
  ESTATUTO SOCIAL DO CENTRO ACADÊMICO 

“FLAVIANA CONDEIXA FAVARETTO” 

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, INSTITUIÇÃO E FINALIDADES  

Art. 1o - O Centro Acadêmico “Flaviana Condeixa Favaretto” – CAFCF, associação constituída 

por prazo ilimitado, sem fins econômicos, na forma da Lei 10.406, de 10/01/2002, inscrita sob o 

CNPJ no 72.916.679/0001-74, com sede e foro na Av. dos Bandeirantes, no 3.900, Campus da 

USP – Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, fundada em 

maio de 1993, constitui pelo presente, o Estatuto Social da Associação de alunos da mesma 

faculdade, e é a entidade oficial e representativa de todos os alunos das Faculdades de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo – FEARP-USP.  

Parágrafo Único – O CAFCF reconhece a UNE e o DCE-livre da USP como entidades 

representativas do movimento estudantil.  

Art. 2o - O Centro Acadêmico “Flaviana Condeixa Favaretto” é um órgão independente, sem 

quaisquer propósitos organizacionais para os fins partidários ou religiosos.  

Art. 3o - São princípios do Centro Acadêmico:  

I – A razoabilidade das decisões político-administrativas que a entidade tomar, a fim de agir em 

conformidade com a vontade da maioria dos alunos representados por esta;  

II – A persecução ativa dos interesses dos representados, naquilo em que estes abarcam, em 

quaisquer aspectos a que compete o CAFCF em suas finalidades;  

III – A garantia, dentro de suas competências, de interesses socioculturais, acadêmicos e 

ambientais, a fim de se configurar como órgão sustentável;  



IV – A isonomia de tratamento entre os representados, a fim de garantir a igualdade substancial 

entre estes, não configurando assim qualquer injustiça sob proteção de mera igualdade formal.  

Parágrafo único – O rol apresentado neste artigo não é taxativo, e poderão ser acrescentadas outras 

diretrizes a nortear a atuação do Centro Acadêmico por meio de Assembleia Geral, com quórum 

mínimo de 4⁄5 dos votantes para tal.  

Art. 4o - O CAFCF tem por finalidade:  

I – Defender os interesses dos acadêmicos da FEA-RP, no que for de direito e de justiça, dentro e 

fora da faculdade, de acordo com as discussões efetuadas no Centro Acadêmico, visando o bem 

da coletividade;  

II – Defender e elevar o nome da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, assim como defender e lutar, direta ou 

indiretamente, pelos direitos e reivindicações coletivas de seus representados;  

III – Promover e incentivar atividades que possam contribuir para o desenvolvimento científico, 

ético, intelectual, artístico, político, social e educacional de seus associados;  

IV – Tornar educativo e agradável o convívio entre seus associados e demais Centros 

Acadêmicos, procurando, se possível, a realização de projetos conjuntos;  

V – Promover conferências e reuniões sobre assuntos de interesse à comunidade acadêmica;  

VI – Zelar pela boa relação entre os corpos discente, docente e de funcionários;  

VII – Manter as adequações da sede em perfeito estado, visando sempre proporcionar melhores 

condições e espaços para os trabalhos desenvolvidos no Centro Acadêmico, bem como para o 

convívio social dos acadêmicos;  

VIII – Promover estreitos relacionamentos com outras faculdades de Economia, Administração e 

Contabilidade do Brasil;  

IX – Realização de eventos artísticos e culturais, bem como festas e shows com finalidade de 

angariar fundos e recursos para o financiamento das atividades do Centro Acadêmico, e a sua 

regular manutenção;  

X – O Centro Acadêmico poderá obter o registro de nomes, de marcas e de patentes, perante os 

órgãos competentes, reservando-se sua utilização para a persecução de seus fins sociais e, os 

eventuais recursos obtidos com seu uso serão revertidos integralmente para a sua manutenção e o 

financiamento de suas atividades;  



XI – Zelar pelo patrimônio moral e material dos Cursos de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEA-RP/USP;  

XII – Submissão dos interesses individuais aos coletivos do corpo discente associado;  

XIII – Propugnar pela igualdade dos direitos e deveres de todos perante a lei, sem distinção de 

etnia, gênero, cor, posição social, condição política ou credo religioso;  

XIV – Observância dos princípios da ética dos estudantes, do corpo docente e dos funcionários 

da FEARP e USP;  

XV – Propugnar pela estrita probidade na execução de todos os trabalhos e provas escolares;  

XVI – Promover e incentivar atividades que possam contribuir para o desenvolvimento da 

coletividade especificamente através de cursos pré-vestibular, de línguas e de outros que possam 

vir a ser criados.  

CAPÍTULO II  

DOS ASSOCIADOS  

SEÇÃO I – DO QUADRO SOCIAL  

Art. 5o – O quadro de associados do Centro Acadêmico “Flaviana Condeixa Favaretto” será 

formado por: 03 (três) categorias de associados:  

I – Fundadores  

a) São os sócios do ano letivo de 1993 que subscreveram a Ata de Fundação do CAFCF;  

b) Como benefício, os sócios fundadores, em ocasião oportuna, terão seus nomes redigidos  

em placa.  

II – Efetivos  

c) São os alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto e que tiverem o devido registro na Diretoria de 



Gestão de Pessoas;  

d) O controle dos associados efetivos será feito pela Diretoria de Gestão de pessoas, com crivo do 

Presidente do Centro Acadêmico, de acordo com os critérios que a própria diretoria decidir 

adequados.  

III – Representados  

a) São alunos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FEA-

RP/USP  

SEÇÃO II – DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS  

Art. 6o - É direito de todo associado, pessoa física ou jurídica, realizar doações ao Centro 

Acadêmico, e de escolher a quais projetos a doação será destinada.  

§1o - É necessária a transparência na execução dos projetos por parte da Centro Acadêmico para 

fornecer ao doador as informações necessárias, a fim de escolher o destinatário do benefício.  

§2o - Esse direito estende-se a pessoas físicas ou jurídicas, a quaisquer terceiros que estejam 

interessados em beneficiar o Centro Acadêmico, independentemente de ser associado a este.  

