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 TÍTULO I 
 

 

Capítulo I 
 

 

DA ORGANIZAÇÃO, DOS FINS E SEDE DO CENTRO ACADÊMICO 

 

Art. 1º. O Centro Acadêmico de terapia ocupacional - CATO da Universidade 

Federal do Espírito Santo, fundado em 2009 e registrado em 2015 é o órgão 

legítimo de representação para todos os efeitos, do seu corpo discente, e terá 

duração indeterminada.  

 

Art. 2º. O Centro Acadêmico de terapia ocupacional - CATO é um órgão 

independente de partidos políticos, crenças religiosas, raça e orientação filosófica.  

Parágrafo único - O CATO é uma pessoa jurídica de direitos privados e goza de 

autonomia administrativa, financeira e disciplinar.  

 

Art. 3º. O Centro Acadêmico tem por finalidade:  

I – defender os interesses do corpo discente, em geral, e de cada estudante em 

particular perante os órgãos colegiados e direção do curso;  

II – criar, manter e desenvolver o espírito de classe, de solidariedade entre os povos 

e da noção de dignidade humana;  

III – tornar agradável o convívio entre os estudantes, promovendo e facilitando a 

íntima colaboração e intercâmbio entre as associações acadêmicas, ou usando de 

quaisquer outros meios idôneos para atingir este fim;  

IV - incrementar o interesse pelo estudo dos assuntos referentes a terapia 

ocupacional na esfera nacional e internacional, visando contribuir para o progresso, 

aperfeiçoamento e difusão desta;  



V – promover, por todos os meios, o desenvolvimento da cultura técnica e científica 

entre os estudantes.  

Parágrafo único. É vedada a qualquer outra sociedade acadêmica ou faculdade  a 

representação oficial do corpo discente do curso de terapia ocupacional desta  

Universidade, sem delegação do Centro Acadêmico.  

 

Art. 4º. Para concretizar as suas finalidades, o Centro Acadêmico propõe-se:  

I – dirigir-se às autoridades competentes e, em casos especiais, ao Governo 

Estadual ou República, sempre que julgar conveniente, na defesa dos interesses do 

corpo discente desta Universidade;  

II – esclarecer e orientar o corpo discente em face das questões surgidas no meio 

da classe ou que a esta interessarem;  

III – protestar publicamente, desautorizando quaisquer manifestações individuais ou 

coletivas, de qualquer natureza, promovidas em nome do Centro  

Acadêmico, sem sua autorização expressa;  

IV – prestar assistência moral e material a todos os seus membros, dentro de suas 

possibilidades, ao estudante que, por motivos imprevistos e comprovados, ficar 

impossibilitado de prosseguir seus estudos;  

V – assistir e orientar a classe nas justas reivindicações;  

VI – prestar assistência aos seus membros carentes de recursos, sempre que 

dispuser de meios para isso, mediante da aprovação da comissão executiva;  

VII – promover, coordenar e colaborar com as associações acadêmicas na 

realização de conferências, palestras, sessões de cinema educativo, solenidades 

cívicas e reuniões sociais;  

VIII – promover a realização de congressos de estudantes de terapia ocupacional, 

de acordo com as outras associações acadêmicas e autoridades universitárias, 

incentivando, por todos os meios, o intercâmbio universitário;  

IX – fazer-se representar em todas as reuniões ou solenidades cujos fins possam 

contribuir para o levantamento e bom nome da classe;  

X – publicar, oportunamente, um órgão livre, de colaboração entre alunos e 

professores;  

XI – fazer ampla publicidade de todos os fatos da vida acadêmica que forem de 

interesse geral;  



XII – promover a eleição de representantes do corpo discente junto aos órgãos 

colegiados da Universidade.  

 

Art. 5º. O Centro Acadêmico tem sede no campus do Centro de Ciências da Saúde, 

e aí realizará suas assembleias.  

