
 

 

 
 

CENTRO ACADÊMICO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 

ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
 
Ao décimo dia do mês de Abril de dois mil e quatorze, no auditório da UAC – 
Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia, o atual Centro Acadêmico, 
com o objetivo de deliberar a alteração do Estatuto do Centro Acadêmico de 
Terapia Ocupacional- UnB, na forma proposta pelo estatuto vigente. Verificado 
o quorum necessário para a realização das alterações, na forma do Artigo 9º e 
Parágrafo Segundo do Estatuto vigente, a diretoria colegiada deu início aos 
trabalhos e submeteu aos presentes a proposta de alteração do Estatuto do 
Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional- UnB. Após debates, foi 
unanimemente aprovado o texto estatutário que se segue:  
 

 
Capítulo I – Da Entidade 

 
Art. 1º- O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional (CATO) é a 

entidade máxima de representação dos estudantes do curso de Terapia 
Ocupacional da Faculdade de Ceilândia – Universidade de Brasília (FCE-UNB). 

Parágrafo Único – Centro Acadêmico adotará o nome CATO. 
 
Art. 2º- O CATO é uma entidade subordinada única e exclusivamente ao 

conjunto dos estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de 
Ceilândia da UNB do curso de Terapia Ocupacional. 

 
Art 3º- Cabe também ao CATO, avaliar e encaminhar as deliberações 

das instâncias do DACEI (Diretório Acadêmico da Ceilândia), do DCE – UnB 
(Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília), da FEUB 
(Federação dos Estudantes Universitários de Brasília) e da UNE (União 
Nacional dos Estudantes). 

  
Capítulo II – Dos Princípios e Finalidades 
 
Art. 4º- São princípios e finalidades do Centro Acadêmico (CA): 
I - A defender e lutar pelos direitos e reivindicações dos estudantes, e 

em particular dos estudantes do curso de Terapia Ocupacional; 
II - Promover e organizar reuniões, encontros, palestras, conferências e 

debates de caráter social, cultural, artístico, científico, acadêmico, desportivo e 
político de modo a atender os anseios e interesses dos estudantes do curso de 
Terapia Ocupacional; 

III - Manter intercâmbio e colaboração com entidades estudantis do país 
e com outras entidades de âmbito regional, nacional e internacional. 

IV - Defender os interesses dos representados em todas as esferas, 
tanto acadêmicas, como extra-acadêmicas. Representações de classe, 
Conselhos Regionais, Federais e até na sociedade como um todo através de 
Movimentos Sociais; 



 

 

V - Esclarecer e estabelecer posicionamentos dos associados frente a 
questões políticas que envolvem polêmicas como a regulamentação dos Atos e 
Práticas dos Profissionais de Saúde e Reforma Universitária; 

VI - Defender a Universidade livre e soberana; 
VII - Firmar convênios seja de interesse comum ou especifico de cada 

C.A., de qualquer natureza que tragam benefícios aos membros, desde que 
encaminhados por um dos C.A. 
  

 
 
 
 
Capítulo III – Das Instâncias de Deliberação 
 
Art. 5º- O CATO é constituído por todos os estudantes regularmente 

matriculados e freqüentes no curso de Terapia Ocupacional. 
 
Art. 6º- O CATO é composto das seguintes instâncias, por ordem 

decrescente de poder deliberativo: 
I - Assembléia Geral; 
II – Diretoria Colegiada. 
Parágrafo único. Os membros dos órgãos diretores do CATO, não 

respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela entidade, bem 
como a mesma não responderá por qualquer atribuição (es) ou atitude(s) 
isolada(s) de alunos, que tenham contraído obrigações em seu nome, sem o 
prévio conhecimento e a devida autorização dos seus órgãos diretores.  

 
Seção I - Da Assembléia Geral 
 
Art. 7º- A Assembléia Geral é o órgão máximo deliberativo dos 

estudantes do curso de Terapia Ocupacional. 
 
Art. 8º- A Assembléia Geral reunir-se-á sempre que for necessário, 

podendo se auto convocar, durante a sua própria sessão, ou por abaixo-
assinado de 10% dos estudantes ou pela Diretoria Colegiada. 

 
Art. 9º- A Assembléia Geral decidirá acerca das questões propostas 

sempre que nela estiverem reunidos 10% dos estudantes, salvo no caso de 
destituição de qualquer natureza. 

 
Art. 10º- A Assembléia Geral reunir-se-á em primeira convocação com o 

quórum mínimo de 10% dos estudantes, e em segunda convocação realizada 
30 minutos imediatamente após a primeira, com qualquer número de 
estudantes, salvo no caso de destituição de qualquer natureza. 