Art. 7o – São deveres dos sócios efetivos:  

a) Respeitar e cumprir as disposições do presente estatuto;  

b) Acatar as decisões da Diretoria e das Assembleias Gerais;  

c) Zelar pelo bom nome e patrimônio material do CAFCF;  

d) Comparecer às Assembleias Gerais;  

Art. 8o – São direitos dos sócios efetivos:  

a) A livre manifestação em assuntos inerentes às finalidades do CAFCF seja oralmente ou por 

escrito, no segundo caso desde que de forma identificada, em reuniões da Assembleia Geral ou da 

Diretoria;  



b) Votar e ser votado para qualquer cargo eletivo do CAFCF, respeitadas as disposições  

estatutárias;  

c) Usufruir todos os benefícios proporcionados pelo CAFCF, dentre eles receber o órgão oficial 

de divulgação; usufruir de convênios, descontos em produtos vendidos pelo CAFCF;  

d) Recorrer à Assembleia Geral das decisões da Diretoria e ações de pessoas que a estejam 

representando quando julgá-las prejudicial aos seus interesses ou contrárias a este Estatuto;  

e) Frequentar a sede social do CAFCF;  

f) Ter acesso, para verificação, à toda documentação do CAFCF;  

g) Participar de todas as realizações do CAFCF, respeitadas as disposições estatutárias.  

Parágrafo único – Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis.  

Art. 9o – São deveres dos sócios representados do CAFCF:  

a) Respeitar e cumprir as disposições do presente estatuto;  

b) Acatar as decisões da Diretoria e das Assembleias Gerais;  

c) Zelar pelo bom nome e patrimônio material do CAFCF;  

d) Comparecer às Assembleias Gerais;  

Art. 10o – São direitos dos sócios representados do CAFCF:  

a) A livre manifestação em assuntos inerentes às finalidades do CAFCF em reuniões da  

Assembleia Geral ou da Diretoria;  

b) Votar e ser votado para qualquer cargo de Diretoria do CAFCF, respeitadas as disposições  

estatutárias;  

c) Recorrer à Assembleia Geral das decisões da Diretoria e ações de pessoas que a estejam 

representando quando julgá-las prejudicial aos seus interesses ou contrárias a este Estatuto;  

d) Frequentar a sede social do CAFCF;  



e) Participar de todas as realizações do CAFCF, respeitadas as disposições estatutárias;  

§1o – Os direitos dos representados são pessoais e intransferíveis.  

Art. 11 - A demissão de associado se dá por livre e espontânea vontade do mesmo, por 

manifestação expressa, sem que tal ato jurídico dê direito a qualquer exigência por parte da 

Associação.  

SEÇÃO III – DAS PENALIDADES  

Art. 12 – Todos os representados estão sujeitos às seguintes penalidades:  

a) Advertência: Sendo aplicada pelo 1o secretário (a) quando de primeira falta, de caráter não grave 

e sem dolo para o CAFCF, sendo a penalidade previamente referendada pela sua Diretoria e esta 

penalidade será aplicada em caráter particular mas constará em ata;  

b) Suspensão: Sendo aplicada ao sócio que cometer qualquer falta grave, sendo estabelecido  

seu prazo de duração pela Diretoria;  

I – Esta penalidade não poderá ser aplicada durante os 10 (dez) dias que antecedem a eleição 

para a Diretoria;  

II – Esta punição poderá ser declarada publicamente e deverá constar em ata;  

III – A pena será de no mínimo 07 (sete) e no máximo 90 (noventa) dias.  

c) Exclusão do quadro social: Pena aplicada pela Diretoria ao sócio que cometer falta muito grave. 

Os sócios não poderão ser readmitidos, a menos que isto seja aprovado em Assembleia Geral;  

§ 1o – O sócio representado deverá ser notificado previamente e ter amplo direito de defesa antes 

da imputação de qualquer penalidade;  

§ 2o – Os sócios representados atingidos pelas penalidades constantes na alínea “b” do presente 

art. perderão todos os direitos citados no art. 8o para sócios efetivos e art. 10o para sócios 

representados, enquanto durar a penalidade, mas continuarão obrigados aos deveres estabelecidos 

nos art. 5o para sócios efetivos e Art. 7o para sócios representados.  

§ 3o – A gradação da gravidade das faltas será disciplinada no Regimento Interno do CAFCF.  



Art. 13 – Assegurado o direito de defesa, a Diretoria poderá propor a exclusão de associado em 

Reunião de Diretoria e Conselho Diretor convocada exclusivamente para esse fim, e somente será 

aplicada por maioria absoluta de seus membros.  

I - Esta reunião será o meio imprescindível para deliberar acerca de expulsão de membro do 

Centro Acadêmico, e só será efetiva se houver unanimidade dos votantes.  

II - Deverá ser garantido o direito de contraditório e ampla defesa daquele a que se pleiteia a 

exclusão do quadro de associados.  

III - A reunião a que se refere o caput será convocada pelo (a) Presidente do Centro Acadêmico, 

no prazo de 10 dias após o conhecimento da infração grave do indivíduo.  

CAPÍTULO III  

DAS ASSEMBLEIAS  

Art. 14 – A Assembleia Geral é o órgão soberano do Centro Acadêmico e é constituída pelos 

alunos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, respeitadas as disposições deste Estatuto.  

Art. 15 – O aviso da primeira convocação das Assembleias Gerais, com inserção obrigatória da 

ordem do dia, local e data de sua realização, será publicado na forma do art. 72, deste Estatuto, 

com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência.  

Parágrafo único – Excetuam-se à regra do caput as pautas de extrema urgência, que serão 

configuradas como tal por meio de votação entre a diretoria do Centro Acadêmico. Em se 

perfazendo esta situação, a Assembleia Geral poderá ser convocada desrespeitando o prazo 

mínimo de antecedência.  

Art. 16 – Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo (a) Presidente do Centro 

Acadêmico ou, em sua ausência, pelo (a) Vice-Presidente, ou por seus respectivos substitutos 

legais, com auxílio de dois (duas) secretários (as), sendo um obrigatoriamente membro da 

Diretoria.  

Art. 17 – Nas Assembleias Gerais a palavra será concedida somente pelo (a) Presidente, 

observando-se rigorosamente a ordem da inscrição.  



Parágrafo Único – Se os apartes forem incluídos na dinâmica da Assembleia, poderão ou não ser 

concedidos pelos oradores.  

Art. 18 – O (A) presidente da Assembleia Geral determinará a sua dinâmica, fazendo um 

comunicado aos presentes acerca de seu conteúdo, sendo que qualquer alteração proposta  

deverá ser submetida à aprovação do (a) Presidente, ou, em sua ausência, pelo (a) Vice- 

Presidente, ou por seus respectivos substitutos legais.  

Art. 19 – As Assembleias Gerais poderão ser realizadas com a presença de, no mínimo, 1/4 (um 

quarto) dos associados efetivos e representados.  

§1o - Caso não haja quórum suficiente, ficará a critério da diretoria presente fazer uma votação 

entre si a fim de determinar se a Assembleia deve ser levada adiante, independentemente do 

número de presentes. Se houver unanimidade da diretoria a favor de realizar a Assembleia mesmo 

sem o quórum, isto será permitido. Em caso contrário, deverá a Assembleia Geral ser re-

convocada.  

