de todos os seus 

Integrantes; 

Capítulo III 

Dos princípios e finalidades 

 

Artigo 5° - São princípios e finalidades do Centro Acadêmico: 

 

I. Representar seus membros, no todo ou em parte, judicial ou extrajudicialmente, 

defendendo os interesses do conjunto destes, sem qualquer distinção de raça, cor, 

religião, nacionalidade, sexo, idade, convicção política ou social; 

II. Buscar a aproximação entre os corpos discente, docente e técnico-administrativo da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe; 

III. Organizar e incentivar promoções de caráter político, cultural, científico e social que 

visem o aprimoramento da formação universitária de seus membros e cidadãos 

brasileiros; 

IV. Lutar contra todas as formas de opressão e exploração; 

V. Lutar pela implementação de políticas que facilitem a permanência dos estudantes na 

universidade; 

VI. Lutar pela efetiva ocupação das vagas discentes nos órgãos colegiados da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe. 

 

 

Capítulo IV 

Do Patrimônio 

 

Artigo 6° - O patrimônio do Centro Acadêmico promoverá a manutenção dos princípios e 

finalidades do próprio Centro Acadêmico e é constituído por todos os bens de qualquer natureza 

que possui e pelos que vier a possuir por meio de aquisições, contribuições, subvenções, legados, 

saldos dos exercícios financeiros e quaisquer outras formas não vedadas pela lei. 

 

Artigo 7° - Qualquer alteração do patrimônio do Diretório Acadêmico somente poderá ser 

realizada mediante a decisão da maioria absoluta das coordenadorias do Centro Acadêmico e 

com a ciência e anuência de, no mínimo, 2/3 dos membros do Centro Acadêmico presentes em 

Assembleia Geral. 

 

Artigo 8° - Os recursos financeiros do Centro Acadêmico são: 

 

I. As contribuições espontâneas dos estudantes; 

II. Os lucros provenientes do emprego de capital ou bens patrimoniais; 

III. As receitas de qualquer promoção, convênio ou atividade realizada pelo Centro 

Acadêmico; 

IV. Quaisquer doações que não interfiram na autonomia administrativa, financeira e política 

do Centro Acadêmico; 

V. As rendas eventuais. 
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Artigo 9° - As despesas devem ser aprovadas pela maioria absoluta dos integrantes da Diretoria, 

sendo que, no momento da sua contratação, as despesas só poderão gerar obrigações futuras 

que ultrapassem o período da gestão em exercício com a aprovação de, no mínimo, 2/3 dos 

membros do Centro Acadêmico presentes em Assembleia Geral. 

 

Artigo 10° - A Diretoria do Centro Acadêmico é obrigada a prestar contas de sua gestão financeira 

trimestralmente à Assembleia Geral e aos membros do Centro Acadêmico.  

 

Artigo 11° - Após aprovada, a prestação de contas deve ser afixada em mural na sede do Centro 

Acadêmico e no site da instituição, no caso da sua existência, criado e divulgado para este fim. 

 

Artigo 12° - No caso de ausência temporária de diretoria responsável pela gestão do Centro 

Acadêmico, caberá à coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo a administração do 

patrimônio desta, observando-se o disposto no presente estatuto. 

 

 

Capítulo V 

Da organização e das instâncias deliberativas do Centro Acadêmico 

 

Artigo 13° - Compõe o Centro Acadêmico por ordem decrescente de poder deliberativo as 
seguintes instâncias: 

a)       Assembleia Geral; 

c)       Diretoria. 

 

Seção I – Da Assembleia Geral 

 
Artigo 14° - A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberações do Centro Acadêmico, sendo 

composta por todos os membros do Centro Acadêmico, com igual direito à voz e voto. 

 

Artigo 15° - A Assembleia Geral será realizada ordinariamente a cada três meses ou 

extraordinariamente sempre que convocada pela Diretoria do Centro Acadêmico ou por cinco 

por cento dos membros do Centro Acadêmico em abaixo-assinado, e deve presidida pela 

Diretoria do Centro Acadêmico. 

 

Artigo 16° - A convocação da Assembleia Ordinária deverá ser feita com antecedência mínima de 

cinco dias úteis e, da Assembleia Extraordinária com antecedência mínima de dois dias úteis, 

sempre com pauta previamente definida, devendo ser amplamente divulgada por meios de 

comunicação disponíveis. 

 

Artigo 17° - A Assembleia Geral delibera somente mediante a aprovação de maioria simples dos 

presentes e tem quórum mínimo de cinco por cento dos membros do Centro Acadêmico, 

verificada por lista de assinatura e contagem manual. 
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Artigo 18° - As deliberações da Assembleia Geral deverão constar em ata, que deve ser lida e 

aprovada ao final da Assembleia, assinada pela mesa que houver dirigido os trabalhos e publicada 

a toda comunidade acadêmica em até cinco dias úteis. 

