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CENTRO ACADÊMICO DE TERAPIA OCUPACIONAL DA UFPR 

 

ESTATUTO 

 

Capítulo I – Da Entidade 

 

Artigo 1º - O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional, fundado em 14 de 

Agosto de 2002, sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária é o órgão de 

representação estudantil do curso de Terapia Ocupacional do Setor de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná. 

 

Parágrafo Primeiro: O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional da UFPR 

adota a sigla “CATO/UFPR”. 

 

Parágrafo Segundo: Toda ação efetuada em nome deste estatuto e de 

conformidade com suas cláusulas provém do poder delegado pelos alunos do 

curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná e em seu 

nome será exercido. 

 

Parágrafo Terceiro: O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional da UFPR 

tem prazo de duração indeterminado. 

 

Parágrafo Quarto: Responde ativa, passiva e judicialmente o Centro 

Acadêmico na figura do Coordenador Geral , nos termos deste estatuto. 

 

Artigo 2º - O CATO/UFPR tem por objetivos: Reconhecer, estimular e levar 

adiante a luta dos estudantes do curso de Terapia Ocupacional do Setor de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná em defesa de seus 

interesses, observadas as seguintes atribuições: 

a) Representar o curso em congressos e simpósios que interessam direta 

ou indiretamente a este, conforme a disponibilidade dos membros da 

gestão; 
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b) Organizar e orientar a luta dos estudantes, ao lado do povo, para a 

construção de uma sociedade livre, democrática e sem exploração; 

c) Estimular os estudantes do curso de Terapia Ocupacional a lutarem por 

uma Universidade crítica, autônoma, democrática e de qualidade; 

d) Incentivar o espírito universitário, promovendo atividades de cunho 

cultural, social, recreativo e desportivo; 

e) Esclarecer à classe acadêmica quanto aos objetivos e prioridade 

referentes à profissão de Terapia Ocupacional.  

 

Capítulo II – Dos Elementos da Entidade 

 

Artigo 3º - São Elementos do CATO/UFPR: 

 

Seção I – Do Patrimônio 

 

Artigo 4º - O patrimônio da entidade é constituído pelos bens que possui e por 

outros que possa adquirir, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação dos 

seus encargos. 

 

Artigo 5º - A receita da entidade é constituída por: 

a) Dividendos e auxílios; 

b) Doações e legados; 

c) Por outras rendas eventuais 

 

Seção II – Dos Sócios 

 

Artigo 6º - São sócios do CATO/UFPR todos os alunos regularmente 

matriculados no curso de graduação em Terapia Ocupacional da Universidade 

Federal do Paraná. 

 

Parágrafo Primeiro – A exclusão do associado ocorrerá quando este perder a 

matrícula, seja pelo término do curso ou desligamento a qualquer título. 
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 Parágrafo Segundo: O associado que se comportar em desacordo com os 

princípios e normas deste estatuto poderá ser desligado se, feita a denúncia 

em Assembléia Geral pela Coordenação, a maioria simples dos sócios 

presentes assim deliberar. 

 

Parágrafo Terceiro: Do desligamento o sócio poderá apresentar recurso que 

será analisado em Assembléia Geral que poderá readmiti-lo por maioria 

simples dos votos. 

 

Artigo 7º - São direitos dos sócios: 

a) Votar e ser votado conforme as disposições d presente estatuto; 

b) Participar de todas as atividades promovidas pelo CATO/UFPR 

conforme a disponibilidade de vagas; 

c) Reunir-se, associar-se, e manifestar-se nas dependências do 

CATO/UFPR, bem como utilizar seu patrimônio para realizar e 

desenvolver atividades que não contrariem o presente estatuto, a ética e 

o respeito aos demais sócios; 

d) Ter acesso aos livros e documentos do CATO/UFPR. 

 

Artigo 8º - São deveres dos sócios: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, bem como as deliberações 

dos órgãos do CATO/UFPR; 

b) Lutar pelo fortalecimento da entidade; 

c) Zelar pelo patrimônio moral e material da entidade; 

d) Exercer com dedicação e espírito de luta as funções de que tenham sido 

investigos. 

 

Capítulo III – Da Organização e do Funcionamento da Entidade 

 

Artigo 9º - São órgãos do CATO/UFPR: 

I – Assembléia Geral; 

II – Coordenadoria; 

III – Conselho Deliberativo. 
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Seção I – Da Assembléia Geral 

 

Artigo 10º - A Assembléia Geral dos Acadêmicos do curso é o órgão máximo e 

soberano das decisões do CATO/UFPR, decisões estas a serem executadas 

pela Coordenadoria. 