§2o - A segunda convocação será estabelecida com quórum mínimo de 1/8 (um oitavo) dos 

associados efetivos, a qualquer tempo após a votação do § 1o deste artigo.  

§3o - Caso não haja a presença mínima de 1/8 (um oitavo) dos associados efetivos em segunda 

convocação, a Assembleia Geral será cancelada, e ficará a cargo da Diretoria a convocação de 

nova Assembleia Geral.  

Art. 20 – As decisões serão tomadas em Assembleia Geral por maioria simples, salvo os casos 

previstos nas disposições estatutárias.  

Art. 21 – A Assembleia Geral só poderá deliberar com a presença de, pelo menos, metade dos 

membros presentes à sua instalação, tanto em primeira como em segunda convocação.  

Art. 22 – A Assembleia Geral só poderá discutir assuntos constantes na ordem do dia, para os 

quais foi convocada.  

Art. 23 – A votação dos temas em discussão somente poderá ser feita mediante contagem de votos, 

secretos ou não, ou por contraste, de acordo com a resolução da Assembleia Geral e a sua 

respectiva dinâmica.  

Parágrafo Único. Não será admitido, em qualquer hipótese, o voto por procuração.  

Art. 24 – As Assembleias Gerais poderão ser convocadas:  



I – Por iniciativa do (a) Presidente do Centro Acadêmico, ou seu substituto legal;  

II – Por iniciativa de metade mais um da Diretoria;  

III – Por requerimento de 1/5 (um quinto) dos alunos, que será dirigido ao (à) Presidente do 

Centro Acadêmico.  

§ 1o - Na hipótese do inciso III, caso o (a) Presidente se recuse ou deixe de, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, convocar a Assembleia Geral, qualquer membro da Diretoria poderá fazê-lo.  

§ 2o - Na hipótese do parágrafo anterior, se a Diretoria se recusar a convocar a Assembleia Geral, 

ou deixar de promovê-la no prazo mínimo 01 (um) dia útil, poderá ser convocada uma Assembleia 

Geral, com o requisito de presença de 1/4 (um quarto) dos associados, que elegerão a mesa que 

presidirá os trabalhos.  

§ 3o - Se deixar de existir o motivo que fundamentou o requerimento de convocação da Assembleia 

Geral, poderá o (a) Presidente do Centro Acadêmico ordenar o arquivamento do pedido.  

Art. 25 – Os presentes à Assembleia Geral deverão registrar seus nomes em ata perante o (a) 

Secretário (a).  

Art. 26 – A votação dos assuntos em discussão perante a Assembleia Geral será requerida por 

qualquer aluno ou pelo (a) próprio (a) Presidente da mesa; e uma vez aprovado, será posto 

imediatamente em votação, o qual não mais poderá ser rediscutido.  

Art. 27 – Só será permitida a convocação de Assembleias Gerais durante o período de aulas da 

maioria dos alunos da FEARP-USP.  

Art. 28 – Compete às Assembleias:  

I – Decidir sobre alterações ou reformas do presente Estatuto;  

II – Designar quem presidirá a Assembleia Geral quando o(a) presidente do Centro Acadêmico e 

seus substitutos alegarem impedimento;  

III – Deliberar em última instância, segundo as normas estatutárias, os recursos contrários às 

decisões da Diretoria;  

IV – Deliberar sobre a dissolução da Diretoria;  

V – Decidir sobre readmissão de associados excluídos;  



VI – Somente à Assembleia Geral caberá decidir sobre assuntos referentes a greves;  

VII – Apreciar qualquer assunto relevante para a vida acadêmica.  

Art. 29 – As Assembléias Gerais poderão ser Ordinárias ou Extraordinárias:  

§ 1o - Anualmente serão realizadas duas Assembleias Gerais Ordinárias – AGO:  

a) A primeira AGO terá a finalidade da apresentação do Centro Acadêmico aos calouros, recém 

ingressos na FEA-RP/USP que será realizada na terceira semana do ano letivo, também deverá ser 

apresentada a proposta orçamentária para o ano que se inicia;  

b) A segunda AGO terá a finalidade de transmitir os cargos da antiga Diretoria aos novos Diretores 

eleitos, e deverá ser realizada uma semana após a realização das eleições, que será tratado em seção 

específica do presente estatuto. Haverá período de cogestão entre os diretores eleitos e os que 

estarão em cargo, compreendido desde a AGO aqui prescrita e a efetiva tomada de posse da nova 

gestão, o primeiro dia útil do ano seguinte.  

§ 2o – As Assembleias Gerais Extraordinárias – AGE, realizar-se-ão:  

a) Quando o (a) Presidente ou a Diretoria julgar necessário, mediante convocação estabelecida  

no presente Estatuto;  

b) Mediante requerimento dos associados, segundo Art. 23, inciso II.  

CAPÍTULO IV  

DA DIRETORIA DO CENTRO ACADÊMICO  

Art. 30 – A Diretoria será o órgão executivo hierarquizado do Centro Acadêmico “Flaviana 

Condeixa Favaretto”, que delibera nos termos do Regimento Interno de Reunião e compor-se- á 

obrigatoriamente de:  

I – Presidente;  

II – Vice-Presidente;  



III – 1o Tesoureiro (a);  

IV – 2o Tesoureiro (a);  

V – 1o Secretário (a);  

VI – 2o Secretário (a).  

§ 1o – Todos os membros da Diretoria serão eleitos por voto direto e secreto, dos alunos da 

FEARP-USP, salvo nos casos previstos no Art. 32o, inciso VI.  

§ 2o – O mandato da Diretoria será de 01 (um) ano, iniciando-se no primeiro dia útil de cada 

ano.  

Art. 31 – Compete à Diretoria:  

I – Gerir a entidade;  

II – Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, bem como divulgá-lo entre os associados;  

III – Agir conforme o seu próprio regimento e sua carta programa;  

IV – Cumprir as deliberações da Assembleia Geral;  

V – Compor e representar interesses dos associados na forma deste Estatuto;  

VI – Administrar os bens do CENTRO ACADÊMICO;  

VII – Criar e executar os projetos, bem como promover eventos para a arrecadação de recursos;  

VIII – Fazer convênios, acordos, contratos e empréstimos;  

IX – Promover e incentivar realizações de debates, reuniões, conferências, cursos, seminários, 

congressos, e outras atividades similares;  

X – Prestar, semestralmente, contas da gestão patrimonial e financeira;  

XI – Manifestar- se em nome do CENTRO ACADÊMICO dentro das finalidades estatutárias e 

diretrizes traçadas em Assembleia Geral;  



XII – Respeitar e encaminhar as decisões das instâncias do CENTRO ACADÊMICO;  

XIII – Planejar e viabilizar a vida econômica da entidade;  

XIV – Convocar Assembleia Geral, de acordo com a regulamentação do presente estatuto;  

XV – Empenhar-se pela criação e bom funcionamento de comitês, comissões e departamentos da 

entidade;  

XVI – Respeitar a autonomia dos departamentos;  

XVII – Convocar eleições para a diretoria seguinte;  

XVIII – Apresentar relatório de suas atividades e balanço ao término do mandato.  