 

Artigo 19° - Compete à Assembleia Geral: 

 

I. Discutir e votar recomendações, teses, moções e propostas apresentadas por qualquer 

de seus membros. 

II. Deliberar sobre assuntos de interesse dos estudantes; 

III. Denunciar, suspender ou destituir membros da Diretoria do Centro Acadêmico, 

garantindo-lhes o direito de defesa; 

IV. Eleger membros substitutivos aos destituídos de quaisquer coordenadorias ou membros 

adicionais às coordenadorias; 

V. Aprovar propostas de modificações no atual Estatuto; 

VI. Deliberar sobre os casos omissos deste Estatuto. 

 

 

Seção II – Da Diretoria do Centro Acadêmico 

 

Artigo 20° - A Diretoria do Centro Acadêmico é o órgão coordenador das atividades do Centro 

Acadêmico, estando subordinado às deliberações da Assembleia Geral. 

 

Artigo 21° - Nenhum membro da diretoria do Centro Acadêmico será remunerado, sob qualquer 

forma ou pretexto, sendo vedada a distribuição de lucros, dividendos ou bonificações aos 

mesmos. 

 

Artigo 22° - A Diretoria funcionará sob forma de colegiado, na qual, excluindo as peculiaridades 

referentes a cada cargo, todas as coordenadorias possuem o mesmo peso de voto e igual 

responsabilidade pela gestão, extrajudicial e judicialmente. 

 

Artigo 23° - A Diretoria será organizada de acordo com a divisão: 

 

I. Presidente; 

II. Vice-Presidente; 

III. Primeiro Secretário; 

IV. Segundo Secretário; 

V. Coordenadoria de Finanças (primeiro e segundo tesoureiro); 

VI. Coordenadoria de Cultura e Eventos (comportada por dois membros); 

 

Parágrafo único: Poderão ser criados novos cargos ou cargos auxiliares à Diretoria, de acordo com 

o disposto neste estatuto quanto às eleições e outros itens. 

 

Artigo 24° - Compete à Diretoria: 
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I. Representar os estudantes de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe junto à Comunidade Acadêmica e à Sociedade; 

II. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, suas próprias deliberações e as da Assembleia 

Geral; 

III. Zelar pelo Patrimônio do Centro Acadêmico; 

IV. Defender os interesses dos membros do Centro Acadêmico; 

V. Orientar e coordenar as atividades do Centro Acadêmico e deliberar acerca de teses, 

moções, recomendações e propostas, observando o presente Estatuto e as deliberações 

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

VI. Manter constantemente informados os estudantes acerca das deliberações e das 

atividades do Centro Acadêmico; 

VII. Prestar contas do patrimônio e da sua gestão financeira trimestralmente à Assembleia 

Geral e torná-las públicas a todos os estudantes; 

 

 

Subseção I – Das atribuições da Diretoria 

 

Artigo 25° - São atribuições do Presidente e Vice-Presidente: 

 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;  

b) Representar o CAAU ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;  

c) Assinar judicial e executivamente em nome do Centro Acadêmico;  

d) Designar tarefas a cada membro do Centro Acadêmico, respeitando os cargos exercidos;  

e) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria e as assembleias gerais;  

f) Adotar em caso de urgência ou em períodos de inatividade acadêmica, medidas que julgar 

necessárias e submetê-las à Diretoria para aprovação posteriormente;  

g) Ser responsável pela apresentação dos balanços finais do Centro Acadêmico e assiná-los 

juntamente com os Secretários e Tesoureiros;  

h) Assinar com o Secretário, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que representem 

obrigações financeiras do CAAU.  

 

Parágrafo único: Compete ao vice-presidente assumir o mandato, e caso de vacância, até o seu 

término e substituir o presidente, em quaisquer atividades, sempre que se fizer necessário. 

 

Artigo 26° - São atribuições do Primeiro Secretário e Segundo Secretário: 

 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;  

b) Secretariar a assembleia geral, redigir a respectiva ata e assiná-la juntamente com o presidente 

do Centro Acadêmico, bem como toda correspondência do mesmo;  

c) Representar o Presidente na ausência do Vice-Presidente;  

d) Assinar os balanços finais apresentados pelo CAAU;  

e) Exercer funções que lhe foram atribuídas pelo Presidente;  

Parágrafo único: Compete ao segundo secretário substituir o Primeiro Secretário em suas faltas 

ou impedimentos, assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término e prestar, de modo 

geral, a sua colaboração ao Primeiro Secretário.  
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Parágrafo único: Compete ao segundo secretário assumir o mandato, e caso de vacância, até o 

seu término e substituir o primeiro secretário, em quaisquer atividades, sempre que se fizer 

necessário. 