 

Artigo 11º - A assembléia Geral realiza-se: 

a) Por iniciativa de, no mínimo, 50% + 1(cinqüenta por cento mais um), dos 

membros da Coordenadoria; 

b) Por requerimento de no mínimo 50% + 1de sócios à Coordenadoria, que 

deve proceder imediatamente a convocação. 

 

Parágrafo único: Toda Assembléia Geral quando necessária, será convocada 

oficialmente pela Coordenadoria com antecedência mínina de 72 (setenta e 

duas) horas, devendo ser amplamente divulgada. 

 

Artigo 12º - A Assembléia Geral funcionará em primeira convocação com a 

presença mínima de 50% + 1 dos sócios. 

 

Parágrafo Primeiro: Caso o quorum não seja satisfeito, uma segunda 

convocação será feita, 20 (vinte) minutos após a primeira, com um quorum de 

metade dos membros da coordenadoria + 25% dos sócios. Será realizada uma 

3ª convocação 10 minutos após a 2ª, com no mínimo 10% dos sócios + 2 

membros da coordenadoria. 

 

Parágrafo Segundo: Caso este quorum não seja também satisfeito, será 

convocada nova assembléia, dentro de, no máximo, uma semana. 

 

Artigo 13º -  São atribuições da Assembléia Geral: 

a) Aprovar seu regimento interno; 
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b) Aprovar reforma dos Estatutos, pelo voto de, no mínimo, 50% + 1 

dos presentes.  

c) Aprovar e alterar o regulamento eleitoral; 

d) Criar e extinguir coordenações; 

e) Deliberar sobre medidas de interesse dos sócios; 

f) Deliberar sobre casos omissos no presente Estatuto; 

g) Discutir, criticar e analisar as propostas da Coordenadoria; 

h) Tomar decisões de relevância para o curso, propondo 

modificações estruturais e/ou administrativas. 

 

Artigo 14º - Qualquer acadêmico regularmente matriculado poderá 

apresentar propostas à Assembléia Geral. As propostas serão aprovadas 

por consenso geral, aclamação ou pelo critério numérico da maioria 

absoluta dos presentes na assembléia, ou seja, 50% + 1. 

 

Artigo 15º - A direção das Assembléias Gerais será conferida 

preferencialmente ao Coordenador Geral. 

 

Artigo 16º - Qualquer proposição, acatada ou não, será registrada em 

ata. As proposições acatadas deverão ser implementadas e executadas 

pela Coordenadoria após reunião ordinária desta. 

  

Parágrafo Primeiro: Se alguma proposição não tiver sido executada dentro de 

2 meses (após a Assembléia em que foi acatada), o requerente poderá 

apresentar recurso na forma do Artigo 27º deste estatuto. 

 

Seção II – Da Coordenadoria 

 

Artigo 17º - A Coordenadoria é a instância responsável pelo encaminhamento 

e execução das atividades cotidianas da entidade. 
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Artigo 18º - Compete à Coordenadoria 

a) Representar os estudantes do curso de Terapia Ocupacional d Setor de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná; 

b) Divulgar o presente estatuto entre os sócios; 

c) Respeitar e encaminhar as decisões da Assembléia Geral; 

d) Planejar e viabilizar a vida econômica da entidade; 

e) Convocar, dirigir e secretariar as Assembléias Gerais; 

f) Organizar e fiscalizar as eleições, e dar posse aos eleitos; 

g) Apresentar aos sócios de suas atividades e balanço ao término do 

mandato; 

h) Assumir responsabilidade pelo patrimônio do CATO/UFPR; 

i) Promover e organizar atividades de cunho social, cultural, recreativo e 

desportivo; 

j) A divulgação do curso de Terapia Ocupacional, através de confecções 

de camisetas, adesivos, bolsas e demais propagandas, ficando a ela a 

responsabilidade sobre a venda deste material e de outros, quando for 

necessário. 

Artigo 19º - A Coordenadoria compõe-se das seguintes comissões: 

Coordenação Geral, Secretaria, Tesouraria, Política, Comunicação, 

Eventos. 

 

Artigo 20º - São responsabilidades específicas do Coordenador Geral: 

a) Representar pública, administrativa e juridicamente a entidade; 

b) Assinar livros e documentos pela entidade; 

c) Movimentar com o Coordenador da Tesouraria as contas bancárias da 

entidade e assinar cheques e ordens de pagamento. 

d) Intermediar relações com demais entidades do Movimento Estudantil 

(ME) em conjunto com as Coordenações Política e de Comunicação. 