Parágrafo único. O local, data e horário da sessão, aprovados por maioria absoluta 

em reunião da comissão executiva serão comunicados, aos discentes do curso, com 

antecedência de no mínimo 48 horas.  

 

Art. 6º. O Centro Acadêmico é competente para promover, perante os órgãos 

colegiados e a coordenação do curso, a defesa coletiva ou individual de seus 

associados que sejam vítima de arbitrariedade no âmbito escolar.  

 

Art. 7º O Centro Acadêmico será constituído por alunos que se encontrem 

matriculados em pelo menos uma disciplina, com exceção dos estágios obrigatórios.  

Parágrafo único. Não estará apto a continuar membro do Centro o aluno que, 

mesmo satisfazendo os requisitos acima, não tiver participação efetiva na vida 

acadêmica, sendo impossibilitado de participar os alunos que estejam em estágio 

em horário integral. 

 

Capítulo II  

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS  

 

Art. 8º. São deveres dos membros:  

I – observar o estatuto e as decisões do Centro Acadêmico;  

II – Empenhar todos os esforços para a completa realização dos fins do Centro 

Acadêmico;  

III – encaminhar ao Centro Acadêmico avisos, sugestões e esclarecimentos que 

interessem ao mesmo;  

 

Art. 9º. São direitos dos membros:  

I – votar e ser votado nas eleições do Centro Acadêmico, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do artigo 16º;  



II – gozar das vantagens e receber auxílios proporcionados pelo Centro Acadêmico;  

III – ser investido pelos poderes da entidade e por nomeação da comissão 

executiva, em qualquer incumbência, que esteja dentro das finalidades e atribuições 

do Centro Acadêmico;  

IV – recorrer aos órgãos competentes da faculdade, ou entidades superiores ao 

Centro, quando em questões pessoais surgidas, se comprove a inoperância do 

Centro Acadêmico;  

V – pedir a convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias (de acordo com o 

artigo 5º) e delas participar;  

VI – possuir um exemplar do Estatuto do Centro Acadêmico.  

 

Capítulo III  

 

DAS PENALIDADES  

 

Art. 10º. As penalidades a que estão sujeitos os membros são:  

I – advertência ou censura;  

II – suspensão;  

III – exclusão.  

§1º - As advertências e censuras serão aplicadas, em caráter reservado, pelo 

Presidente.  

§2º - A penalidade de suspensão ou exclusão somente serão impostas após 

decisão conjunta da comissão executiva dos membros do Centro Acadêmico.  

 

Art. 11º Serão excluídos os membros que:  

I – forem comprovadamente responsáveis por extravios de valores da entidade;  

II – por extravios ou danos de pertences, causando prejuízos à entidade;  

III – promover, por qualquer forma, o descrédito da entidade;  

IV- Não participar das atividades do CATO sem justificativa plausível;  

 

Art. 12º. Ao membro punido caberá recurso escrito no prazo de até 5 (cinco) dias, 

endereçado a comissão executiva do Centro Acadêmico.  

 

 



TÍTULO II  

 

Capítulo I  

 

DOS PODERES  

 

Art. 13º. São poderes do Centro Acadêmico:  

I – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária;  

II – Comissão Executiva;  

III – Comissão de eventos científicos e culturais;  

IV – Comissão de representação estudantil.  

 

Capítulo II  

 

Art. 14º. A Comissão Executiva é o órgão de direção e administração do Centro 

Acadêmico.  

 

Art. 15º A Comissão Executiva é, agora, constituída por 8 (oito) membros adiante 

relacionados, eleitos em uma chapa na forma determinada por este estatuto.  

I – Presidente;  

II – Vice-presidente;  

III – 1º Secretário(a);  

IV – 2º Secretário(a);  

V – 1º Tesoureiro(a);  

VI – 2º Tesoureiro(a);  

VII – Representante da comissão de eventos científicos e culturais.  

VIII– Comunicação;  

 

Art. 16º Os membros da Comissão Executiva não poderão acumular cargos na 

referida Comissão.  