XIX – Autorizar qualquer aluno a agir em nome do Centro Acadêmico, desde que com aviso 

prévio e consentimento por escrito, e detalhadamente, ao qual se restringirá;  

XX – Criar cargos ligados ao Centro Acadêmico e indicar quem irá integrá-lo, desde que não 

seja remunerado;  

XXI – Resolver os casos omissos neste Estatuto, ad referendum da Assembleia Geral;  

XXII – Zelar pela manutenção da representação discente em todos os níveis;  

XXIII – Cassar o mandato de qualquer um de seus membros da gestão em curso quando em 

processo em que, sendo facultada ampla defesa aos acusados, verifique-se irregularidades ou abuso 

no desempenho de suas funções;  

XXIV – Indicar, em caso de vacância de um dos cargos da Diretoria, a redefinição dos mesmos;  

XXV – Servir como canal de comunicação entre os corpos Discente e a Direção da FEA- 

RP/USP, bem como com o corpo de funcionários;  

XXVI - Aceitar, no mínimo duas vezes ao ano, a entrada de novos membros, respeitando-se o 

prazo mínimo de um mês após o início das aulas para a primeira realização.  

Art. 32 – Haverá também um Conselho Diretor que será composto por:  

a) Diretor (a) Acadêmica;  

b) Diretor (a) de Cursinho social;  



c) Diretor (a) de Comunicação e Marketing;  

d) Diretor (a) de Projetos e Eventos;  

e) Diretor (a) de Escola de Idiomas;  

f) Diretor (a) de Gestão de Pessoas;  

Art. 33 – Compete ao (à) Presidente do Centro Acadêmico:  

I – Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, assim como dos regimentos, das 

Assembleias Gerais e da Diretoria;  

II – Convocar e presidir as Assembleias Gerais, reuniões da Diretoria e sessões solenes, dirigindo 

os trabalhos;  

III – Conceder nas Assembleias Gerais a palavra aos presentes;  

IV – Autorizar, com aprovação da Diretoria, as despesas necessárias e lançar o visto nas contas à 

pagar;  

V – Superintender todos os serviços mantidos pelo Centro Acadêmico, inteirando-se dos 

trabalhos dos Diretores e de todas as comissões que houver;  

VI – Em caso de afastamento, suas competências serão assumidas imediatamente pelo Vice- 

Presidente, ou seu substituto direto, segundo ordem prevista neste Estatuto, devendo haver prévio 

registro em ata, salvo em situações emergenciais, nas quais o afastamento deverá ser informado 

por escrito;  

VII – Utilizar-se do direito de voto decisório em caso de empate, salvo em eleições da 

comunidade;  

VIII – Assinar as deliberações das Assembleias Gerais e da Diretoria, cartas comerciais e 

correspondências de importância;  

IX – Visar todos os papéis de seções não elegíveis;  

X – Despachar, com a máxima brevidade possível, todos os papéis relativos aos diversos setores 

administrativos;  



XI – Representar oficialmente o Centro Acadêmico ou designar substituto para tal;  

XII – Tomar, em caso de emergência, qualquer deliberação de comprovada utilidade para os 

alunos, na qual será posta à apreciação para ratificação, no menor prazo possível à Diretoria;  

XIII – Apresentar, em Reunião Aberta, minuciosos relatórios dos trabalhos realizados durante 

seu mandato;  

XIV – Assinar os cheques juntamente com os tesoureiros.  

XV – Nomear pessoas habilitadas a efetuar serviços judiciais e extrajudiciais.  

Art. 34 - Compete ao (à) Vice-Presidente do Centro Acadêmico:  

I – Substituir o (a) Presidente nas suas ausências e impedimentos;  

II – Auxiliar o (a) Presidente na administração geral do Centro Acadêmico;  

III – Zelar pela fiel observância deste Estatuto;  

IV – Em caso de afastamento, a fim de que suas competências sejam assumidas pelo 1o Secretário 

(a) ou seu substituto segundo ordem prevista neste Estatuto, devendo haver prévio registro em ata, 

salvo em situações emergenciais, nas quais o afastamento deverá ser informado por escrito;  

V - Assinar cheques na ausência do (a) Presidente.  

VI – Nomear pessoas habilitadas a efetuar serviços judiciais e extrajudiciais, na ausência ou na 

omissão do (a) Presidente.  

Art. 35 – Compete ao 1o Secretário (a) do Centro Acadêmico:  

I – Substituir o (a) Vice-Presidente em casos de ausências ou de impedimentos;  

II – Secretariar as sessões e Assembleias Gerais, sendo o encarregado do livro de presença, da 

leitura dos papéis apresentados à mesa e da confecção das atas, que deverão conter os registros 

detalhados de todas as atividades da Diretoria, e dos resultados finais das respectivas Assembleias 

Gerais;  

III – Organizar as resoluções da Diretoria;  

IV – Responsabilizar-se pelos documentos, cartas comerciais e materiais pertencentes à 

Secretaria, bem como, o arquivo e o fichário dela;  



V – Organizar e dirigir a Secretaria do Centro Acadêmico, tomando todas as medidas para o seu 

bom funcionamento;  

VI – Redigir, visar e assinar todas as cartas comerciais do Centro Acadêmico, desde que com a 

devida vênia do presidente;  

VII – Zelar pela fiel observância do Estatuto;  

Parágrafo único – O (A) 2o Secretário (a) terá as mesmas competências do 1o, explicitadas no 

presente artigo, porém de maneira subsidiária a ele.  

Art. 36 – Compete aos (às) Tesoureiros (as) do Centro Acadêmico:  

I – Ter sob sua guarda e responsabilidade os recursos financeiros e, em geral, todos os bens e 

valores pertencentes ao Centro Acadêmico;  

II – Organizar e manter em dia a contabilidade do Centro Acadêmico;  

III – Prestar contas à Diretoria do Centro Acadêmico toda vez que lhe for requisitado;  

IV – Arrecadar as rendas e subvenções, além das doações feitas ao Centro Acadêmico, e ainda, 

pagar as despesas autorizadas pela Diretoria;  

V – Assinar todos os documentos da Tesouraria;  

VI – Fazer balancetes semestrais e balanço geral no fim da gestão, devendo deixá-lo público e de 

livre acesso aos alunos da FEA-RP pelo prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis;  

VII – Fiscalizar as cobranças em geral;  

VIII – Responsabilizar-se pela movimentação bancária do Centro Acadêmico;  

IX - Zelar pela fiel observância do Estatuto;  

X – Assinar em conjunto com o (a) Presidente, todos os cheques emitidos pelo Centro 

Acadêmico.  