 
Parágrafo Primeiro - A respeito de destituição de qualquer natureza o 

quórum para início de Assembléia Geral será de 30% e o quórum para 
deliberação será 50% dos presentes. 

 



 

 

Parágrafo Segundo - O quórum para deliberação da Assembléia Geral 
será de 5% da totalidade de estudantes regularmente matriculados. 

 
Seção II – Da Diretoria Colegiada  
 
Art. 11º- A Diretoria Colegiada será composta de quatro secretarias sem 

grau de hierarquização. 
·         Secretaria de Administração, 
·         Secretaria de Assuntos Acadêmicos, 
·         Secretaria de Finanças, 
·         Secretaria de Eventos e Comunicação 
 
 
Art. 12º- A Diretoria Colegiada do CATO, órgão coordenador, executor e 

deliberativo, será composta por no mínimo 12 (doze) e máximo de 8 15 
(quinze) membros, divididos em quatro secretarias com dois membros cada 
(primeiro e segundo secretário). 

Parágrafo único: caso haja uma chapa única o mínimo estabelecido 
será de 6 (seis) membros. 

 
Art. 13º- Compete à Secretaria de Administração: 
I - Convocar as reuniões e assembléias bem como coordená-las; 
II - Cuidar da organização e funcionamento do CATO; 
III - Assinar cheques em conjunto com a secretaria de finanças, bem 

como os demais documentos expedidos pela entidade. 
 
Art. 14º- Compete à secretaria de assuntos acadêmicos: 
I - Participar das reuniões e/ou assembléias das entidades congêneres, 

onde se faça necessária à presença do CATO; 
II - Cuidar do intercâmbio com as entidades afins; 
III - Manter o CATO informado dos acontecimentos externos. 
 
Art. 15º- Compete à secretaria de finanças: 
I - Organizar demonstrativos mensais das atividades financeiras do 

CATO; 
II - Ter sob sua guarda e vigilância todo o patrimônio do CATO; 
III - Assinar cheques e documentos contábeis em conjunto com a 

secretaria executiva. 
 
Art. 16º- Compete à secretaria de eventos: 
I - Cuidar da organização e promoção de eventos culturais; 
II - Promover em conjunto com a secretaria de finanças atividades 

culturais visando à arrecadação de fundos para a entidade; 
III - Divulgar a produção de materiais de pesquisa e outros de interesse 

dos estudantes. 
IV - Responsabilizar pela divulgação via Internet como e-mail e através 

das redes sociais. Sendo também responsável por sua troca de senha ao final 
de cada termino de mandato. 

 
Art. 17º- Compete solidariamente à Diretoria Colegiada: 



 

 

I - Zelar pelo patrimônio e bom funcionamento da entidade; 
II - Representar a entidade em juízo ou fora dele, sempre que se fizer 

necessário; 
III - Apresentar balanço financeiro no final de sua gestão à Assembléia 

Geral; 
IV - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, bem como às 

deliberações de suas instâncias. 
 
Art. 18º- Aos segundos secretários cabe o papel de auxiliar os primeiros 

secretários em suas tarefas, bem como substituí-los em suas ausências. 
 
Art. 19º- As reuniões da Diretoria Colegiada do CA terão quorum mínimo 

de metade para menos, dos seus membros para deliberar. 
 
 
Capítulo IV - Da Vacância de Cargos e das Penalidades 
 
Art. 20º- O mandato de qualquer dos membros do CATO será declarado 

vago quando: 
I - Renunciar; 
II - Faltar injustificadamente a três reuniões ordinárias consecutivas ou 

cinco intercaladas; 
III - Destituição, por falta grave, em assembléia convocada para tal fim. 
 
Art. 21º- Todo estudante representado pelo CATO estará sujeito a 

penalidades, nos casos em que atende contra o presente estatuto, ou contra as 
deliberações das instâncias. 

 
Parágrafo Primeiro – as penalidades são: 
I - Advertência pela diretoria do CATO; 
II - Suspensão dos direitos políticos, temporário ou permanente, 

definidos pela Assembléia Geral. 
 
Parágrafo Segundo – O recebimento de 3 (três) advertências implicará 

suspensão automática dos direitos políticos por 90 (noventa) dias. 
 
Parágrafo Terceiro – A suspensão dos direitos políticos implica perder 

o direito de votar ou ser votado em eleições ou assembléias. 
 
Parágrafo Quarto – Nos casos em que membro(s) da diretoria perder 

(em) seus direitos políticos, também perder (ão) o cargo pelo mesmo período. 
 
Capítulo V – Do Mandato e das Eleições 
 
Art. 22º- O mandato da direção do CATO será de 1 (um) ano. 
 
Art. 23º- As eleições para renovação da diretoria serão convocadas com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do mandato. 
 