Parágrafo único. Para garantir a participação efetiva de todos os alunos do curso, é 

permitido que mesmo os alunos do 1º período de graduação em terapia ocupacional 

possam ser eleitos para os cargos da Comissão Executiva, desde que estejam 

preparados e devidamente informados de suas responsabilidades.  



 

Art. 17º. Compete a Comissão Executiva:  

I – elaborar o programa semestral de realizações do Centro;  

II – cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, o programa anual e os 

regulamentos especiais;  

III – aprovar ou não, as nomeações feitas pelos diretores de departamentos;  

IV – autorizar as despesas do Centro Acadêmico;  

V – prestar contas perante o Tribunal de Contas das verbas oficialmente recebidas;  

VI – apresentar relatórios detalhados por ocasião da posse da nova Comissão 

Executiva, da posição e utilização de rendas, contribuições, arrecadações, juros e 

valores de sua gestão, bem como apresentar os relatórios, quando solicitados, em 

Assembleia Geral;  

VII – providenciar a publicação de um órgão informativo onde tenham abrigo os 

estudos sobre a terapia ocupacional e as produções literárias e artísticas dos alunos 

do Curso.  

VIII – nomear comissões especiais;  

IX – julgar, dando ou recusando o deferimento de qualquer solicitação de membros 

diretores de acordo com votação da comissão executiva;  

X – reunir-se no mínimo mensalmente, em caráter ordinário e extraordinário, quando 

for convocado;  

XI – discutir e votar seu regimento interno.  

 

Capítulo III  

 

DOS CARGOS  

 

Art. 18º. Compete ao presidente:  

I – representar o Centro Acadêmico em todas as circunstâncias.  

II – agir espontaneamente, dentro do espírito deste estatuto, sempre que houver  

Urgência excepcional e impossibilidade de convocar sessão, devendo submeter 

suas resoluções ao referendum da Comissão Executiva na primeira sessão 

posterior, quando for o caso;  

III – convocar com antecedência de 48 horas as sessões extraordinárias da 

Comissão Executiva, presidindo-as e assegurando a ordem dos trabalhos;  



IV – exercer o voto de qualidade;  

V – destituir, mediante aprovação da Comissão Executiva, qualquer membro eleito 

do Centro que não comparecer a três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco 

alternadas, sem motivo justificado por escrito;  

VI – Em caso de infrações pertinente ao CATO o referido cargo será analisado pela 

comissão executiva;  

VII – rubricar todos os livros de escrituração e registros, bem como as contas cujos 

pagamentos tenham sido autorizados em sessão da Comissão Executiva;  

VIII – assinar junto com o 1º Tesoureiro as fichas de abertura de contas correntes 

em estabelecimentos bancários, cheques, ordens de pagamento e todos os 

documentos da Tesouraria;  

IX – apresentar ao fim de cada semestre do mandato, um relatório dos trabalhos 

realizados durante este período;  

X – superintender todos os serviços do Centro;  

XI – solicitar nas sessões, relatórios verbais dos serviços para os quais tenham sido 

designados quaisquer membros do Centro ou relatório escrito quando se fizer 

necessário;  

XII – comparecer ou designar um membro da Comissão Executiva às reuniões 

previstas nos termos do artigo 4º, parágrafo VIII deste Estatuto;  

XIII – apresentar ao término de sua gestão em assembleia geral, um relatório 

circunstanciado do movimento financeiro realizado durante o exercício de seu 

mandato devidamente aprovado pela Comissão Executiva;  

XIV – designar um membro da Comissão Executiva como relator quando se fizer 

necessária a modificação de quaisquer termos deste Estatuto, assumindo a 

responsabilidade por tais alterações.  

Parágrafo único: Para o desempenho do disposto nos incisos X e deste artigo, os 

membros do Centro, aos quais tiverem sido atribuídos cargos ou funções durante o 

ano, deverão apresentar à comissão e em assembleia o resumo dos respectivos 

trabalhos.  