XI - Manter conta bancária de reserva do Centro Acadêmico, independentemente da conta usual 

de que se utiliza para efetivar o inciso I deste artigo.  

§1o – No que tange o acesso à conta bancária do Centro Acadêmico, compete apenas ao 1o 

Tesoureiro, bem como ao Presidente, toda e qualquer movimentação financeira da entidade. Ao 



2o Tesoureiro cabe apenas o acesso como usuário à conta, para fins de fiscalização e observância, 

sendo-lhe vedada qualquer participação nas movimentações financeiras.  

§2o – A conta bancária de reserva a que se refere o inciso XII do presente artigo deverá servir 

como fundo emergencial para o Centro Acadêmico, somente sendo possível dela se retirar recursos 

em situações que sejam aprovadas em Assembleia Geral, por unanimidade na votação.  

Art. 37 – Na ausência do Secretário e dos Tesoureiros poderá ser nomeado interinamente pelo 

Presidente, para serem seus substitutos, quaisquer membros da Conselho Diretor.  

Art. 38 – À Diretoria Acadêmica compete:  

a) Participar ativamente das atividades relacionadas ao ensino de graduação, incluindo, entre  

elas:  

I – Organizar, sempre que necessário, debates entre discentes e docentes, com o objetivo de 

encontrar os aspectos falhos e as possíveis maneiras de saná-los, bem como ressaltar os aspectos 

positivos;  

II – Auxiliar os discentes em relação ao acesso de plataformas virtuais da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto e da Universidade de São Paulo;  

III – Realizar pesquisas para captar os interesses dos discentes e direcionar as atividades 

realizadas.  

b) O diretor acadêmico deve sempre manter uma comunicação efetiva com os representantes 

discentes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, o que 

inclui acompanhar os representantes discentes em suas atividades e informá-los de demandas dos 

alunos que chegarem ao Centro Acadêmico;  

c) Promover campanhas e exposições, entre outros, que visam aprimorar a cultura e o  

conhecimento diversificado do corpo discente;  

d) Promover e incentivar atividades conjuntas com outros Centros Acadêmicos, órgãos  

estudantis e instituições culturais.  

Art. 39 - À Diretoria de Cursinho social compete:  

a) Realizar as devidas avaliações necessárias durante o ano, tanto para alunos quanto  

professores, tais como provas, simulados, feedbacks, entre outras;  



b) Administrar os horários de aula, além de manter controle das faltas de alunos e professores;  

c) Contratar professores voluntários, realizando previamente uma aula teste para verificação  

de conhecimento e didática do professor;  

d) Organizar o processo seletivo de alunos do Cursinho social, de forma que, principalmente,  

os alunos de escolas públicas e de baixa renda sejam atingidos;  

e) Administrar a comunicação interna e externa ao campus por meio de divulgação eletrônica  

e de redes sociais;  

f) Manter os alunos informados sobre feiras de profissões, cursos, vestibulares e demais  

processos seletivos no país.  

Art. 40 – Compete à Diretoria de Comunicação e Marketing:  

a) Manter um meio de comunicação de acesso fácil, a todos os alunos dos cursos de graduação da 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – FEA-RP / USP;  

b) Servir como principal meio de comunicação entre o CAFCF e pessoas externas;  

c) Realizar campanhas de divulgação da profissão e dos cursos da FEA-RP/USP;  

d) Compilar, organizar, arquivar e divulgar informações relativas ao CAFCF nas diversas  

mídias;  

e) Manter arquivo e divulgar assuntos concernentes à vida acadêmica e profissional;  

f) Promover a criação, preservação e divulgação de símbolos do CAFCF, de seus eventos e  

projetos.  

Art. 41 – Compete à Diretoria de Projetos e Eventos:  

a) Promover eventos e atividades que visem aprimorar a cultura e o conhecimento  

diversificado do corpo discente;  

b) Promover e incentivar o intercâmbio cultural com outros Centros Acadêmicos e órgãos  

estudantis;  



c) Incentivar a integração dos alunos com a comunidade em geral, por meio de programas ou  

eventos culturais;  

d) Realizar programas de integração entre alunos, calouros e veteranos, da Faculdade de  

Economia, Administração e Contabilidade da USP-RP;  

e) Oferecer produtos úteis à comunidade da FEA-RP/USP e da USP, tais como materiais  

escolares, camisetas personalizadas, entre outros;  

f) Manter contato direto com o setor administrativo da Faculdade, a fim de viabilizar a 

concretização de projetos idealizados por essa Diretoria por meio de cartas comerciais e reuniões 

periódicas.  

Art. 42 – Compete à Diretoria de Escola de Idiomas:  

a) Promover o ensino, desenvolvimento e capacitação dos alunos no aprendizado dos idiomas  

oferecidos;  

b) Promover atividades que contribuam para o crescimento cultural e o desenvolvimento  

profissional dos alunos;  

c) A coordenação de todos os cursos de línguas oferecidos pela entidade:  

I - Fornecer professores capacitados para o ensino dos alunos matriculados;  

II - Elaborar a proposta política pedagógica dos cursos ministrados;  

III - Gerenciar as atividades de apoio administrativo referentes à escola.  

Art. 43 – Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas:  

a) A realização do controle de faltas, do banco de horas e atividades extras prestadas por cada  

membro;  

b) Intermediar conflitos entre membros efetivos do CAFCF que possam atrapalhar o bom  

funcionamento da entidade;  

c) Desenvolver atividades que motivem e promovam a integração entre seus associados;  

d) Promover o desenvolvimento dos membros, através de treinamentos gerais e de equipes;  



e) Acompanhar outras diretorias e realizar monitoramento do bem-estar e desempenho dos  

membros, com o propósito de auxiliar o desenvolvimento da diretoria;  

f) Zelar pelo bem-estar da organização estudantil e de seus membros.  

Art. 44 – A Diretoria deverá decidir sobre moções e manifestações do Centro Acadêmico para a 

comunidade.  

§1o – As competências das diretorias não expostas aqui, serão explicitadas no Regimento Interno 

do Centro Acadêmico;  

§2o – Em casos de comprovada gravidade, a Diretoria deve recorrer à Assembleia Geral para sua 

decisão.  

Art. 45 – A Diretoria e Conselho Diretor reunir-se-á, em reunião ordinária, de frequência semanal, 

durante o período de aulas da FEA-RP/USP e, extraordinariamente, em qualquer época, sempre 

que o (a) Presidente ou qualquer de seus membros julgarem necessário.  