 

Artigo 21º - São responsabilidades do Secretário: 

a) Substituir o Coordenador Geral em caso de ausência ou impedimento 

nos termos do presente estatuto; 

b) Redigir e arquivas diversas atas; 



ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

7 
 

c) Observar o quorum das Assembléias Gerais; 

d) Manter a correspondência atualizada e expedir ofícios; 

e) Manter atualizado o inventário patrimonial 

 

Artigo 22º - São responsabilidades da Tesouraria: 

a) Superintender o serviço geral da tesouraria;  

b) Executar o planejamento econômico aprovado pela Coordenadoria e 

documentar as despesas efetuadas com notas fiscais ou recibos; 

c) Movimentar, juntamente com a Coordenação Geral, a conta bancária da 

entidade; 

d) Ter em sua guarda e responsabilidade os numerário, títulos, papéis de 

crédito e contas bancárias do CATO/UFPR; 

e) Organizar e apresentar aos sócios balancetes e balanço geral no final da 

gestão; 

f) Assinar cheques, ordens de pagamento e outros papéis financeiros. 

 

Artigo 23º - São responsabilidades da Coordenação de Eventos: 

a) Organizar e promover eventos de caráter desportivo, social, cultural e 

recreativo tendo como objetivo a integração dos estudantes de Terapia 

Ocupacional e a divulgação do nome do curso de Terapia Ocupacional 

da Universidade Federal do Paraná; 

b) Promover, organizar e divulgar cursos de Extensão Universitária, 

conferência, semanas de estudo, debates, dentre outros eventos, 

observando sua utilidade para a formação científica dos acadêmicos. 

 

Artigo 24º - São funções da Coordenadoria de Comunicação: 

a) Coordenar a elaboração dos elementos informativos que venham 

externar as atividades do CATO/UFPR bem como das opiniões e 

aspirações dos acadêmicos do curso de Terapia Ocupacional; 

b) Atualizar o mural, divulgar Assembléias e os eventos das demais 

coordenações; 
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c) Efetivar a comunicação entre CATO/UFPR e corpo discente e corpo 

docente, inclusive Coordenação e Departamento do curso de Terapia 

Ocupacional da UFPR; 

d) Intermediar relações com demais entidades do Movimento Estudantil 

(ME) em conjunto com as Coordenações Política e de Comunicação. 

 

Artigo 25º - São funções da Coordenação Política: 

a) Engajamento em atividades políticas do ME no que tange o Movimento 

Estudantil de Terapia Ocupacional (METO) e a UFPR; 

b) Promover a participação estudantil nos espaços políticos, considerando 

o envolvimento político não como “extra”, mas sim como essencial à 

formação do profissional terapeuta ocupacional; 

c) Organizar, promover e divulgar eventos de formação política. 

 

Artigo 26º - Qualquer acadêmico, observando o não cumprimento, ou o mal 

cumprimento das disposições do presente estatuto poderá apresentar um 

recurso contra a Coordenadoria. O acadêmico deverá proceder assim? 

a) Convocar uma Assembléia Geral para apresentar a denúncia à classe 

acadêmica, desde que este apresente um requerimento à 

Coordenadoria com um mínimo de 20 assinaturas; 

b) Discutir a legalidade da situação, colocando formalmente em ata o teor 

da denúncia e as provas de que dispõe; 

c) Caso a decisão da Assembléia Geral seja a de confirmar a denúncia, a 

Coordenadoria terá a obrigação de retratar-se e corrigir a distorção 

cometida. Caso contrário, o denunciante é que terá de retratar-se 

perante a comunidade acadêmica. 

 

Seção III – Do Conselho Deliberativo 

 

Artigo 27º - O Conselho Deliberativo, órgão supervisor, fiscalizador e 

orientador da Coordenadoria é composto por 5 acadêmicos não participantes 

da gestão CATO/UFPR em vigência, eleitos de acordo com o capítulo IV deste 

Estatuto. 
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Artigo 28º - Ao Conselho Deliberativo compete: 

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 

b) Reunir-se em sessões ordinárias, mensalmente, e em sessões 

extraordinárias, quando necessário; 

c) Julgar os atos da Coordenadoria, e decidir sobre as questões de ordem 

financeira; 

d) Opinar sobre os relatórios e balancetes da Coordenadoria; 

e) Resolver em primeira instância os casos omissos neste Estatutos ad 

referendum da Assembléia Geral; 

f) Solicitar à Coordenadoria a convocação de Assembléias Gerais; 

g) Aprovar, nos termos estatutários, qualquer proposta da Coordenadoria 

para reforma parcial ou total deste estatuto e submetê-la à Assembléia 

Geral; 

h) Assumir a direção da Coordenadoria em caso de vacância de todos os 

seus membros; 

i) Organizar e aprovar o seu regime interno; 

j) Conceder licença aos seus membros, convocando os seus respectivos 

suplentes. 

