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ESTATUTO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETIVOS 
 

Art. 1° –O Diretório Central dos Estudantes “16 de maio”– abreviadamente DCE, é uma 
entidade civil de representação estudantil, tendo natureza jurídica de associação, sem fins 
lucrativos, com duração indeterminada, inscrito no Ministério da Fazenda com CNPJ n° 
22.227.086/0001-22, com sede no campus do Centro Universitário de Patos de Minas – 
abreviadamente UNIPAM, situado na rua Major Gote, n° 808, CEP 38.702-054, Bairro 
Caiçaras, Patos de Minas/MG,constituído nos termos da Lei  7.395 de 31 de outubro de 1985, 
que regerá pelas normas do presente Estatuto e pela Legislação que lhe for aplicável. 
Parágrafo único – O DCE tem como foro o município de Patos de Minas/MG. 
 
Art. 2° - O DCE é a entidade máxima e única de representação geral dos(as) estudantes do 
UNIPAM, sem qualquer discriminação entre os seus membros. 
§1º – O DCE poderá manter convênios com entidades estudantis de grau superior ou outras 
organizações, desde que não impliquem na perda de sua autonomia e independência. 
§2º – O DCE tem personalidade jurídica distinta dos seus associados, os quais não respondem 
solidária ou subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela entidade. 
§3º – As ações relacionadas ao DCE devem respeitar integralmente as normas deste Estatuto, 
bem como a sua finalidade. 
 
Art. 3° –São objetivos do DCE: 
I – organizar e representar judicial e extrajudicialmente seus(suas) associados(as), na defesa 
dos direitos e interesses coletivos, inclusive por meio de impetração de ações coletivas para 
defesa de direitos individuais homogêneos e difusos, na forma da lei e deste Estatuto; 
II – cooperar para a melhoria da qualidade de ensino, especialmente neste Centro 
Universitário; 
III – congregar o corpo discente na preservação das tradições estudantis, da probidade da vida 
acadêmica e do patrimônio moral, cultural e físico da mesma; 
IV – defender a democracia, a liberdade, a paz e a justiça social dentro e fora deste Centro 
Universitário;  
V – realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, desportivo e social 
entre as entidades congêneres; 
VI – promover a cooperação entre administradores(as), professores(as), funcionários(as) e 
estudantes, na vida acadêmica, buscando o seu aprimoramento; 
VII – defender a adequação do ensino às reais necessidades dos acadêmicos e da sociedade; 
VIII – divulgar, incentivar e participar do movimento estudantil em todos os níveis; 
IX – trabalhar pela moderada adequação do valor das mensalidades e dos materiais didáticos 
disponibilizados aos alunos dos cursos de graduação oferecidos pelo UNIPAM; 
X – representar os(as) alunos(as) junto aos órgãos colegiados do UNIPAM, na forma prevista 
na legislação pertinente; 
XI – manter a independência política em relação à reitoria e demais órgãos da Universidade; 
XII – emitir a Identidade Estudantil, durante todo o período letivo, paraos(as)seus(suas) 
associados(as); 
XIII – incentivar e assessorar a criação e desenvolvimento de Diretórios Acadêmicos (DAs) 
dos cursos de graduação do UNIPAM.  
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CAPÍTULO II 

 
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES 

 
Art. 4° – Considera-se membro associado(a) ao Diretório Central dos Estudantes “16 de 
maio”, o(a) discente que esteja devidamente matriculado(a) no Centro Universitário de Patos 
de Minas, nos cursos de graduação e/ou de pós-graduação. 
§1° – Entende-se por discente devidamente matriculado(a), para fins estatutários, aquele(a) 
que efetivou sua matrícula nos cursos de graduação e/ou de pós-graduação junto ao Centro 
Universitário de Patos de Minas e esteja frequentando regularmente as aulas. 
§2° – A desfiliação dos(as) associados(as) poderá ocorrer das seguintes formas: 
I – automaticamente, quando a matrícula do(a) associado(a) for cancelada ou quando terminar 
o curso em que estiver matriculado(a); 
II –por iniciativa do(a) associado(a) mediante requerimento escrito e assinado, a ser 
protocolado no DCE. 
§3° –  Não haverá discriminação entre os(as) discentes de graduação presencial, graduação à 
distância e pós-graduação. 
§4° – A desfiliação não gerará, em nenhuma hipótese, a restituição de qualquer quantia paga 
ao DCE pelo(a) associado(a), inclusive os valores cobrados pela emissão das Identidades 
Estudantis. 
 
Art. 5° – São direitos dos(as) associados(as) ao DCE: 
I – serem tratados(as) com iguais direitos e deveres pelo DCE; 
II – participar de todas as atividades do DCE; 
III – votar e ser votado(a), respeitando as exigências impostas pelo presente Estatuto; 
IV – apresentar à Diretoria Administrativa propostas ou sugestões de qualquer natureza que 
demandem providências do órgão; 
V – participar de Assembleias Gerais convocadas pelo DCE, com direito a voz e voto; 
VI – participar de Reuniões Ordinárias convocadas pelo DCE, devendo haver, nesse caso, 
comunicação prévia de sete dias ao Presidente do DCE; 
VII – propor mudanças estatutárias; 
VIII – exigir o fiel cumprimento deste Estatuto; 
IX – reunirem e/ou manifestarem-se nas dependências do DCE, bem como utilizarem o 
espaço físico para realizar quaisquer atividades, desde que não contrariem as disposições 
deste Estatuto e quando devidamente autorizado pela Diretoria Administrativa; 
a) a autorização dar-se-á de forma oral ou escrita, por um dos membros da Diretoria 
Administrativa. 
X – solicitar e ter acesso a todos os dados e informações do DCE, em especial os de natureza 
contábil e financeiros, respeitando o prazo para juntada de documentos; 
a) o prazo para a apresentação de documentos não poderá exceder trinta dias corridos, a 
contar do dia que foi protocolado o pedido. 
XI – recorrer aos órgãos competentes, Conselho Fiscal ou Conselho Deliberativo, no que se 
referem a decisões da Diretoria Administrativa do DCE que violem seus direitos; 
XII – requerer, a qualquer tempo, sua desfiliação por escrito, bem como sua refiliação. 
 
Art. 6° – São deveres dos(as) associados(as) ao DCE: 
I – cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 
II – cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais, do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Administrativa; 
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III – cooperar para o engrandecimento e fortalecimento da entidade; 
IV – exercer com dedicação e probidade a função de que tenha sido investido por eleição ou 
designação, sendo que, tal função deverá ser exercida gratuitamente; 
V – preservar a integridade física e moral do DCE; 
VI – promover a consciência coletiva e a participação de todos(as) os(as) discentes nas 
atividades desenvolvidas pelo DCE; 
VII – comparecer às Assembleias Gerais; 
VIII – informar violações estatutárias ao(s) órgão(s) competente(s); 
IX – responder pelos danos que venham causar ao patrimônio da entidade; 
X – comunicar à Diretoria Administrativa do DCE sobre ações de representação coletiva que 
envolva interesse geral do corpo discente do UNIPAM. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA 
 

Art. 7º –O Diretório Central dos Estudantes “16 de maio” é formado: 
I – pelas Assembleias Gerais; 
II – pelo Conselho Deliberativo; 
III – pelo Conselho Fiscal; 
IV – pela Diretoria Administrativa; 
V – pela Assembleia de Conselheiros.  
 

SEÇÃO I 
 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Art. 8° –A Assembleia Geral, órgão soberano de deliberação e julgamento do DCE, será 
constituída por todos(as) os(as) associados(as) em pleno gozo dos seus direitos estatutários, e 
suas deliberações serão tomadas pela maioria simples de votos dos(as) associados(as) 
presentes, vedado o voto por procuração, cabendo ao Presidente da mesa somente o voto de 
desempate. 
 