 

Art. 19º. Compete ao Vice-Presidente:  

I – substituir, interinamente, o Presidente no exercício de suas funções, durante 

suas faltas, impedimentos ou licenças;  



II – ocupar temporariamente a Presidência em caso de renúncia, destituição ou 

morte de seu titular, até que se processe nova eleição, sendo que a eleição deverá 

ser interna dentro das comissões já existentes;  

III – auxiliar o Presidente em suas atribuições.  

Parágrafo único. No impedimento do Vice-Presidente, será eleito novo Vice- 

Presidente em reunião do Centro Acadêmico, devendo substituí-lo um de seus 

membros.  

IV- exercer o voto de qualidade;  

 

Art. 20º. Compete ao Primeiro(a) Secretário(a):  

I – substituir interinamente o Vice-Presidente durante suas faltas, temporariamente o 

Presidente, no caso de renúncia, destituição ou morte do Vice- Presidente no 

exercício da Presidência, obedecendo o disposto no parágrafo único do artigo 19º;  

II – dirigir os serviços da Secretaria, respondendo em boa marcha;  

III – receber e despachar o expediente e a correspondência para fora do âmbito 

estadual, assinando a que for expedida de acordo com o Presidente e com o Vice- 

Presidente, a quem fará presente a recebida para ser visada;  

IV – secretariar as reuniões da Comissão Executiva e das Assembleias Gerais 

Ordinárias e Extraordinárias do Centro, tendo expediente e lavrando suas atas;  

V – facilitar todos os atos de informação e publicidade solicitadas pelos seus 

colegas de órgãos diretores;  

VI – apresentar na penúltima reunião de cada semestre a resenha dos trabalhos da 

secretaria;  

VII – auxiliar o Presidente nas suas atribuições.  

VIII- exercer o voto de qualidade;  

IX -Responsável pelos arquivos referentes ao CATO e pela sua manutenção em 

perfeita ordem em conjunto com o segundo secretário, obedecendo o disposto no 

Art. 39.  

Parágrafo único. No impedimento do 1º Secretário(a) serão chamados para 

substituí-lo sucessivamente o 2º Secretário, o 1º Tesoureiro(a) e os membros 

referidos no artigo 15º, na ordem em que se encontram. 

  

Art. 21º Compete ao 2º Secretário(a):  



I – substituir interinamente o 1º Secretário(a) em suas faltas, impedimentos e 

licenças, bem como secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias da 

Comissão Executiva, lavrando suas atas;  

II – receber e despachar o expediente de âmbito estadual, assinado o que for 

expedido de acordo com o Presidente e o Vice-Presidente;  

III – ler as correspondências nas reuniões da Comissão Executiva;  

IV – manter em ordem rigorosa o arquivo;  

V – redigir e assinar com o Presidente e o Vice-Presidente, circulares, avisos e 

editais a serem afixadas no recinto da faculdade, em lugares apropriados.  

VI - exercer o voto de qualidade;  

VII - disponibilizar, quando solicitado por escrito com 48 horas de antecedência, as 

atas do CATO.  

VIII - Responsável pelos arquivos referentes ao CATO e pela sua manutenção em 

perfeita ordem em conjunto com o primeiro secretário, obedecendo o disposto no 

Art. 39.  

 

Art. 22º. Compete ao 1º Tesoureiro(a):  

I – a direção de todos os trabalhos da Tesouraria;  

II – ter sob sua guarda e responsabilidade, todos os valores do Centro Acadêmico 

em conjunto ao 2º Tesoureiro;  

III – arrecadar as rendas eventuais e efetuar os pagamentos autorizados em sessão 

da Comissão Executiva;  

IV – providenciar junto à Coordenação do curso para que lhe seja entregue a 

subvenção a que o Centro tiver direito;  

V – dar cumprimento às ordens de pagamento assinadas com o Presidente;  