 

 

Art. 24º- A eleição para a Diretoria Colegiada do CA dar-se-á através do 
voto da maioria simples, direto, secreto e universal. 

 
Art. 25º- Votam e são votados todos os estudantes de graduação e pós-

graduação em Terapia Ocupacional na FCE - UnB. 
 
Art. 26º- A eleição para a Diretoria Colegiada do CA deve ser convocada 

por esse próprio órgão ou pela Assembléia Geral. 
 
Art. 27º- A cada eleição a Assembléia Geral designará comissões 

específicas, chamadas de Comissão Verificadora dos Votos, para acompanhar 
os processos eleitorais, observando-se a conformidade com o presente 
Estatuto. 

 
 
Art. 28º- As eleições podem ser anuladas, caso estejam constatadas as 

seguintes irregularidades: 
I - Votos brancos e nulos somados ultrapassarem metade mais um dos 

votos válidos; 
II - Caso o número de urnas anuladas seja maior que 20% (vinte por 

cento) do total de urnas existentes. 
III – 10% das urnas tenham sido anuladas. 
IV - Caso seja constada fraude não prevista, porém provada. 
 
Art. 29º- As urnas individualmente serão anuladas caso se constate as 

seguintes irregularidades: 
I - Arrombamento de urna; 
II - A diferença entre o número de votos e o número de votantes com 

assinatura na lista de controle. 
 
Capítulo VI – Dos Patrimônios 
 
Art. 30º- Os patrimônios adquiridos pelo CATO, por meio de compra 

e/ou doação deverão ser registrados: 
I – em Ata no dia da aquisição, revelando origem e características que o 

qualificam; 
II – identificados e numerados com etiquetas no próprio bem. 
 
Art. 31º- Deverá constar a nota fiscal do referente patrimônio, anexada a 

Ata de Aquisição. 
 
Parágrafo Primeiro – Todo patrimônio deverá ser listado e conferido ao 

final de cada mandato. 
 
Parágrafo Segundo – Nenhum patrimônio deverá ser desfeito sem 

prévia autorização e justificativa da Diretoria Colegiada em Assembléia Geral. 
 
Parágrafo Terceiro – Qualquer patrimônio danificado ou extraviado 

deverá ser restituído ao CATO pelo indivíduo responsável pelo dano.  
 



 

 

Art. 32º- A dissolução do CATO acarretará a venda de seus bens e 
pagamento dos compromissos, permanecendo o saldo em conta corrente 
bloqueada em banco oficial, para posterior deliberação da Assembléia Geral 
que fará a doação a outra entidade congênere de caráter reconhecido. 

 
Art. 33º- O CATO deverá manter a conta corrente feita na Caixa 

Econômica Federal onde executará somente atividades acadêmicas de 
assuntos de interesse dos alunos graduandos em Terapia Ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
Capítulo VII – Das Disposições Gerais 
 
Art. 34º- A atuação do CATO reger-se-á pelo presente estatuto, 

respeitando as leis vigentes. 
 
Art. 35º- A aprovação, mudança do Estatuto do CA, dar-se-á através de 

Assembléia Geral, convocada para este fim específico. 
 
Art. 36º- O tempo de duração da Assembleia será indeterminado e o 

mandato de seus membros gratuito. 
 
Art. 37º- A direção do CATO reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 

mês e extraordinariamente sempre que necessário. 
 
Art. 38º- As falhas e dúvidas do presente estatuto serão dirimidas pela 

Diretoria Colegiada CATO. 
 
Art. 39º- Cabe à Diretoria Colegiada elaborar os regimentos necessários 

ao funcionamento da entidade. 
 

Art. 41º- O presente estatuto entra em vigor na data de 10 de abril de 
2014 em Assembleia Geral. 

 
 

Ato contínuo, a chapa de coordenação do C.A.T.O./20013 – Integralizar para 
representar declarou alterado o Estatuto do Centro Acadêmico de Terapia 
Ocupacional- UnB, na forma proposta e aprovada pela Diretoria Colegiada.  

 
 

Nada mais havendo a tratar, foram declarados encerrados os trabalhos, 
assinando os presentes da chapa de coordenação 2013 constantes abaixo.  
 
 
 
 



 

 

 
Brasília, 10 de Abril de 2014. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Raquel Alves de Sousa 
Secretária de Assuntos Acadêmicos 
 
__________________________________ 
Fabrício Ribeiro  
Secretário de Assuntos Acadêmicos 
 
_______________________________________ 
Rafaela Da Silva Castro 
 Secretária de Eventos e Comunicação 
 
_______________________________________ 
Paulo Vinicius Cruz de Sousa 
 Secretário de Eventos e Comunicação 
 
_______________________________________ 
 Mariana Lemos Franco 
 Secretário de Finanças. 
 
 
 
 

 