Art. 9° –A Assembleia Geral será convocada: 
I – ordinariamente uma vez por ano, na primeira quinzena do mês de novembro para 
apresentar a Prestação de Contas; 
II – extraordinariamente, quando convocada: 
a) pelo Presidente do DCE; 
b) por um grupo de 5% (cinco por cento), no mínimo, de associados(as) no gozo de seus 
direitos, através de abaixo-assinado que especifique os motivos da convocação encaminhado 
ao Presidente do DCE ou ao Presidente do Conselho Deliberativo; 
c) pela maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo; 
d) pelo Conselho Fiscal. 
 
Art. 10 – As Assembleias Gerais serão convocadas através de comunicados impressos 
afixados no mural do DCE, nas mídias sociais, bem como por mensagem a ser encaminhada 
pelo Portal do Aluno do UNIPAM, a todos(as) os(as) discentes devidamente associados. 
I – o comunicado deverá ser afixado e enviado no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da 
Assembleia Geral ocorrer; 



 
Diretório Central dos Estudantes “16 de maio” 

CNPJ 22.227.086/0001-22- Tel.: (34) 3823-0168 

Centro Universitário de Patos de Minas – Rua Major Gote, 808 – B. Caiçaras – Patos de Minas/MG 

II – o comunicado deverá conter no mínimo a data, horário, local e objetivos de sua 
realização. 
Parágrafo único – Em caso de urgência ou motivo relevante, a critério da Diretoria 
Administrativa do DCE, do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal, as Assembleias 
Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas durante as férias. 
 
Art. 11 – A Assembleia Geral se instalará: 
I – em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos(das) associados(as) ao 
DCE; 
II – em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após a primeira, com qualquer número de 
associados(as) ao DCE presentes. 
 
Art. 12 – A Assembleia Geral será aberta e presidida: 
I – em regra, pelo(a) Presidente do DCE, ou em sua ausência pelo seu(sua) substituto(a); 
II – pelo membro responsável pela convocação desta, desde que votado(a) por maioria 
simples para presidir antes do início da mesma, na hipótese do art. 9°, inc. II, alínea “b”; 
III – pelo(a) Presidente do Conselho Deliberativo, ou em sua ausência pelo(a) seu(sua) 
substituto(a), na hipótese do art. 9°, inc. II, alínea “c”; 
IV – pelo(a) Presidente do Conselho Fiscal, ou em sua ausência pelo(a) seu(sua) substituto(a), 
na hipótese do art. 9°, inc. II, alínea “d”. 
Parágrafo único – As Assembleias Gerais poderão deliberar sobre assuntos não pautados na 
convocação, se o mesmo tiver caráter de urgência e por motivos alheios à vontade da 
Diretoria, não foi possível a descrição do assunto no comunicado, desde que, autorizado 
pelo(a) Presidente da mesa. 
 
Art. 13 – As Assembleias Gerais deliberam por maioria simples dos votos dos(as) 
associados(as), ficando o(a) Presidente da mesa com o voto de Minerva em caso de empate. 
Parágrafo único – Aos(às) associados(as) é assegurado o direito à livre manifestação do 
pensamento sobre o assunto de discussão, respondendo, na forma da lei, por excessos ou 
ilegalidades no exercício desse direito. 
 
Art. 14 – As deliberações das Assembleias Gerais serão lavradas em livro de atas, assinadas 
pela mesa que houver dirigido os trabalhos. 
§1° – Os(as) associados(as) deverão assinar o livro de presença. 
§2° – Quando as deliberações tiverem quórum diferenciando, as atas deverão ser assinadas 
pela quantidade mínima de participantes para que a deliberação seja considerada aprovada. 
 
Art. 15 – Compete às Assembleias Gerais: 
I – deliberar sobre alteração do presente Estatuto por proposta da Diretoria Administrativa, ou 
por 5% (cinco por cento) dos(as) associados(as) ao DCE, respeitando o disposto no presente 
Estatuto; 
II – deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas da Diretoria 
Administrativa do DCE; 
II – decidir sobre os assuntos que, em grau de recursos lhe forem encaminhados; 
III – deliberar sobre a dissolução da entidade, com a observância do Estatuto, quanto ao 
destino de seu patrimônio; 
IV – discutir e votar as matérias apresentadas ao(a) Presidente por qualquer de seus(suas) 
membros(as) incluída na pauta de trabalho. 
§1° – É assegurado a qualquer acusado(a) os direitos a Ampla Defesa e ao Contraditório. 
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§2° – Os recursos para qualquer decisão tomada em Assembleias serão feitos no presente 
local, tendo o(a) ofendido(a) o limite de 15 (quinze) minutos, prorrogável por igual período, 
para expor a sua defesa.  
 

SEÇÃO II 
 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 

Art. 16 – O Conselho Deliberativo é constituído pelos Presidentes dos Diretórios Acadêmicos 
ativos dos cursos de graduação do UNIPAM e pelo(a) Presidente do DCE. 
Parágrafo único – Os componentes do Conselho Deliberativo deverão votar entre si, através 
de voto aberto ou secreto, elegendo um membro para o cargo de Presidente do Conselho e 
outro membro para o cargo de Secretário(a) do Conselho, ambos com o mandato de um ano, 
podendo ser reeleitos por mais um mandato.  
I– somente os(as) Presidentes dos Diretório Acadêmicos podem ser eleitos, não impedindo, 
entretanto, que outros membros dos DAs votem na escolha do(a) Presidente e do(a) 
Secretário, desde que representando o(a) Presidente do respectivo DA.; 
II – a eleição do(a) Presidente e do(a) Secretário(a) ocorrerá na primeira quinzena do mês de 
dezembro, após a eleição da Diretoria Administrativa do DCE, sendo vedada a candidatura de 
membros eleitos da Diretoria Administrativa do DCE; 
III – será eleito quem obtiver o maior número de votos dos membros presentes na reunião 
convocada para tal fim; 
IV – A posse do(a) Presidente e do(a) Secretário(a) eleitos ocorrerá no dia 1º de janeiro do 
ano subsequente; 
V – No caso de cessação do mandato do(a) Presidente ou do(a) Secretário(a) antes do seu 
término, os membros do Conselho Deliberativo deverão se reunir extraordinariamente para 
eleger o sucessor até o final do respectivo mandato, respeitando as regras gerais de eleição. 
 
Art. 17 – Os membros do Conselho Deliberativo serão definidos através das eleições das 
Diretorias Administrativas dos DAs. 
 
Art. 18 –Os membros do Conselho Deliberativo se reunirão preferencialmente no início de 
cada período letivo com o(a) Presidente do DCE para que seja elaborado um plano de trabalho 
em conjunto, visando o aprimoramento coletivo dos(as) discentes associados(as) do DCE. 
I – as reuniões do Conselho Deliberativo terão, somente, um representante do Diretório 
Acadêmico correspondente, não sendo autorizado a participação de outro membro do mesmo 
Diretório, salvo em casos de Reuniões Extraordinárias ou que seja autorizado pelo(a) 
Presidente do DCE concomitantemente pelo(a) Presidente do Conselho Deliberativo; 
II – no caso de algum dos membros não possa comparecer, este deverá informar ao(à) 
Presidente do Conselho Deliberativo concomitantemente ao(à) Presidente do DCE quem irá 
lhe representando; 
 
Art. 19 –O Conselho Deliberativo se reúne por convocação: 
I –do(a) Presidente do DCE; 
II –do(a) Presidente do Conselho Deliberativo; 
III – da maioria absoluta dos(as) membros(as) do Conselho Deliberativo. 
 