VI – assinar junto com o Presidente, as fichas de abertura de contas correntes em 

estabelecimentos bancários, cheques, ordens de pagamento e todos os 

documentos da tesouraria;  

VII – apresentar à Comissão Executiva, a cada mês, cópia dos balancetes da 

tesouraria do mês anterior;  

VIII – elaborar, em conjunto com 1º Tesoureiro, o balanço geral de receita e 

despesas referentes ao mandato da Comissão Executiva na primeira quinzena do 

último mês de mandato e apresenta-lo juntamente com o Presidente do Centro à 

Comissão Executiva para respectiva aprovação;  



IX – depositar obrigatoriamente em estabelecimento bancário, todos os saldos de 

caixa.  

X- exercer o voto de qualidade;  

 

Art. 23º. Compete ao 2º Tesoureiro(a):  

I – substituir interinamente o 1º Tesoureiro durante suas faltas, temporariamente o 

Presidente, no caso de renúncia, destituição ou morte do Vice- Presidente no 

exercício da Presidência, obedecendo o disposto no parágrafo único do artigo 19º;  

II – ter sob sua guarda e responsabilidade, todos os valores do Centro Acadêmico 

em conjunto ao 1º Tesoureiro;  

III – arrecadar as rendas eventuais e efetuar os pagamentos autorizados em sessão 

da Comissão Executiva;  

IV – apresentar à Comissão Executiva, a cada mês, cópia dos balancetes da 

tesouraria do mês anterior em conjunto com o 1º Tesoureiro;  

V – elaborar, em conjunto com 1º Tesoureiro, o balanço geral de receita e despesas 

referentes ao mandato da Comissão Executiva na primeira quinzena do último mês 

de mandato e apresenta-lo juntamente com o Presidente do Centro à Comissão 

Executiva para respectiva aprovação;  

VI – Fazer o levantamento dos bens materiais moveis e imóveis de posse do CATO 

semestralmente.  

VII- exercer o voto de qualidade;  

 

Art. 24° Compete aos Representantes da comissão de eventos científicos e culturais  

I- Fazer a intercessão entre as comissões executivas e comissão de eventos 

científicos e culturais;  

II – Elaborar junto com a referida comissão um cronograma prévio das atividades 

científicos e culturais; do CATO;  

III- Apresentar ao fim de cada semestre do mandato, um relatório dos trabalhos 

realizados durante este período;  

IV- exercer o voto de qualidade;  

 

Art. 25° Compete à comunicação  

I- Administrar as mídias utilizadas pelo CATO;  

II – Informar por essas mídias as assembleias ordinárias e extraordinárias;  



III - Divulgar os eventos relacionados ao curso de Terapia Ocupacional da UFES.  

IV- Promover a publicação dos trabalhos de alunos do Curso em revistas e jornais 

sempre que possível;  

V- fazer publicar o informativo bimestral ou quando houver fatos que exijam 

comunicação imediata.  

Paragrafo Único - A equipe de eventos deverá trabalhar em conjunto com a equipe 

de Comunicação, obedecendo o disposto no Art. 27 §2.  

 

Capítulo IV  

 

DA COMISSÃO DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL  

 

Art. 26º. Compete aos representantes juntos aos órgãos colegiados e Coordenação 

do curso:  

I – defender, perante aqueles órgãos o que de interesse for dos alunos e do Centro 

Acadêmico;  

II – apresentar sugestões que visem a melhoria de condições para o curso;  

III – apresentar à Comissão Executiva, em reunião mensal, um relatório de suas 

atividades durante o mês.  

 

Capítulo V  

 

Comissão de Eventos Científicos e Culturais 

  

Art. 27° Compete a comissão de Eventos Científicos e Culturais  

I – promover e estimular, por todos os meios, o desenvolvimento científico, literário e 

artístico;  

II – incrementar, especialmente, o interesse pelos Estudos referentes a terapia 

ocupacional.  