§ 1o – As reuniões serão convocadas pelo (a) Presidente ou por qualquer membro da Diretoria, e 

serão presididas pelo (a) próprio Presidente, ou substituto legal segundo ordem prevista neste 

Estatuto, e exigem para o funcionamento a maioria simples dos membros da Diretoria;  

§ 2o – Os membros da Diretoria e do Conselho Diretor que necessitarem de se ausentar da 

reunião devem justificar a ausência com antecedência, a fim de que seja substituído para o ato.  

§ 3o – Fica a critério da Diretoria julgar se um membro deve ser excluído, em razão das faltas 

que se seguirem, conforme previsto no Parágrafo 2o, deste Art., do presente Estatuto.  

Art. 46 – O Conselho Diretor poderá nomear ou demitir auxiliares para as suas coordenadorias, 

cabendo à Diretoria retificar ou não as nomeações e demissões.  

CAPÍTULO V  

DA COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE E DO CONSELHO 

CONSULTIVO  

Art. 47 – Será competência da Coordenadoria de Sustentabilidade:  



I - Verificar todos os projetos a serem realizados por quaisquer das diretorias do conselho diretor, 

a fim de averiguar:  

a) Se o projeto tem potencial de sustentabilidade financeira;  

b) Se o projeto procura proteger questões de cunho social e cultural, levando em  

consideração a opinião popular da comunidade que o Centro Acadêmico representa;  

c) Se o projeto visa a proteger, ou não danificar, o meio ambiente, naquilo que couber.  

II - Repassar à diretoria responsável pelo projeto analisado um relatório oficial de consultoria, para 

que sejam realizadas nele as devidas alterações, a fim de enquadrá-lo nos itens dispostos pelo 

inciso I.  

Art. 48 – O Conselho Consultivo será composto por representantes das entidades estudantis que:  

a) sejam da FEA-RP/USP, ou as que tenham em seu corpo de membros pelo menos um aluno  

matriculado na FEA-RP/USP;  

b) não tenham vínculo com qualquer partido político;  

§1o – Para o controle de quais entidades poderão fazer parte do conselho consultivo, as que 

demonstrarem tal interesse deverão apresentar e submeter à aprovação do Centro Acadêmico:  

a) Estatuto;  

b) Controles e resultados internos dessas atividades;  

c) Proposta clara de qual o seu âmbito de atuação enquanto entidade estudantil;  

§2o – A aprovação da entidade estudantil à participação no conselho consultivo, mediante 

apresentação dos requisitos do § 1o, ficará a critério da Diretoria Acadêmica do CAFCF com a 

vênia do Presidente.  

§3o – O quadro de entidades-membro do conselho consultivo deverá ser revisto anualmente pela 

Diretoria Acadêmica, data em que será obrigatória a abertura para possíveis admissões de novas 

entidades, bem como conferência da legitimidade do caput das entidades já admitidas, se houver 

necessidade.  

§4o – Se na avaliação anual prevista pelo §3o faltar à entidade quaisquer dos requisitos disposto 



nesse artigo, haverá como consequência sua exclusão do quadro de entidades-membro do conselho 

consultivo.  

Art. 49 – Serão parte do conselho consultivo:  

a) Um representante de cada entidade, que coincidirá com o seu (sua) presidente ou  

equivalente; b) Um (a) suplente para atender às reuniões que o primeiro não puder 

participar.  

§1o – Nos casos em que o (a) presidente ou equivalente não seja ocupado por aluno da FEA- 

RP/USP, este deverá indicar alguém da entidade que cumpra este requisito para assumir.  

§2o – Ambos os cargos devem ser ocupados por alunos da FEA-RP/USP.  

Art. 50 – O conselho consultivo será um órgão deliberativo, que trará como resultado das 

reuniões o compilado de interesses das entidades que envolvam alunos representados pelo CA.  

Parágrafo único – O resultado das reuniões deste conselho não tem força vinculativa aos atos do 

Centro Acadêmico, sendo meramente informativo das necessidades e urgências das entidades 

participantes.  

Art. 51 – São assuntos de competência do conselho consultivo para deliberação:  

a) Quaisquer assuntos relativos à recepção dos calouros, anualmente.  

b) Questões acerca do espaço físico da faculdade a ser utilizado pelas próprias entidades.  

§ 1o – Pautas extravagantes às preceituadas pelas alíneas “a” e “b” deste artigo podem ser sugeridas 

por quaisquer representantes das entidades no conselho, desde que respeitado prazo mínimo de 4 

dias antes da reunião ordinária, ou 1 dia, se extraordinária, em que se pretende debatê-las.  

§ 2o – As pautas sugeridas, permitidas pelo §1o, só terão validade e chegarão à discussão no 

conselho se aprovadas, a tempo, pelo (a) Presidente do Centro Acadêmico.  

Art. 52 – As reuniões ordinárias do conselho consultivo se darão obrigatoriamente uma vez por 

semestre letivo.  

I – A reunião do segundo semestre deverá acontecer ao final deste, com o intuito de 

organizar a semana de recepção dos calouros no ano subsequente, da qual o Centro Acadêmico 

tomará liderança.  

Parágrafo único – Será possível, a qualquer tempo, ser estabelecida reunião extraordinária para a 



discussão de pautas extravagantes de urgência.  

CAPÍTULO VI  

DAS ELEIÇÕES, DA APURAÇÃO, DA CAMPANHA ELEITORAL E DA POSSE  

SEÇÃO I – DAS ELEIÇÕES E APURAÇÃO  

Art. 53 – Poderão se candidatar às eleições os membros efetivos do Centro Acadêmico, sendo este 

controle feito pela diretoria de gestão de pessoas, conforme prescrevem os art. 5o e 7o deste 

estatuto.  

Art. 54 – Anualmente, ocorrerá na primeira quinzena do mês de novembro a eleição para os 

cargos do Conselho Diretor, nos termos dos artigos desta seção.  

Parágrafo único – Serão eleitores apenas os associados efetivos do Centro Acadêmico.  

Art. 55 – As eleições gerais para os cargos da Diretoria realizar-se-ão no prazo de uma semana 

após as eleições do Conselho, do artigo anterior.  

§ 1o – Serão os eleitores todos os acadêmicos da FEA-RP/USP.  

§ 2o – As eleições serão disputadas por chapas contendo o nome de todos aqueles que 

concorrerão aos cargos definidos por este Estatuto;  

§ 3o – As eleições serão marcadas pelo (a) Presidente de acordo com a conveniência, com 10 (dez) 

dias de antecedência, e serão realizadas em local a ser previamente determinado, de acordo com a 

circulação dos alunos, ou na sede do Centro Acadêmico.  

§ 4o – O Diretor Acadêmico deverá normatizar as eleições através de um Regulamento Eleitoral, 

respeitadas as disposições estatutárias, que deverá conter assinatura de aprovação do presidente.  