Art. 20 – Compete ao Conselho Deliberativo: 
I – eleger seu(sua) Presidente e seu(sua) Secretário(a) entre os Presidentes dos Diretórios 
Acadêmicos presentes na reunião convocada para tal fim; 
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II – reunir-se, sempre que necessário, para debaterem assuntos de interesse do DCE e do 
UNIPAM; 
III – zelar pelo cumprimento do presente Estatuto e deliberar sobre casos omissos, com 
possibilidade de recurso para a Assembleia Geral; 
IV – assessorar a Diretoria do DCE na execução de programa administrativo, levando 
propostas dos vários DAs; 
V – tomar conhecimento periodicamente dos balancetes financeiros da Diretoria do DCE, 
podendo exigir parecer técnico do Conselho Fiscal; 
VI – julgar os recursos interpostos contra atos da Diretoria do DCE; 
VII – manter informado a respeito dos atos da Diretoria do DCE, exigindo informações e 
reuniões extras, quando for o caso; 
VIII – realizar alterações no presente Estatuto. 
§1º – Em casos de desistência ou expulsão de algum membro do DCE, caberá ao(à) 
Presidente do DCE realizar a indicação e aos membros do Conselho Deliberativo a nomeação 
de um(a) novo(a) membro(a) para a composição da Diretoria, até o fim do mandato da 
mesma. 
§2º – Em casos de mais de uma indicação, a eleição poderá ser realizada através de voto 
aberto ou secreto. 
 
Art. 21 – Compete ao(a) Presidente do Conselho Deliberativo: 
I – presidir a reunião se esta for convocada por ele ou pela maioria absoluta dos membros do 
Conselho; 
II – dar o voto de Minerva em caso de empate de votações; 
III – exigir e zelar pela ordem durante as reuniões; 
IV – exigir a retirada de qualquer membro durante a reunião se este ultrapassar os limites 
durante a sua manifestação; 
V – cassar a palavra de qualquer membro que ultrapassar os limites durante a sua 
manifestação, vedada a mera arbitrariedade ou discordância para a utilização de tal 
prerrogativa; 
VI – preencher uma das cadeiras do Conselho Universitário e indicar outro(a) discente para 
ser seu substituto nos casos em que este faltar perante o Conselho Universitário. 
§1° – Entende-se por ultrapassar os limites os casos de ofensas, violência (verbal ou física) ou 
qualquer fala que possa constranger algum dos membros presentes ou não. 
§2° – No caso do inciso VI, após o(a) Presidente preencher a cadeira, este terá o mandato de 
dois anos no Conselho Universitário, independentemente da duração de seu mandato como 
Presidente do Conselho Deliberativo. 
 
Art. 22 – Compete ao(a) Secretário(a) do Conselho Deliberativo: 
I – lavrar as atas de todas as reuniões do Conselho Deliberativo; 
II – zelar pela organização da Sala de Reuniões do Conselho Deliberativo; 
III – manter sob seus cuidados todo e qualquer documento referente ao Conselho Deliberativo 
e fornecer cópias dos mesmos se requisitado expressamente em forma de termo. 
 
Art. 23 -Os(as) membros(as) do Conselho Deliberativo estão sujeitos(as) às seguintes 
penalidades: 
I – primeira Advertência; 
II – segunda Advertência; 
III – bloqueio da retirada de recursos do DCE; 
IV – destituição da função. 
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§1° – A Primeira Advertência será aplicada no caso de duas faltas nas reuniões 
injustificadamente. 
I – na penalidade descrita neste parágrafo, deverá ser feito termo próprio assinado por todos 
membros presentes na reunião a qual o(a) advertido(a) não presenciou, posteriormente deverá 
ser arquivado na pasta do Diretório Acadêmico correspondente e a original em pasta própria 
que o(a) Secretário(a) do Conselho organizará. 
§2° – A Segunda Advertência será aplicada no caso de três faltas seguidas nas reuniões 
injustificadas. 
I – na penalidade descrita neste parágrafo, deverá ser feito termo próprio, assinado por todos 
os membros presentes na reunião a qual o(a) advertido(a) não presenciou, que posteriormente 
deverá ser arquivado uma cópia na pasta do Diretório Acadêmico correspondente, a original 
em pasta própria que o(a) Secretário(a) do Conselho organizará, e uma cópia afixada no mural 
de informativos do DCE e do Conselho Deliberativo. 
§3° – O bloqueio da retirada de recursos do DCE ocorrerá quando houver quatro faltas 
seguidas ou não nas reuniões do Conselho, sendo elas injustificadas; ou cinco faltas 
justificadas. 
I – a penalidade prevista neste parágrafo, somente será revogada quando o(a) acusado(a) 
justificar ao DCE os motivos das faltas, suas alegações deverão ser feitas por escrito e a 
mesma será encaminhada ao(à) Presidente do DCE e do Conselho Deliberativo, sendo que 
ambos(as), ao acatarem os motivos, deverão assinar na justificativa; nos casos que os(as) 
Presidentes não acolherem as justificativas, o Diretório correspondente ficará três meses sem 
realizar retirada de dinheiro advindo das Identidades Estudantis que ficam em posse e 
cuidados da Diretoria Administrativa do DCE. 
§4° – A penalidade máxima, destituição da função, será aplicada quando houver cinco faltas 
seguidas ou não nas reuniões do Conselho, sendo elas injustificadas; ou seis faltas 
justificadas. 
§5° – Todas as penalidades previstas deverão ser redigidas em termo próprio pelo(a) 
Secretário(a) do Conselho e serão arquivados em pastas destinadas para tal fim. 
§6° – Todas as acusações deverão ser remetidas, por escrita, ao(a) Presidente do DCE e ao(a) 
Presidente do Conselho Deliberativo que julgarão procedentes ou não as justificativas. 
§7º – Todas as penalidades acima só ocorrerão se, ausente o membro do Conselho 
Deliberativo, não comparecer nenhum membro do DA representando-o. 
 
Art. 24 – As dependências do Conselho Deliberativo serão administradas e preservadas pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo. 
Parágrafo único – Em caso do Conselho Deliberativo não tiver sala própria o Presidente do 
Conselho poderá utilizar-se das dependências do DCE, respeitando as imposições da Diretoria 
Administrativa do mesmo. 
 

SEÇÃO III 
 

DO CONSELHO FISCAL 
 

Art. 25–O Conselho Fiscal é um órgão colegiado e é eleito por sufrágio universal e secreto 
com mandato de um ano, devendo a eleição ocorrer no mês de fevereiro de cada ano. 
Parágrafo único – Nenhum aluno do Centro Universitário de Patos de Minas poderá fazer 
parte do Conselho Fiscal. 
I – É recomendável o convite de professores(as) e/ou coordenadores(as) dos cursos do 
UNIPAM para serem eleitos(as) e comporem o Conselho Fiscal; 



 
Diretório Central dos Estudantes “16 de maio” 

CNPJ 22.227.086/0001-22- Tel.: (34) 3823-0168 

Centro Universitário de Patos de Minas – Rua Major Gote, 808 – B. Caiçaras – Patos de Minas/MG 

II –Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos(as) através de voto aberto ou secreto em 
Assembleia Geral; 
III – Em Assembleia Geral para posse da nova Diretoria Administrativa do DCE, o Conselho 
Fiscal deverá apresentar seu parecer a respeito de toda a gestão da Diretoria Administrativa 
anterior, no tocante ao financeiro da mesma.  
 
Art. 26 – O Conselho Fiscal será composto de três membros(as), com as seguintes funções: 
I – fiscalizar permanentemente a contabilidade do DCE e a utilização de seu patrimônio; 
II – requerer todos os tipos de explicação à diretoria do DCE, para que haja completa lisura e 
transparência sobre as finanças da entidade; 
III – emitir parecer sobre as Prestações de Contas sob a responsabilidade do(da) Presidente e 
do(da) Tesoureiro(a) e convocar Assembleia Geral para apreciação deste parecer; 
IV – constando irregularidade nas Prestações de Contas, deverá encaminhar relatório ao(a) 
Presidente do Conselho Deliberativo, denunciando o fato, e este deverá convocar reunião 
imediata para que seja averiguado e a aplicado as medidas cabíveis ao caso. 
 