III – dar parecer sobre todos os assuntos referentes à matéria de ensino;  

IV – efetivar as finalidades contidas no artigo 4º deste Estatuto, em tudo o que se 

refira à atividade pedagógica e científica;  

V – dar parecer sobre assuntos que constituem matéria de conferências e palestras 

designadas pelos oradores inscritos;  



VI – colaborar na confecção do informativo oficial da entidade;  

VII – promover a representação do Centro em todas as solenidades acadêmicas, 

bem como tudo aquilo que se entenda como atividade social contida neste Estatuto.  

VIII – organizar reuniões sociais, divertimentos variados, excursões esportivas e 

recreativas;  

IX – tomar parte ativa na organização de solenidades cívicas e culturais.  

§1: Elaborar o programa semestral de realizações do Centro Acadêmico e direcionar 

as atividades do mesmo;  

§2: A equipe de eventos deverá trabalhar em conjunto com a equipe de 

Comunicação.  

 

Art. 28. Ao Departamento de Promoção de Eventos culturais compete:  

I– incentivar o setor esportivo e de lazer entre os alunos de terapia ocupacional;  

II– promover torneios e jogos em todas as modalidades de esporte entre os 

universitários e unidades esportivas;  

III – orientar-se pelo presente estatuto;  

 

Art. 29. Ao Departamento de Promoção de Eventos científicos compete:  

I- Promover eventos científicos;  

II- Incentivar a participação dos discentes nos eventos científicos;  

 

Capítulo VI  

 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS  

 

Art. 30º. A Assembleia Geral é o poder soberano do Centro Acadêmico, nos limites 

do presente estatuto, podendo ser Ordinária ou Extraordinária.  

 

Art. 31 º. As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas de acordo com o 

cronograma que fixará as datas destas durante toda a gestão em vigor, sendo que 

as mesmas deverão ser apresentadas à Congregação tão logo estejam definidas, 

para inclusão no calendário do Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional.  

 

Art 32º. Compete às Assembleias Gerais:  



I – tomar conhecimento do relatório do Centro Acadêmico;  

II – tomar conhecimento do balanço geral da Tesouraria e votar o parecer da 

Comissão Executiva;  

III – resolver em grau de recursos, os assuntos que lhe forem propostos pela 

Comissão Executiva ou pelos alunos, sendo que as solicitações deverão ocorrer no 

mínimo de 72hs;  

IV – extinguir o Centro Acadêmico;  

V – discutir e votar o seu regimento interno;  

VI – eleger as comissões por meio de eleição.  

 

Art. 33º. As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias realizar-se-ão em 

primeira convocação com a maioria dos membros e em segunda convocação 15 

(quinze) minutos após, com qualquer número.  

§1º - Para destituição da Diretoria ou do Centro Acadêmico ou para adoção de 

qualquer medida que venha ocasionar profunda transformação na vida da entidade, 

as Assembleias Gerais somente poderão ser realizadas com a presença de 2/3 

(dois terços) de seus membros em qualquer convocação.  

 

Art. 34º. Haverá tantas Assembleias Gerais Extraordinárias quantas forem 

convocadas pela Comissão Executiva do Centro Acadêmico, por sua iniciativa ou 

requerimento de grupo de 20 ou mais alunos por meio de solicitação escrita e 

protocolada na secretaria do CATO obedecendo o disposto no Art. 35.  

 

Art. 35º. As Assembleias Gerais Extraordinárias requeridas por grupos de alunos 

deverão ser convocadas pelo Presidente dentro de 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento do pedido.  

 

Art. 36º. No caso de Assembleia Geral Extraordinária ter sido requerida por grupos 

de alunos, o Presidente poderá declara-la instalada com a presença de 2/3 (dois 

terços) dos alunos signatários do requerimento, em primeira e segunda convocação, 

o que, não se verificando, fará com que fique prejudicada, sem recurso de pedido.  

Parágrafo único. Não sendo convocada pelo Presidente, caberá recurso à Comissão 

Executiva.  

 



Art. 37º Só serão tratados nas Assembleias Gerais os assuntos que determinarem 

sua convocação.  