 

Artigo 29º - Ao presidente do Conselho Deliberativo incumbe: 

a) Representá-lo perante o Conselho Deliberativo e a Assembléia Geral; 

b) Convocar e presidir as sessões do Conselho; 

c) Comparecer, obrigatoriamente, às sessões da Coordenadoria; 

d) Convocar os membros suplentes em caso de licença ou desligamento 

de membros titulares. 

 

Artigo 30º - Ao secretário do Conselho Deliberativo compete: 

a) Redigir as atas das sessões; 

b) Redigir e assinar o expediente do Conselho; 

c) Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos.  

 

Capítulo IV – Das Eleições 
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Artigo 31º - Todas as medidas para a satisfatória realização das eleições 

ficarão a cargo da Comissão Eleitoral. 

 

Artigo 32º - A Comissão Eleitoral será composta por um membro de cada 

chapa concorrente e de um membro designado pela Coordenadoria. No caso 

de chapa única, a Coordenadoria designa 2 (dois) membros. 

 

Parágrafo Primeiro: O nome do representante da chapa deve ser apresentado 

no ato da inscrição para as eleições. 

 

Parágrafo Segundo: A Coordenadoria designará seu representante até a data 

limite para a inscrição das chapas. 

 

Artigo 33º - Compete à Comissão Eleitoral: 

a) Redigir e aprovar o regulamento das eleições até três dias antes do 

pleito; 

b) Proceder a abertura e o fechamento das urnas, na data das eleições, 

nos horários previstos no regulamento eleitoral; 

c) Designar os mesários; 

d) Fiscalizar todo o processo de votação; 

e) Auxiliar e fiscalizar a apuração dos votos; 

f) Redigir a ata das eleições. 

 

Da Eleição da Coordenadoria 

 

Artigo 34º - A Coordenadoria se elege por maioria simples, através do sufrágio 

universal, direto e secreto, em relação por chapas, para mandato de 1 (um) ano 

letivo. 

 

Artigo 35º - As Eleições deverão ser realizadas, no mínimo, com um mês de 

antecedência do término do ano letivo na UFPR sendo a data definitiva 

escolhida pela Coordenadoria; 
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Artigo 36º - A Eleição deverá ser convocada com, no mínimo, um mês de 

antecedência do término do ano letivo da UFPR sendo a data definitiva 

escolhida pela Coordenadoria. 

 

Artigo 37º - O prazo máximo para inscrições de chapas é de 1 (uma) semana 

antes da realização das eleições. 

 

Parágrafo Primeiro: As chapas devem apresentar, no ato de sua inscrição, os 

nomes de seus membros e os cargos aos quais se destinam. 

 

Parágrafo Segundo: Sendo a eleição por chapa, não é permitido o voto 

nominal para cada cargo. 

 

Artigo 38º - A divulgação da plataforma de trabalho das chapas concorrentes é 

de exclusiva responsabilidade das mesmas. 

 

Parágrafo único: É vedado o uso de recursos e da estrutura pertencente ao 

CATO/UFPR na campanha de qualquer chapa. 

 

Artigo 39º - A Coordenadoria empossada tem o direito de solicitar: 

a) Relatório Geral das atividades da gestão anterior; 

b) Balanço da gestão anterior. 

 

Artigo 40º - A posse da nova Coordenadoria deverá ocorrer em até 15 dias 

após o pleito. 

 

Capítulo V – Das Disposições Gerais e Transitórias 

 

Artigo 41º - O presente Estatuto somente poderá ser reformado, total ou 

parcialmente, em Assembléia Geral convocada para esta finalidade, pelo 

voto da maioria dos sócios presentes. 
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Artigo 42º - Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas 

obrigações contraídas em nome do CATO/UFPR. 

 

Artigo 43º - Os coordenadores não são pessoalmente responsáveis pelas 

obrigações contraídas em nome do CATO, em virtude de ato regular de 

gestão. 

 

Artigo 44º - Não é permitido o voto por procuração. 

  

Artigo 45º - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação 

pela Assembléia Geral. 

 

Artigo 46º - O prazo disposto nos Artigos 35º e 36º do presente Estatuto 

somente terão eficácia a partir do período de abril de 2011. 

 

Parágrafo Primeiro: Nas eleições que antecederem o período de abril de 

2011, o pleito será realizado no mês de Março de 2011, com a data definida 

pela Coordenadoria. 

 

Curitiba, 29 de Novembro de 2010. 

  

  

 