SEÇÃO IV 
 

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
 

Art. 27 – A Diretoria Administrativa é um órgão colegiado responsável pelo encaminhamento 
e execução das atividades cotidianas ou administrativas do Diretório Central dos Estudantes. 
 
Art. 28 – A Diretoria Administrativa será constituída pelos seguintes cargos: 
I – Presidente; 
II – Vice-Presidente; 
III – Primeiro(a) Secretário(a); 
IV – Segundo(a) Secretário(a); 
V – Primeiro(a) Tesoureiro(a); 
VI –Segundo(a) Tesoureiro(a); 
VII – Diretor(a) Cultural; 
VIII – Diretor(a) de Esportes; 
IX – Diretor(a) de Comunicação; 
X – Diretor(a) Jurídico(a); 
XI – Diretor(a) de Educação à Distância. 
Parágrafo único –É vedada a criação de cargos além dos descritos do inciso I ao inciso XI 
deste artigo. 
 
Art. 29 – A Diretoria Administrativa do DCE não é remunerada, sob qualquer forma e 
pretexto. É vedada a distribuição de lucros, dividendos, bonificações ou vantagens aos(às) 
membros(as) e dirigentes do DCE. 
Parágrafo único – A Identidade Estudantil deverá ser paga por todos os estudantes que 
desejem fazê-la, inclusive por membros da Diretoria Administrativa. 

 
Art. 30 – Os(as) membros(as) da Diretoria serão eleitos(as) por sufrágio universal e secreto 
para mandato de um ano, podendo seus membros serem reeleitos para quaisquer cargos, 
ressalvados os impedimentos previstos neste Estatuto. 
Parágrafo único – O mandato da Diretoria Administrativa terá início no dia 1º de janeiro e 
término no dia 31 de dezembro de cada ano. 



 
Diretório Central dos Estudantes “16 de maio” 

CNPJ 22.227.086/0001-22- Tel.: (34) 3823-0168 

Centro Universitário de Patos de Minas – Rua Major Gote, 808 – B. Caiçaras – Patos de Minas/MG 

 
Art. 31 – A Diretoria do DCE reunir-se-á sempre que convocada pelo(a) Presidente ou por 
50% mais 1 (cinquenta por cento mais um) de seus membros deliberando em primeira 
convocação, com a maioria absoluta de seus membros e em segunda convocação quinze 
minutos após a primeira, com a maioria simples de seus membros, sendo que as suas 
resoluções serão lavradas pelo(a) Secretário(a) devendo todos os membros presentes assinar e, 
após, a ata será arquivada da forma mais apropriada.  
§1° –Os(as) associados(as) ao DCE poderão participar das reuniões do DCE, com direito a 
voz, não possuindo, entretanto, direito a voto. 
§2° – Nas votações da Diretoria caberá ao(a) Presidente o voto de Minerva, quando 
necessário. 
 
Art. 32 –Os membros da Diretoria Administrativa do DCE devem ser substituídos nos casos 
de renúncia ou de expulsão, sendo o Conselho Deliberativo o órgão responsável por votar e 
eleger o novo membro. 
Parágrafo único – A substituição deverá ser feita na primeira reunião do Conselho 
Deliberativo, mais próxima após a renúncia ou expulsão do membro. 
I – a reunião descrita neste parágrafo deverá ser realizada no prazo máximo de um mês após a 
renúncia ou expulsão do membro. 
 
Art. 33 – Compete à Diretoria Administrativa: 
I – orientar, dirigir e encaminhar as atividades dos(das) estudantes de acordo com o presente 
Estatuto e com as deliberações emanadas da Assembleia Geral; 
II – manter constantemente informados os(as) estudantes acerca das deliberações e atividades 
do Diretório Central dos Estudantes, através de boletins informativos, mídias socias, Portal do 
Aluno e demais meios de comunicação; 
III – deliberar acerca de teses, moções e propostas desde que não conflitantes com as 
deliberações das Assembleias Gerais; 
IV – convocar Assembleias Gerais, quando necessário, nos termos do art. 9° deste Estatuto; 
V – encaminhar, ao término de cada mandato, a Prestação de Contas de sua gestão financeira 
ao Conselho Fiscal, que analisará, dando seu parecer para ser apreciado em Assembleia Geral 
Ordinária; 
VI – criar ou extinguir Comissões, bem como convocar ou nomear estudantes para integrá-la; 
VII – promover o relacionamento e o intercâmbio do DCE com atividades e organizações 
estudantis ou afins locais, estaduais, nacionais e internacionais; 
VIII – estabelecer os valores das taxas de emissão da Identidade Estudantil e expedir as 
mesmas durante todo o ano letivo, aos seus(suas) filiados(as); 
IX – cumprir e fazer cumprir este Estatuto. 
 
Art. 34 – Compete ao(à) Presidente do DCE: 
I – representar o DCE perante aos(às) seus(suas) filiados(as), perante ao UNIPAM ou perante 
qualquer outro órgão judicial ou extrajudicial; 
II – convocar, presidir e suspender reuniões da Diretoria Administrativa e das Assembleias 
Gerais; 
III – assinar juntamente com o(a) Tesoureiro(a), todos os documentos referentes aos 
movimentos financeiros do DCE; 
IV – assinar juntamente com o(a) Secretário(a) todos os documentos, atos normativos, 
pareceres e expedientes do DCE; 
V – intervir junto aos departamentos do DCE quando da existência de dificuldades ou 
conflitos de competência; 
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VI – responder administrativa e judicialmente em conjunto com o(a) Tesoureiro(a) do DCE, 
pelas irregularidades financeiras da entidade; 
VII – desempenhar as demais funções inerentes ao cargo; 
VIII – proferir o voto de desempate, caso necessário, nas deliberações de órgãos colegiados 
do DCE; 
IX – preencher a segunda cadeira do Conselho Universitário, indicando outro(a) discente para 
ser seu(sua) substituto(a) em caso de renúncia ou morte. 
Parágrafo único – A função descrita no inciso IX deste artigo é regido por normas internas 
do UNIPAM. 
 
Art. 35 – Compete ao(à) Vice-Presidente: 
I – substituir, com as mesmas atribuições, o(a) Presidente nas suas faltas, impedimentos ou 
quando for delegado a este pelo(a) Presidente e auxiliar o(a) Presidente no exercício de suas 
funções; 
Parágrafo único –Em caso de renúncia ou expulsão do(a) Presidente, o(a) Vice-Presidente 
assumirá o cargo de Presidente e o Conselho Deliberativo fará a eleição de um(a) novo(a) 
Vice-Presidente. 
 
Art. 36 – Compete ao(à) Primeiro(a) Secretário(a): 
I – publicar e divulgar editais e convocações de reuniões após a autorização do(a) Presidente, 
e expedir convites; 
II – secretariar e lavrar as atas das reuniões do DCE e das Assembleias Gerais, sendo a 
última, independentemente de quem convocar a Assembleia; 
III – redigir e assinar, juntamente com o(a) Presidente, as correspondências oficiais do DCE, 
editais de eleição ou qualquer outro documento do DCE; 
IV – ter sob sua guarda os livros de atas e documentos pertinentes a sua Secretaria; 
 
Art. 37 – Compete ao(à) Segundo(a) Secretário(a): 
I – auxiliar o(a) Primeiro(a) Secretário(a) em suas funções; 
II – substituir o(a) Primeiro(a) Secretário(a) quando necessário. 
Parágrafo único – Em caso de renúncia ou expulsão do(a) Primeiro(a) Secretário(a), o(a) 
Segundo(a) Secretário(a) assumirá o cargo de Primeiro(a) Secretário(a) e o Conselho 
Deliberativo fará a eleição de um(a) novo(a) Segundo(a) Secretário(a). 
 