Art. 56 – Às eleições somente poderão concorrer os associados efetivamente inscritos no período 

estabelecido de acordo com o Regulamento Eleitoral, desde que estejam matriculados 

regularmente e registrados devidamente no Centro Acadêmico, nos termos do art. 5o.  



§ 1o – A inscrição será feita por escrito, em documento assinado pelo candidato à Presidência, e 

que deverá conter o nome de todos os candidatos e seus respectivos cargos.  

Art. 57 – Um mesmo acadêmico não poderá, simultaneamente, candidatar-se a mais de um cargo 

eletivo para a Diretoria do Centro Acadêmico.  

I - Não será permitida a reeleição de membro da diretoria, em ano consecutivo à sua gestão, para 

mesmo cargo que ocupa.  

Parágrafo único – Fica permitida a candidatura para Diretoria do Centro Acadêmico, desde que 

observadas as regras do presente artigo, simultaneamente à candidatura para demais órgãos 

estudantis da FEA-RP/USP.  

Art. 58 – As eleições serão realizadas pelo sistema de voto direto e secreto.  

§ 1o - Não será permitido o voto por procuração;  

§ 2o - As eleições poderão ser fiscalizadas pelos candidatos.  

Art. 59 – Conselho Eleitoral compor-se-á de todos os membros diretoria em cargo, além de um 

representante de cada uma das chapas concorrentes.  

I - O Conselho eleitoral será o responsável pela mesa de apuração dos votos nas eleições;  

II - A mesa será presidida pelo (a) Presidente do Centro Acadêmico.  

Parágrafo único – A diretoria em cargo, que participará do Conselho Eleitoral, não poderá 

demonstrar favoritismo a qualquer das chapas candidatas, a fim de não obstar a livre concorrência 

entre elas.  

Art. 60 – As cédulas deverão designar com clareza os nomes das chapas:  

I - Cada chapa concorrente tem o direito de levar cadeado próprio para a urna da eleição, não 

eximindo, entretanto, o Centro Acadêmico da responsabilidade de fornecer cadeados em caso de 

este direito não ser exercido;  

II- Caberá ao Centro Acadêmico fornecer as urnas e cédulas.  

Art. 61 – São nulos os votos que:  

I – Apresentarem as cédulas rabiscadas, ou rasuradas;  



II – Apresentarem-se escritos a lápis;  

III – Estiverem assinalados em mais de uma chapa.  

IV - Não tiverem, em seu verso, assinatura legível e clara:  

a) De membro de cada uma das chapas concorrentes;  

b) De um membro da Comissão Eleitoral.  

Art. 62 – É necessário, para a validade da eleição, duas listas dos alunos votantes, a serem assinadas 

após a votação, a fim de regularização desta para com o cartório, bem como para fins de controle 

do próprio Centro Acadêmico.  

Art. 63 – O (A) Presidente do Centro Acadêmico deverá fazer público, para conhecimento dos 

eleitores, os nomes das chapas e dos respectivos candidatos assim que se encerrar o período de 

inscrição.  

Art. 64 – No caso de qualquer membro do Conselho Diretor ou da Diretoria do Centro 

Acadêmico se candidatar, deverá pedir demissão do cargo que ocupa no ato da sua inscrição.  

Art. 65 – Será considerada eleita a chapa que obtiver maior número de votos.  

I - Em caso de empate, deverá ser realizada nova votação, nos mesmos moldes da primeira, 

dentro do prazo de dez dias consecutivos.  

II - Se mesmo após a votação do inciso I o empate se mantiver, o critério a ser utilizado será a 

antiguidade enquanto membro do Centro Acadêmico, em que aquele candidato à Presidência que 

fizer parte da entidade há mais tempo será eleito.  

III – Se não for possível seguir o critério do inciso II, o desempate se dará por meio da 

prevalência da maior média normalizada entre os candidatos à Presidência.  

Art. 66 – A urna que apresentar diferença maior que 5% do número de votos entre a quantidade de 

votantes e a de cédulas, e se for este percentual suficiente para alterar o resultado da eleição, ou a 

que apresentar qualquer transgressão aos dispositivos desta seção, será anulada.  

Parágrafo Único – Todos os acadêmicos que votarem deverão assinar ambas as listas específicas, 

para contabilização dos votos.  

Art. 67 – Em caso de contestação quanto à legitimidade das eleições, esta deverá ser realizada:  



I – Dentro do prazo de 24h após a divulgação dos resultados, sob pena de decadência do direito de 

manifestação após esse prazo, que acarretará na presunção absoluta de aceitação geral sobre os 

eleitos.  

II – Por escrito, com as razões que a fundamentarem, e deverão ocorrer entre a proclamação 

oficial dos resultados e o reconhecimento dos novos Diretores.  

SEÇÃO II – DA CAMPANHA ELEITORAL  

Art. 68 – A propaganda eleitoral far-se-á por todos os meios legais permitidos.  

Parágrafo Único – Não serão permitidas inscrições à tinta, cal e outros nas dependências da FEA-

RP/USP, mas será permitida a fixação de cartazes ou faixas, de maneira a não danificar os imóveis.  

Art. 69 – A campanha eleitoral far-se-á por conta dos candidatos.  

§ 1o – A Diretoria não se envolverá em nenhuma campanha eleitoral, a não ser para fazer 

cumprir as disposições estatutárias.  

§ 2o – Não será permitida qualquer forma de campanha das chapas concorrentes em 

dependências do Centro Acadêmico, nem em eventos realizados por este.  

SEÇÃO III - DA POSSE  

Art. 70 – A posse da nova Diretoria deverá ocorrer, no primeiro dia útil do ano.  

§ 1o – Compete à Diretoria se reunir, e deliberar sobre as razões de contestação, e decidirá de 

acordo com as disposições estatutárias.  

§ 2o – Caso sejam anuladas as eleições da nova Diretoria, o (a) Presidente mandará instalar nova 

eleição dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias.  

§ 3o – Em qualquer hipótese, a parte que se julgar prejudicada poderá apelar do ato da Diretoria 

em Assembleia Geral, na forma do presente Estatuto.  

Art. 71 – A transmissão dos cargos à nova Diretoria, assim como a aprovação das contas da antiga 



Diretoria dar-se-á em Assembleia Geral Ordinária, que deverá coincidir obrigatoriamente com o 

fim de cada ano civil devendo este ato ser lavrado em documento autônomo e firmado por todos a 

gestão, a ser apresentado ao cartório para regularização da tomada de posse.  