Parágrafo único - A pauta das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias 

deverá ser fixada no quadro de avisos e na página oficial do Centro Acadêmico e no 

site oficial do curso Terapia Ocupacional, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência.  

 

Capítulo VII  

 

DOS ARQUIVOS  

 

Art. 38º. Os arquivos do Centro Acadêmico destinar-se-ão à guarda de toda a 

documentação dirigida aos órgãos competentes, ou por estes ou aqueles enviados, 

e cujo manuseio não seja necessário.  

 

Art. 39º. Os Secretários do Centro Acadêmico serão responsáveis pelos arquivos e 

Pela sua manutenção em perfeita ordem.  

§1 - Sob nenhum pretexto sairá qualquer documento dos arquivos, expedindo-se, 

porém cópia fiel quando solicitado por escrito, por qualquer discente.  

§ 2 - Os arquivos do Centro Acadêmico serão hospedados na nuvem do Google 

Drive, sendo seu acesso restrito aos membros do Centro Acadêmico e 

disponibilizados quando solicitados, nos conformes do parágrafo anterior, no prazo 

de até 48 horas, obedecendo o disposto no Art. 21.  

 

Capítulo VIII  

 

DOS PATRIMÔNIOS E RENDAS  

 

Art. 40º. O Centro Acadêmico terá patrimônio e rendas próprias dependentes ou 

independentes do Curso.  

 

Art. 41º. O patrimônio do Centro Acadêmico será constituído de bens móveis e 

imóveis que possua ou venha a possuir, reservas, legados e donativos. 

  



Art. 42º. As rendas do Centro Acadêmico serão constituídas:  

I – por ganhos referente aos eventos oferecidos pelo Centro Acadêmico de Terapia 

Ocupacional;  

II – juros bancários de suas rendas e saldos orçamentários que forem transferidos;  

III – subvenção concedida pelos poderes públicos;  

IV – renda de suas propriedades ou bens móveis ou imóveis;  

V – saldo de quantia arrecadada em festas, campanhas e outras iniciativas do 

Centro Acadêmico;  

VI – subvenções, doações ou auxílios concedidos por órgãos públicos ou privados.  

Parágrafo único: Cabe à Comissão Executiva a administração das rendas do Centro 

Acadêmico.  

 

Art. 43º. O patrimônio e rendas do Centro Acadêmico são inalienáveis.  

 

Art. 44º. Em caso de dissolução do Centro Acadêmico, caberá a Assembleia Geral 

resolver o destino a ser dado a seu patrimônio, respeitada a legislação em vigor.  

 

TÍTULO III  

 

Capítulo I  

 

Das Eleições e mandatos  

 

Art. 45º. A Diretoria do CATO será eleita por sufrágio universal e secreto, para um 

mandato de um ano.  

I – o comparecimento e voto dos alunos nas eleições são facultativos;  

II – não é permitido voto por procuração;  

III – a eleição para a Diretoria será realizada através de disputa entre chapas. Cada 

chapa deverá apresentar candidatos a todos os cargos listados no Art 15º, sendo 

eleita a chapa mais votada;  

IV – os candidatos devem estar regularmente matriculados nos cursos de 

graduação de Terapia ocupacional na Universidade Federal do Espírito Santo;  

V – o período de inscrições de chapas deverá finalizar, pelo menos 5 (cinco) dias 

úteis após a divulgação do edital e 10 (dez) dias úteis antes da eleição.  



Parágrafo único: Nos casos de não formação de chapas todo discente de Terapia 

Ocupacional da UFES pode participar por livre e espontânea vontade do CATO, 

obedecendo o Art. 45°, não haverá eleição nos moldes tradicionais, os discente de 

Terapia Ocupacional da UFES podem solicitar a participação da gestão respeitando 

as datas para tal pronunciamento, que será definida na última assembleia geral da 

gestão anterior, a organização da gestão em cargos será interna.  