Art. 38 – Compete ao(à) Primeiro(a) Tesoureiro(a): 
I – assinar, juntamente com o(a) Presidente, todos os documentos referentes aos movimentos 
financeiros do DCE; 
II – elaborar, conforme previsto no presente Estatuto, os relatórios, orçamentos e balanços 
financeiros do DCE; 
III – ter sob sua responsabilidade todos os livros contábeis e demais relatórios financeiros da 
entidade; 
IV – receber juntamente com o(a) Presidente, os valores financeiros destinados ao DCE e 
deles fazer registro nos livros próprios; 
V – manter sob sua responsabilidade os valores financeiros do DCE, devidamente depositados 
em conta bancária; 
VI – emitir em todo trimestrea Prestação de Contas, referente ao Caixa do DCE e o valor 
monetário em posse do DCE que pertença aos DAs. 
Parágrafo único – Após aprovado a Prestação de Constas trimestral pela Diretoria, deve o(a) 
tesoureiro(a) encaminhar o relatório ao Conselho Fiscal antes de publicá-lo. 
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Art. 39 – Compete ao(à) Segundo(a) Tesoureiro(a): 
I – auxiliar o(a) Primeiro(a) Tesoureiro(a) no exercícios de suas funções; 
II – substituir o(a) Primeiro(a) Tesoureiro(a) quando necessário. 
Parágrafo único – Em caso de renúncia ou expulsão do(a) Primeiro(a) Tesoureiro(a), o(a) 
Segundo(a) Tesoureiro(a) assumirá o cargo de Primeiro(a) Tesoureiro(a) e o Conselho 
Deliberativo fará a eleição de um(a) novo(a) Segundo(a) Tesoureiro(a). 
 
Art. 40 – Compete ao(à) Diretor(a) Cultural: 
I – promover a integração dos acadêmicos por meio de atividades sociais, culturais e 
pedagógicas; 
II – promover palestras, simpósios, cursos, semanas de estudos e demais eventos que tenha 
como objetivo o aprimoramento profissional dos acadêmicos; 
III – propugnar pela boa qualidade de ensino, intervindo quando necessário para a assegurar; 
IV – auxiliar e/ou incentivar os Diretórios Acadêmicos na cooperação na qualidade de ensino, 
nos eventos por eles realizados ou mesmo naqueles em que irão participar; 
V – auxiliar e/ou incentivar a realização de campanhas sociais. 
 
Art. 41 -Compete ao(à) Diretor(a) de Esportes: 
I – incentivar a cultura esportiva de toda a comunidade acadêmica; 
II – realizar intercâmbios esportivos com outras universidades e instituições congêneres; 
III – promover eventos esportivos com intuito de congregar toda a comunidade acadêmica; 
IV – viabilizar, quando possível, a participação dos acadêmicos em eventos esportivos, em 
especial os eventos universitários; 
V – auxiliar e/ou incentivar os Diretórios Acadêmicos nos eventos esportivos por eles 
realizados. 
 
Art. 42 – Compete ao(à) Diretor(a) de Comunicação: 
I –elaborar boletins informativos, circulares e outros expedientes, juntamente com o(a) 
Primeiro(a) Secretário(a) e o(a) Presidente, dando ciência aos(às) estudantes das atividades e 
deliberações do DCE; 
II – divulgar os eventos que o DCE esteja promovendo ou participando, auxiliando qualquer 
um(a) dos(das) membros(as) que esteja promovendo o evento; 
III – ser responsável por manter contato com os(as) discentes deste Centro Universitário, 
através de jornal, site, redes sociais, Portal dos Alunos ou qualquer outro meio de 
comunicação que o DCE tenha acesso. 
 
Art. 43 – Compete ao(à) Diretor(a) Jurídico: 
I –acompanhar e coordenar os procedimentos jurídicos em que o DCE for parte; 
II – buscar pareceres sobre assuntos jurídicos do DCE ou quando o mesmo fizer parte; 
III –zelar para que o DCE exerça suas atividades em conformidade com a legislação vigente; 
IV – ter ciência e, com o auxílio do(da) Diretor(a) de Comunicação, divulgar qualquer 
assunto jurídico que seja de interesse do DCE; 
V – manter as caracterizações das Identidades Estudantis conforme for descrito em lei 
vigente; 
VI – acompanhar e garantir a higidez ou legalidade de operações financeiras realizadas pelos 
demais membros(as) do DCE, orientando-os quanto ao procedimento que deverá ser adotado; 
VII – assessorar os(as) membros(as) da Diretoria Administrativa do DCE e DAs em 
quaisquer assuntos que tenham temática jurídica e que sejam de interesse das referidas 
entidades; 
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Art. 44 -Compete ao(à) Diretor(a) de Educação à Distância: 
I – manter toda a gestão atualizada sobre os procedimentos da Educação à Distância deste 
Centro Universitário; 
II – cooperar e auxiliar o UNIPAM no que concerne à Educação à Distância; 
III –manter contato comos(as) discentes que cursam Educação à Distância e auxiliar os 
mesmos em caso de dificuldades ou problemas que sejam de cunho geral; 
IV – auxiliar nos procedimentos de confecção das identidades estudantis dos discentes de 
Educação à Distância. 
 

SEÇÃO V 
 

DO CONSELHO PERMANENTE DE EX-PRESIDENTES 
 

Art. 45 –O Conselho Permanente de ex-presidentes é constituído pelos(as) ex-Presidentes do 
DCE. 
 
Art. 46 –O Conselho Permanente de ex-presidentespode ser convocado a qualquer momento 
pelo(a) Presidente atual e não gera obrigatoriedade no comparecimento dos(as) ex-
Presidentes. 
 
Art. 47 –O Conselho Permanente de ex-Presidentestem caráter meramente consultivo e 
informativo, de modo a auxiliar o(a) Presidente do DCE a respeito de tomada de decisões, 
esclarecimentos de fatos ocorridos que possam nortear ações do DCE ou quaisquer assuntos 
que o(a) Presidente julgue relevantes. 
 
Art. 48 – Deverá estar disponível nos arquivos impressos e digitais do DCE uma pasta com 
os dados e contatos de todo(a) discente que já foi Presidente do DCE. 
 
Art. 49 – As reuniões poderão ser abertas ou não, a critério do(a) Presidente que realizar a 
convocação.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS ELEIÇÕES 
 

SEÇÃO I 
 

DAS ELEIÇÕES DO DCE 
 

Art. 50 – As eleições para a Diretoria Administrativa do DCE acontecerão através de voto 
direto e secreto dos(as) associados(as) ao Diretório Central dos Estudantes “16 de maio” e 
serão realizadas na segunda quinzena do mês de novembro de cada ano, com posse no dia 1º 
de janeiro do ano seguinte. 
Parágrafo único –O mandato da Diretoria Administrativa do DCE será de um ano, permitida 
a reeleição para os mesmos cargos, ressalvadas as hipóteses descritas no Art. 57, parágrafo 
único, deste Estatuto. 
 
Art. 51–As eleições serão convocadas com no mínimo vinte diascorridos de antecedência, 
pela Junta Eleitoral, obedecendo o seguinte procedimento: 
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I – registro prévio das chapas em até sete diascorridos, a contar do prazo de abertura do 
Edital.  
II – realização das eleições dentro do recinto do UNIPAM em um só dia, durante todo o 
período de aulas; 
III – identificação do votante através de sua assinatura na lista de discentes devidamente 
matriculados no UNIPAM; 
IV – apuração imediata dos votos, após o término da votação, com divulgação do resultado e 
assegurada a possibilidade da apresentação de recursos. 
 
Art. 52 – Os prazos da eleição serão de: 
I – sete diascorridos para efetuar as inscrições das chapas para concorrerem a eleição, após a 
publicação do edital; 
II – um dia útil para avaliação pela Junta Eleitoral da elegibilidade dos(as) candidatos(as); 
III – um dia útil para impetração de recursos quanto ao registro das chapas; 
IV – um dia útilpara divulgação das chapas e seus integrantes; 
V –cinco dias corridos de campanha eleitoral; 
VI –um dia útil de eleição. 
 