Art. 72 – Na Assembleia Geral Ordinária (AGO) em que se dará a solenidade de posse, o presidente 

da Diretoria eleita prestará compromisso em nome de toda a Diretoria, nos seguintes termos: 

“PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR O NOSSO ESTATUTO, E PROPUGNAR PELO 

ENGRANDECIMENTO DO CENTRO ACADÊMICO FLAVIANA CONDEIXA 

FAVARETTO, SEMPRE RESPEITANDO E ELEVANDO O NOME DA FACULDADE DE 

ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO, E DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, ALÉM DE BUSCAR PELA PLENA INTEGRAÇÃO E 

HARMONIA ENTRE O CORPO DISCENTE, DOCENTE E DE FUNCIONÁRIOS DA 

FACULDADE”. CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 73 – Para fins de divulgação e publicidade oficial dos atos da Diretoria do Centro Acadêmico 

“Flaviana Condeixa Favaretto” fica decidido que serão usados meios de comunicação disponíveis 

que a gestão julgar mais eficientes.  

Art. 74 – Nenhum cargo eletivo ou de nomeação será remunerado.  

Art. 75 – Os bens referidos neste Art. deverão ser inventariados e controlados a cada início de 

gestão pela secretaria do Centro Acadêmico e registrado em ata pela Diretoria.  

a) Eventuais estoques de produtos;  

b) Eventuais móveis e imóveis;  

Art. 76 – Os associados do Centro Acadêmico não responderão pelas obrigações sociais, 

contraídas pela Diretoria do Centro Acadêmico.  

Art. 77 – O Centro Acadêmico somente será dissolvido por falta de meios para sua manutenção, 

e com anuência unânime dos acadêmicos presentes em Assembleia Geral  

Extraordinária especialmente convocada para este fim com presença mínima de 1⁄2 (metade) dos 

Associados.  

Parágrafo Único – Na hipótese de dissolução do Centro Acadêmico, o patrimônio restante deverá 

ser revertido, a título de doação, à FEA-RP/USP.  



Art. 78 – Para a alteração, total ou parcial, do Estatuto, exigir-se-á o seguinte:  

I – Proposta por escrito, dirigida à Diretoria do Centro Acadêmico, e assinada por, no mínimo, 

um quinto dos acadêmicos, ou:  

II – Proposta encaminhada pela Diretoria do Centro Acadêmico.  

§ 1o – O Presidente submeterá a proposta de alteração do Estatuto à apreciação da Assembleia 

Geral que se reunirá, convocada especialmente para esse fim, com a presença de no mínimo de 1⁄3 

(um terço) dos acadêmicos e será decidido pelos votos de no mínimo 2⁄3 (dois terços) dos 

presentes.  

§ 2o – Para propostas de alteração do estatuto que atinjam os princípios do Centro Acadêmico, 

prescritos pelo art. 3o deste Estatuto, será necessário quórum mínimo de 4⁄5 dos votantes presentes 

para sua aprovação.  

§ 3o – A reforma parcial ou total do Estatuto entrará em vigor decorridos dez dias de sua 

aprovação.  

Art. 79 – Para a destituição dos administradores, exigir-se-á o seguinte:  

I – Proposta encaminhada à Diretoria do Centro Acadêmico assinada por no mínimo 2⁄3 (dois 

terços) dos acadêmicos.  

§ 1o – O Presidente submeterá a proposta de destituição à apreciação da Assembleia Geral que se 

reunirá, convocada especialmente para esse fim, com a presença de no mínimo de 1⁄3 (um terço) 

dos acadêmicos e será decidido pelos votos de no mínimo 2⁄3 (dois terços) dos presentes.  

§ 2o – Caso o presidente se recuse a submeter à proposta à apreciação da Assembleia Geral, o (a) 

acadêmico que a submeteu, poderá fazê-lo (a).  

§ 3o – No caso do § 2o, os acadêmicos deverão eleger a mesa para realizar os trabalhos desta 

Assembleia Geral.  

Art. 80 – As fontes de recursos para o desenvolvimento e a manutenção do CAFCF, provém de 

receitas decorrentes de seu patrimônio, mobiliário e imobiliário que venha a possuir, e das 

aplicações financeiras, doações e legados, subvenções do Poder Público, auxílios e contribuições 

de seus associados e benfeitores ou qualquer outra forma legal de receita, cuja soma constitui o 

patrimônio social.  

§ 1o – Todo ônus ao patrimônio social, decorrentes de garantias, como hipoteca, penhor, aval ou 



fiança, e toda disponibilidade patrimonial, como alienação, doação, cessão de direitos ou  

permuta, depende de autorização da Assembleia Geral, convocada especialmente para tal fim e 

deliberada pelo voto da maioria simples dos associados.  

Art. 81 – O Centro Acadêmico utilizar-se-á de um Regimento Interno com a finalidade de 

regulamentar as disposições deste Estatuto:  

§ 1o – Qualquer disposição do referido Regimento Interno que estiver em desacordo com este 

Estatuto será revogada;  

§ 2o – Os membros da Diretoria do Centro Acadêmico, em conjunto com o Conselho Diretor, 

poderão alterar o Regimento Interno sempre que necessário, desde que seja aprovado por 2⁄3 (dois 

terços) de seus membros.  

Art. 82 – O aluno que utilizar o Centro Acadêmico, ou, o seu nome, para fins partidários, religiosos 

ou contrários ao posicionamento do Centro Acadêmico, incidirá em falta grave, e estará sujeito às 

penalidades previstas neste Estatuto.  

Art. 83 – Será possível cobrar ingressos e taxas dos acadêmicos a fim de tornar exequíveis os 

empreendimentos do Centro Acadêmico, a critério de sua Diretoria, em persecução à sua finalidade 

social.  

Art. 84 – Os sócios que se destacarem em atividades desenvolvidas pelo Centro Acadêmico, ou no 

decorrer de sua vida estudantil, poderão receber diplomas especiais ou homenagens ao final do 

curso de graduação, ficando a escolha a critério da Diretoria em exercício.  

Art. 85 – No caso de todos os membros da Diretoria se demitirem, esses membros deverão nomear 

uma comissão constituída por, no mínimo, cinco associados efetivos para substituí-los na direção, 

até serem cumpridas as formalidades estatutárias para preenchimento das vagas.  

Art. 86 – Os casos não previstos neste Estatuto serão considerados omissos e sua resolução caberá 

a Diretoria em exercício, “ad referendum” da Assembleia Geral convocada para este fim 

específico.  

Art. 87 – O presente Estatuto entrará em vigor no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua 

aprovação. Revogam-se as disposições em contrário.  

 



Ribeirão Preto, 6 de julho de 2017.  

_____________________________ 

Ruan Cursino Thomé Presidente do 

CAFCF  

Documento sem assinatura pelo momento pandêmico que teve início em março de 

2020, no qual o documento físico e assinado se encontra nas dependências físicas 

do Centro Acadêmico. 