 

Art. 46º. A Comissão Eleitoral será indicada pela Assembleia Geral Ordinária.  

Parágrafo Único – O presidente da Comissão Eleitoral, escolhido pela Assembleia 

Geral Ordinária, possui voto qualificado e é responsável por assinar os documentos 

referentes à eleição.  

 

Art. 47º. Compete à Comissão Eleitoral:  

I – publicar o edital de eleições;  

II – elaborar o regimento eleitoral;  

III – homologar as chapas;  

IV – fiscalizar a campanha;  

V – apurar os votos, declarar a chapa vencedora e empossá-la.  

 

Art. 48º – A Comissão Eleitoral definirá as datas eleitorais;  

 

Art. 49º. As eleições dos membros dos órgãos diretores do Centro Acadêmico 

Serão:  

I – Estar matriculado no curso de Terapia ocupacional e no mínimo em duas 

matérias oferecidas pelo Departamento de Terapia Ocupacional;  

II - Aos membros da comissão executiva ter no mínimo 18 anos;  

III – A eleição será realizada dentro do recinto do campus, em um só dia, durante a 

totalidade do horário de atividade escolares;  

IV - O voto é aberto aos discentes de Terapia Ocupacional.  

Parágrafo único: Após demonstração de interesse a gestão nova terá 20 dias para 

se apresentar em assembleia para os discentes para considerar-se-á eleita a chapa, 

podendo ter objeção dos discentes a qualquer membro de assumir cargos na 

gestão, tendo 48h para entrar com recurso a gestão anterior.  

§1º - A gestão do CATO terá duração de um ano, a data prevista para a ultima  



Assembleia geral da gestão anterior e a posse da nova gestão será no mês de 

Agosto de cada ano.  

§2º - O mandato dos membros do Centro Acadêmico será de um anos, sendo 

permitida a reeleição para o mesmo cargo.  

§3º - Os representantes das turmas ou períodos serão eleitos pela respectiva turma 

ou período  

§4º - Os representantes estudantis nos órgãos colegiados e departamentais serão 

eleitos pela comissão executiva.  

 

Art. 50º. Em caso de renúncia, destituição ou perda do mandato de membro da 

Comissão Executiva, o cargo será preenchido com uma eleição interna no CATO.  

 

Capítulo II  

 

DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS 

 

Art. 51º. O Centro Acadêmico expedirá diplomas e certificados aos que 

frequentarem os cursos e eventos promovidos pelo CATO.  

 

Art. 52º. A concessão de diplomas e certificados referentes aos cursos e eventos 

promovido pelo CATO, serão expedidos e concedidos de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Departamento de eventos cientifico.  

 

Art. 53º. Os títulos de membros honoríficos serão conferidos nos graus de Membros 

Honorário, Benemérito e Colaborador, concedidos mediante indicação formal e 

justificada da Comissão Executiva.  

 

Art. 54º. Os títulos de Membro Honorário, Benemérito e Colaborador conferido pelo 

Centro Acadêmico serão concedidos a todos que comprovadamente se 

empenharem na elevação da entidade, ou ainda, a personalidade nacional ou 

estrangeira, cujos trabalhos, publicações ou descobertos, tenham contribuído de 

modo apreciável para o progresso da terapia ocupacional, para benefício da 

humanidade ou particularmente do Curso ou Centro Acadêmico.  

 



Art. 55º. A entrega dos certificados ou diplomas poderá ser realizada no 

encerramento dos cursos ou em solenidades programadas por ocasião posterior e a 

entrega de títulos honoríficos, em reuniões solenes de iniciativa do Centro 

Acadêmico ou em solenidade da faculdade da qual participe.  

 

TÍTULO IV  

 

Capítulo I  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 56º. O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral do Centro 

Acadêmico realizada em 14 de Agosto de 2015.  

 

Art. 57º. O presente Estatuto entrará em vigor logo após sua homologação no 

departamento de terapia ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo, e 

registro em cartório.  
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