Art. 53–A candidatura faz-se por chapa, contendo elementos para os cargos conforme artigo 
28, sendo necessário os cargos descritos do inciso I ao inciso XI para inscrição da chapa. 
Parágrafo único – O registro das chapas é feito mediante requerimento do representante da 
chapa, com a ficha da inscrição de todos os membros desta, juntamente com todos os 
documentos exigidos no edital, ao Presidente da Junta Eleitoral. 
 
Art. 54 – A propaganda eleitoral deve, obrigatoriamente, encerrar-se vinte e quatro horas 
antes do início da votação e fica proibida qualquer forma de manifestação no recinto ou nas 
imediações do local onde se realizar a votação, ou por qualquer mídia dos integrantes ou da 
chapa.  
Parágrafo único – Caso fique comprovado o descumprimento do caput deste artigo, a chapa 
que realizou o ato será declarada inelegível de imediato.  
 
Art. 55 – São considerados nulos os votos que: 
I –apresentarem sinais ou marcas que impossibilitem a identificação do voto ou qualquer sinal 
de rasura; 
II –indicar o voto em duas ou mais chapas. 
 
Art. 56 – Considera-se eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. 
§1° – São considerados votos válidos aqueles dados diretamente a uma determinada chapa. 
§2° – Em caso de empate, será realizada uma nova eleição entre as chapas que ficaram 
empatadas.  
 
Art. 57 – São elegíveis os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: 
I – estar regularmente matriculado no UNIPAM; 
II – estar cursando regularmente o período letivo em, no mínimo, 3 (três) disciplinas; 
III – possuir a Identidade Estudantil confeccionada pelo Diretório Central dos Estudantes “16 
de maio”, válida no período de inscrição ou o comprovante de que fez a Identidade Estudantil; 
IV – não tiver sido condenado por malversação ou dilapidação do patrimônio de qualquer 
entidade. 
V – não pertencer à diretoria de nenhuma Atlética do UNIPAM, salvo para o cargo de Diretor 
de Esportes. 
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Parágrafo único –O período de mandato do(a) Presidente e do(a) Primeiro(a) Tesoureiro(a) 
não poderá coincidir com o período ou ano de conclusão do curso. 
 
Art. 58 – Em caso de uma única inscrição, a chapa será eleita por aclamação, devendo ser 
obedecido prazo no Edital, com posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. 
Parágrafo único – Em caso de mais de uma chapa inscrita, durante o período de campanha, 
data estipulada pelo Edital, poderá ser realizado um debate entre as chapas, que terá no 
máximo dez questões, sendo estas criadas pelo Conselho Fiscal.  
I – o debate será presidido pelo(a) Presidente do Conselho Deliberativo ou, na falta deste(a), 
pelo(a) Presidente do DCE; 
II – após o debate será disponibilizado para a votação, na forma em que for estipulado pelo 
Edital; 
III – o debate deverá ser divulgado em todas as mídias em que o DCE tenha acesso além de 
divulgação impressa em pelo menos um mural por piso em cada Bloco do UNIPAM. 
 
Art. 59 – Decorridos quinze dias da data marcada para a posse Diretoria Administrativa 
eleita, se qualquer um dos seus membros não assumir o cargo, este será considerado vago. 
§1º – Cabe ao Conselho Deliberativo julgar os motivos e considerar caso de vacância ou não.  
§2º – Caso a vacância seja confirmada, a escolha do substituto seguirá os termos do art. 32 
deste estatuto.  
 
 

SEÇÃO II 
 

DA ELEIÇÃO DOS DIRETÓRIOS ACADÊMICOS 
 

Art. 60 – É facultado aos Diretórios Acadêmicos autorizar o DCE organizar as suas eleições. 
§1° – Esta faculdade deverá estar disposta no Estatuto vigente do Diretório Acadêmico.  
§2° –O Diretório Acadêmico que não possuir Estatuto vigente, terá suas regras estabelecidas 
pelo presente Estatuto. 
 
Art. 61–As eleições para a Diretoria Administrativa dosDAs se processarão por voto direto e 
secreto dos(as)seus associados(as) e serão realizadas conforme as disposições dos seus 
Estatutos. 
Parágrafo único – A Junta Eleitoral deverá organizar o calendário de eleições, afim de que 
nãoconcomitância de eleições em um mesmo dia. 
 
Art. 62– O mandato da Diretoria Administrativa dos DAs terá a duração conforme previsão 
estatutária própria, ou na sua ausência, de um ano, permitida a reeleição para os mesmos 
cargos. 
 
Art. 63–Na ausência de previsão estatutária própria para as eleições, serão convocadas com 
vinte dias de antecedência, pela Junta Eleitoral, obedecendo o seguinte procedimento: 
I –registro prévio das chapas em até sete dias corridos, a contar do prazo de abertura do 
Edital, devendo ser respeitado os dias e horários de funcionamento do DCE. 
II – realização das eleições dentro do recinto do UNIPAM em um só dia, durante todo o 
período de aulas; 
III – identificação do votante através sua assinatura na lista de discentes devidamente 
matriculados no UNIPAM; 
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IV – apuração imediata dos votos, após o término da votação, com divulgação do resultado e 
assegurada a possibilidade da apresentação de recursos. 
 
Art. 64 –Na ausência de previsão estatutária própria, os prazos da eleição correrão da 
seguinte disposição: 
I – sete dias corridos para efetuar as inscrições das chapas para concorrerem a eleição, após a 
publicação do edital; 
II – um dia para avaliação pela Junta Eleitoral da elegibilidade dos(das) candidatos(as); 
III – três dias para impetração de recursos quanto ao registro das chapas; 
IV – um dia para divulgação das chapas e seus integrantes; 
V – cinco dias de campanha eleitoral; 
VI – um dia de eleição. 
 
Art. 65 – Na ausência de previsão estatutária própria, a candidatura acontecerá por chapa, 
contendo elementos para os cargos conforme artigo 28, sendo necessário no mínimo os cargos 
descritos do inciso I ao inciso VI para inscrição da chapa. 
Parágrafo único – O registro das chapas é feito mediante requerimento do(a) representante 
da chapa, com a ficha da inscrição de todos os membros desta, juntamente com todos os 
documentos exigidos no edital, ao(à) Presidente da Junta Eleitoral. 
 
Art. 66 – A propaganda eleitoral deve, obrigatoriamente, encerrar-se vinte e quatro horas 
antes do início da votação e fica proibida qualquer forma de manifestação no recinto ou nas 
imediações do local onde se realizar a votação, ou por qualquer mídia dos integrantes ou da 
chapa.  
Parágrafo único – Caso fique comprovado o descumprimento do caput deste artigo, a chapa 
que realizou o ato será declarada inelegível de imediato.  
 
Art. 67 – São considerados nulos os votos que: 
I –apresentarem sinais ou marcas que impossibilitem a identificação do voto ou qualquer sinal 
de rasura; 
II – apresentar sinal identificativo em duas ou mais chapas. 
Art. 68 – Considera-se eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. 
§1° – São considerados votos válidos aqueles dados diretamente a uma determinada chapa. 
§2° –Em caso de empate, deverá ser feito um novo debate, no prazo máximo de dez dias 
corridos, com as mesmas regras já estipuladas.  
 
Art. 69 – São elegíveis os(as) candidatos(as) que preencherem os seguintes requisitos: 
I – estar regularmente matriculado no UNIPAM; 
II – estar cursando regularmente o período letivo em, no mínimo, 3 (três) disciplinas; 
III – possuir a Identidade Estudantil válida no período de inscrição; 
IV – não tiver sido condenado por malversação ou dilapidação do patrimônio de qualquer 
entidade. 
 