 

Artigo 27° - São atribuições da Coordenadoria de Finanças: 

 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;  

b) Elaborar juntamente com o presidente, as prestações de contas, balanços e relatórios ao final 

do mandato;  

c) Elaborar semestralmente um balancete da tesouraria do centro Acadêmico e apresentá-lo aos 

demais membros da Diretoria;  

d) Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados;  

e) Administrar o patrimônio do Centro Acadêmico;  

f) Representar o Presidente na ausência do Secretário;  

g) Assinar os balanços finais apresentados pelo Centro Acadêmico;  

h) Pagar as contas autorizadas pelo Presidente;  

i) Conservar, sob sua guarda a responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;  

j) Manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;  

k) Assinar, com o Presidente, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que representem 

obrigações financeiras do CAAU.  

 

Artigo 28° - São atribuições da Coordenadoria de Cultura e Eventos: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto;  

b) Desenvolver atividades que angariem fundos para o CA;  

c) Exercer funções que lhe foram atribuídas pelo Presidente;  

d) Fazer levantamentos dos problemas vivenciados pelos alunos do curso e achar soluções para 

os mesmos, apresentando-as nas reuniões do CAAU;  

e) Publicar todas as notícias das atividades da entidade.  

 

 

Capítulo VI 

Das Eleições 

 

Artigo 29° - Os princípios que regem as eleições do Centro Acadêmico são: 

 

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

eleitoral; 

II. A transparência e a garantia de liberdade e pluralidade de ideias, assegurando um 

processo legítimo e representativo. 

  

Artigo 30° - As eleições para a Diretoria do Centro Acadêmico serão majoritárias e na forma de 

chapas, com voto direto, facultativo, universal e secreto dos membros do Centro Acadêmico. 
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Artigo 31° - Os integrantes das chapas à Diretoria do Centro Acadêmico não poderão participar 

em mais de uma chapa ao mesmo tempo para a Diretoria do Centro Acadêmico. 

 

Artigo 32° - As chapas para a Diretoria do Centro Acadêmico deverão obedecer às exigências de 

número mínimo de membros para cada posto e coordenadoria de acordo com o artigo 23° do 

presente Estatuto. 

   

Artigo 33° - A Diretoria do Centro Acadêmico terá mandato de um ano de duração, com no 

máximo uma semana a mais ou a menos de tolerância. 

  

Artigo 34° - São eleitores nesse processo todos os membros do Centro Acadêmico. 

 

Artigo 35° - A Diretoria do Centro Acadêmico em exercício será a responsável pela realização de 

todo o processo eleitoral para as eleições seguintes. 

 

Artigo 36° - O Regimento Eleitoral deverá conter normas que obedeçam ao presente Estatuto e 

regulamentem: 

 

I. Os requisitos para a inscrição das chapas; 

II. O funcionamento da campanha eleitoral; 

III. Os procedimentos de votação, fiscalização e apuração das eleições; 

IV. As possibilidades e a forma de apresentação e avaliação de recursos; 

V. As penalidades para infrações às normas eleitorais. 

  

Artigo 37° - Depois de estabelecido o Regimento Eleitoral, compete apresentar para aprovação 

em Assembleia Geral e abrir 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; 

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

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

V. Data, horário e local da posse da nova Diretoria; 

VI. Assinatura da Diretoria do Centro Acadêmico responsável pelo Processo Eleitoral; 

VII. Data e local da Assembleia Geral que aprovou o Edital de Eleição. 

 

Parágrafo único - O edital de convocação de eleição deve ser publicado com antecedência 

mínima de 07 (sete) dias à data de votação. 

 

Artigo 38° - Não será permitida troca ou substituição de algum membro da Diretoria do Centro 

Acadêmico sob qualquer circunstância. 

  

Artigo 39° - Se algum conselheiro renunciar, trancar matrícula, transferir-se de universidade, for 

expulso, for desligado ou jubilado, deverá ser substituído pelo seu suplente mais próximo.  
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Artigo 40° - Caso ocorra o desligamento de mais de 03 (três) membros da Diretoria vigente por 

qualquer motivo, essa terá automaticamente o mandato encerrado, e fica responsável por 

convocar nova eleição num prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

 

Artigo 41° - Só poderá usufruir dos bens do CAAU sócios que estejam com a anuidade 

devidamente em dia. 

Capítulo VII 

Das disposições Gerais e Transitórias 

 

Artigo 42° - A extinção do Centro Acadêmico se dará somente com a aprovação pela maioria 

absoluta da Diretoria do Centro Acadêmico em exercício e posterior aprovação em Assembleia 

Geral. 

 

Parágrafo Único - Neste caso o seu patrimônio será destinado a entidades congêneres, definidas 

de acordo com a última Assembleia Geral. 

 

Artigo 43° - Os casos omissos no presente estatuto serão decididos pela Assembleia Geral, sendo 

aprovado por no mínimo quatro quintos da totalidade dos constituídos votantes e presentes. 

 

Artigo 44° - O presente Estatuto só poderá ser modificado em Assembleia Geral, especialmente 

convocada para este fim. 

 

Artigo 45° - Este Estatuto entra em vigor depois de aprovado pelas instâncias estudantis 

competentes, devendo ser registrado em cartório, revogando-se as disposições em contrário 

 

 

 

 

 

 