Art. 70 – Em caso de uma única inscrição, a chapa será eleita por aclamação, devendo ser 
obedecido prazo no Edital e a posse no último dia, data estipulada pelo mesmo.  
Parágrafo único – Em caso de mais de uma chapa inscrita, poderá ser realizada a eleição na 
sede doDCE, sendo autorizado um(a) representante de cada chapa inscrita para acompanhar a 
eleição durante todo período. 
I – a eleição deverá ocorrer durante todo o dia, não podendo ser fechado o DCE, salvo em 
caso fortuito ou força maior. 
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II – a definição do local da eleição fica à escolha do respectivo Diretório Acadêmico ou da 
concordância das chapas, não havendo concordância, o DCE se torna o local obrigatório. 

Art. 71 – Decorridos quinze dias da posse Diretoria Administrativa eleita, se qualquer um dos 
seus membros não assumir o cargo, este é considerado vago. 
Parágrafo único –Cabe à Diretoria Administrativa julgar os motivos e considerar caso de 
vacância ou não.  
 

SEÇÃO III 
 

DA ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 
 

Art. 72 – O Conselho Fiscal do DCE será eleito em Assembleia Geral convocada para tal fim.  
I – O Conselho Fiscal terá seus três membros indicados pela Diretoria Administrativa do 
DCE, podendo ser eleito pessoa diversa da indicação, caso assim for decidida pela 
Assembleia Geral. 
 
Art. 73 – O Conselho Fiscal do DCE terá o mandato de um ano, devendo a Assembleia Geral 
ser convocada em fevereiro para ser realizada a eleição. 
 
Art. 74 – Nos casos dos Diretórios Acadêmicos que incumbirem o ônus de fiscalização ao 
DCE ou os Diretórios que não possuírem Estatuto, será de competência do DCE realizar todos 
os atos, direitos e deveres do Conselho Fiscal sob estes Diretórios.  
 

SEÇÃO IV 
 

DA JUNTA ELEITORAL 
 

Art. 75 – A Junta Eleitoral se compõe de quatro membrosdo DCE, sendo eles escolhidos a 
critério da Diretoria Administrativa do DCE. 
§1º – Os membros que compuserem a Junta Eleitoral não poderão ser candidatos às eleições 
da Diretoria Administrativa; 
§2º – Caso não seja possível a formação completa da Junta Eleitoral por membros da 
Diretoria Administrativa do DCE, fará parte de sua composição membros do Conselho 
Deliberativo, escolhidos à critério da Diretoria Administrativa do DCE. 
 
Art. 76 – São membros(as) da Junta Eleitoral: 
I –um(a) Presidente; 
II –três Mesários(as); 
III –um(a) Secretário(a). 
 
Art. 77 – A Junta Eleitoral deveráser formadano mínimo vinte dias antes das eleições. 
 
Art. 78 – Compete à Junta Eleitoral: 
I – confeccionar a cédula única para as eleições e a ficha de inscrição dos membros da chapa; 
II – garantir o sigilo do voto e a inviolabilidade da urna; 
III – presidir as eleições, apurações e proclamar os(as) candidatos(as) eleitos(as); 
IV – admitir fiscais credenciados(as) pelas chapas; 
V – redigir, após a apuração, a Ata de Eleição onde relatará todas as ocorrências, bem como o 
resultado final; 
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VI – julgamento de impugnações e recursos. 
 
Art. 79–Compete ao(à) fiscal da(s) chapa(s) inspecionar todos os atos da Junta Eleitoral, bem 
como assinar com o(a) Presidente o resultado final e a Ata das Eleições. 
 
Art. 80 – Compete ao(à) Presidente da Junta Eleitoral: 
I – rubricar, juntamente com o(a) Secretário(a), as cédulas eleitorais; 
II – fiscalizar a votação; 
III – verificar a autenticidade dos documentos e das cédulas eleitorais; 
IV – presidir os trabalhos de apuração; 
V – resolver os casos omissos em conjunto com os outros membros da Junta Eleitoral, desde 
que não violem as disposições do presente Estatuto; 
VI – suspender a votação em caso evidente de perturbação de ordem dos trabalhos e tomar as 
providências necessárias ao regular prosseguimento da votação. 
 
Art. 81 – Compete aos (às) Mesários(as): 
I – controlar as assinaturas de identificação do votante em lista nominal; 
II – contribuir na fiscalização dos trabalhos. 
 
Art. 82–Compete ao(à) Secretário(a) da Junta Eleitoral: 
I – rubricar, juntamente com o(a) Presidente, as cédulas eleitorais; 
II – substituir o(a) Presidente da Junta Eleitoral nos impedimentos eventuais; 
III – substituir algum(a) dos(das) mesários(as), se necessário; 
IV – lavrar a Ata de Eleições. 
 
Art. 83 – Terminada a apuração, as pessoas que se sentirem prejudicadas com o resultado terá 
o prazo de um dia útil para interporem recurso à Junta Eleitoral, sendo que deverá ser escrito e 
assinado, contendo as razões de sua interposição. 
 
Art. 84 – Após a divulgação do resultado final da eleição, será formada uma Equipe de 
Transição, composta por todos os membros atuais e futuros, com o objetivo de transmitir a 
documentação necessária (contas, documentos, projetos e outros afins) para que a Diretoria 
eleita inicie suas atividades, a partir da tomada de posse. 
§1º – A Equipe de Transição terá a duração do dia subsequente à eleição da Diretoria 
Administrativa até 31 dezembro, dia anterior à posse da Diretoria Administrativa eleita; 
§2º – Durante o período de transição, o controle das atividades do DCE permanecerá sob o 
controle da gestão em exercício, de modo que o acesso a documentações do DCE pela 
Diretoria Administrativa eleita deverão ser acompanhadas e autorizadas pela Diretoria 
Administrativa que estiver em exercício. 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS PENALIDADES 
 

Art. 85 – São aplicáveis, no âmbito do DCE, as seguintes penalidades: 
I – advertência; 
II – suspensão; 
III – expulsão. 
 
Art. 86 – Serão punidos com Advertência as seguintes infrações: 
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I – não cumprimento dos preceitos e deveres Estatutários; 
II – descumprimento das decisões tomadas pelas instâncias deliberativas da entidade; 
III – prestação de declaração em nome do DCE não aprovadas ou não ratificadas pela 
diretoria, desde que cause danos morais ou patrimoniais à entidade; 
IV –desrespeito aos direitos dos membros. 
§1° – As advertências serão redigidas em três vias: 
I –a primeira via será destinada ao advertido que assinará as três vias no ato do recebimento e, 
caso este se recuse, o(a) Presidente, juntamente com duas testemunhas assinarão as vias; 
II – a segunda via será arquivada no DCE; 
III – a terceira via será enviada ao respectivo Diretório Acadêmico. 
§2° – A advertência deverá ser exposta no mural do DCE. 
 
Art. 87 – Serão punidos com suspensão de 30 dias as seguintes infrações: 
I – reincidência nas infrações do artigo anterior; 
II – desrespeito às normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral; 
III – uso dos bens ou recurso do DCE em proveito próprio; 
IV – ofensa gratuita, injustificada ou caluniosa a qualquer membro da comunidade acadêmica 
ou ligada a esta. 
Parágrafo único – Durante o período de suspensão o(a) suspendido(a) perderá todos os 
direitos previstos no presente Estatuto. 
 
Art. 88 – Serão punidos com a pena de expulsão, os membros que incorrerem nas seguintes 
infrações: 
I – subtração ou destruição de documentos do DCE; 
II – apropriação indevida de valores ou bens do DCE; 
III – incompatibilidade ou desídia no exercício de atribuições estatutárias; 
IV – prática de crime previsto em lei que gere prejuízos ao DCE ou valendo-se do nome do 
DCE. 
V – reincidência nas infrações dos artigos anteriores, desde que o membro já tenha sido 
punido com advertência e suspensão. 
 
Art. 89 –O membro, sendo acusado de infração(a), terá amplo direito de defesa. Sendo 
penalizado(a), terá o direito a recurso ao Conselho Deliberativo, desde que apresentado até o 
quinto dia útil da data da ciência da decisão de aplicação de penalidade. 
Parágrafo único – O recurso deverá ser interposto por meio escrito e assinado, expondo as 
razões do pedido de recurso, endereçado ao(a) Presidente do DCE, que deverá convocar o 
Conselho Deliberativo para o julgamento do recurso, que decidirá por maioria simples. 
I – Após o protocolo do recurso junto ao DCE, endereçado ao(a) Presidente, se este não 
providenciar a reunião em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o membro 
penalizado deverá procurar o Conselho Deliberativo e o(a) Presidente deverá ser penalizado 
com a Advertência. 
 
Art. 90 – A aplicação das sanções previstas neste capítulo é de competência da Diretoria 
Administrativa e será decidido a aplicação por maioria simples, salvo no caso do artigo 88, 
que deverá ser julgado por maioria absoluta. 
Parágrafo único – Competirá à Diretoria Administrativa, também, estabelecer os prazos e 
modos de exercício do direito de defesa do acusado, dando-lhe ciência a respeito. Contudo, a 
Diretoria Administrativa poderá indeferir postulações protelatórias. 
 

CAPÍTULO VI 
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DO PATRIMÔNIO 

 
Art. 91 – O patrimônio do DCE é constituído por seus bens, direitos e obrigações. 
 
Art. 92 – A receita do DCE é constituída por: 
I – contribuições voluntárias ou facultativas de seus(suas) membros(as); 
II – doações de terceiros; 
III – auxílios, subvenções ou rendas; 
IV – rendas auferidas em funções de seu patrimônio ou serviços que venha a prestar a seus 
membros; 
V – resultados de promoções, convênios e eventos que venha a realizar; 
VI – emissão da Identidade Estudantil. 
§1° – 15% (quinze por cento) da receita proveniente da emissão da Identidade Estudantil, 
descontados os custos com a confecção do cartão, será destinada ao DCE. 
§2° – 85% (oitenta e cinco por cento) da receita proveniente da emissão da Identidade 
Estudantil, descontados os custos com a confecção do cartão, será revertida ao Diretório 
Acadêmico do curso de origem do(a) aluno(a). 
§3° – As Identidades Estudantis que forem confeccionadas para alunos(as) de Pós-Graduação 
terão a sua receita completa, descontados os custos com a confecção, revestida para o caixa do 
DCE. 
§4º – As Identidades Estudantis que forem confeccionadas para os alunos(as) de EAD terão a 
receita dividida conforme os §§1º e 2º, caso haja DA no curso presencial. Na ausência de DA 
do respectivo curso presencial, a receita será destinada conforme o §3º. 
§5º – A receita das Identidades Estudantis revertidas aos DAs de curso presencial não poderá 
ser destinada a outros DAs ou ao DCE, mesmo que o DA de curso de origem esteja inativo.  
 
Art. 93 – As despesas do DCE serão ordinárias e extraordinárias: 
I – consideram-se despesas ordinárias os gastos com material de expediente, bem como os 
gastos com a conservação e manutenção de seu patrimônio e com o desenvolvimento de suas 
atividades; 
II – consideram-se despesas extraordinárias com os gastos decorrentes da realização ou apoio 
de promoções e eventos, bem como toda e qualquer despesa não prevista no inciso anterior. 
§1° – Todas as despesas deverão ser requeridas mediante solicitação e somente poderá haver 
retirada do dinheiro com a anuência por escrito do(da) Primeiro(a) Tesoureiro(a)  e do(da) 
Presidente, nos casos em que estes não puderem se manifestar, seus(suas) sucessores(as) são 
incumbidos(as) da responsabilidade. 
§2° –Deverá ser apresentado, após a realização dos gastos, notas fiscais endereçadas ao DCE, 
no caso desta não ser possível, o recibo assinado pela empresa e, também, endereçado ao 
DCE. 
 
Art. 94 – A alienação ou venda a qualquer título, dos bens patrimoniais do DCE somente 
poderão ser feitas com a aprovação da Diretoria, mediante justificativa por escrito que deverá 
ser arquivada juntamente com o material da tesouraria.  
Parágrafo único –Não poderá ocorrer, em hipótese alguma, alienação, empenho, permuta ou 
doação de bens do DCE para cobrir desmandos financeiros da diretoria. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 95 – O trancamento da matrícula ou a conclusão do curso importará na cessação imediata 
do mandato de membros da Diretoria Administrativa ou Representação Estudantil junto aos 
órgãos colegiados da Faculdade. 
 
Art. 96 – Qualquer modificação do presente Estatuto só poderá ser feita mediante aprovação 
das Assembleias Gerais por 10% (dez por cento) dos(as) associados(as). 
 
Art. 97 – O presente Estatuto deverá ser revestido pelo regime de votação por maioria 
simples, em Assembleia Geral convocada para tal fim. 
 
Art. 98 – Para adequações às normas do presente Estatuto, prorroga-se o período de mandato 
da atual Diretoria Administrativa do DCE até o dia 31 de dezembro de 2019. 
 
Art. 99 –Para adequações às normas do presente Estatuto, a eleição da próxima Diretoria 
Administrativa do DCE será realizada na primeira quinzena do mês de dezembro de 2019, 
com posse no dia 1º de janeiro de 2020, seguindo o rito de eleição deste Estatuto. 
 
Art. 100 – Para adequações às normas do presente Estatuto, ainda na primeira quinzena de 
dezembro de 2019, após as eleições da próxima Diretoria Administrativa, haverá eleições para 
a escolha do(a) Presidente e do(a) Secretário(a) do Conselho Deliberativo, seguindo as 
disposições deste Estatuto, com posse no dia 1º de janeiro de 2020. 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 101 – O Diretório Central dos Estudantes só poderáser extinto por Assembleia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para este fim, em que comparecem ao menos 1/5 
(um quinto) dos membros do DCE, decidindo por maioria simples dos(das) filiados(as). 
Parágrafo único – No caso em que não houver a participação do quórum supracitado de 
membros do DCE, será garantido o Direito a Ampla Defesa dos(das) mesmos(as), sendo 
comprovado que não houve má-fé, a dissolução será nula.  
 
Art. 102 – No caso de extinção do Diretório Central dos Estudantes, todo o seu patrimônio 
será dividido em iguais partes e entregue aos Diretórios Acadêmicos do UNIPAM que 
estiverem na ativa. 
 
Art. 103 – Caso  haja a vacância de todos os cargos da Diretoria Administrativs, o(a) 
Presidente e o(a) Secretário(a) do Conselho Deliberativo assumem o controle das atividades 
do DCE de forma interina, devendo trabalhar no incentivo da formação de uma nova Diretoria 
Administrativa e coordenando um novo processo de eleição. 
 
Art. 104 – Os casos omissos do presente Estatuto, serão deliberados pela Diretoria 
Administrativa.  
 
Art. 105 – Este Estatuto entrará em vigorno dia útil seguinte à sua aprovação, revogando-se 
as disposições contrárias e anteriores. 
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Art. 106 – Estando assim elaborado o presente Estatuto, a Diretoria Administrativa de pleno 
acordo com as normas estabelecidas, assina o mesmo em 3 vias de igual teor e forma, 
destinando-se uma via para arquivamento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil das Pessoas Jurídicas da cidade de Patos de Minas/MG, a outra para ficar em posse da 
Diretoria do UNIPAM, e a terceira via deverá ser arquivada nas dependências do Diretório 
Central dos Estudantes “16 de maio”. 
 
 

 
Patos de Minas, 25 de novembro de 2019. 
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