
ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DE TERAPIA OCUPACIONAL – 

PUC-CAMPINAS 

 

CAPÍTULO I - DA ENTIDADE 

 

Art. 1º O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional, reativado em 30 de 

Outubro de 2014, sociedade civil, sem fins lucrativos ou partidários, com sede e 

foro na cidade de Campinas, é o órgão de representação estudantil do curso de 

Terapia Ocupacional da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e reger-

se-á por este estatuto. 

Parágrafo Único - O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional, a seguir 

denominado de CATO-PUCC, legitima de representação dos estudantes, no 

seu respectivo nível de atuação, reservando, face a ele, sua autonomia de 

decisão. 

Art. 2º O CATO-PUCC tem por objetivos: 

a) Reconhecer, estimular e levar adiante a luta em defesa dos interesses 

dos estudantes do curso de graduação de Terapia Ocupacional da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. 

I – Representar os interesses coletivos dos estudantes deste curso 

perante grupos e órgãos internos da universidade (reitoria, direção de curso, 

direção de centro e etc), assim como frente quaisquer outros setores da 

sociedade 

II - Acatar e executar as atividades e decisões tomadas em Assembleia 

Geral dos alunos do curso de Terapia Ocupacional; 

III – Defender os direitos de seus membros sem qualquer distinção de 

etnia, cor, nacionalidade, gênero, convicção política ou religiosa, assim como, 

preservar e difundir os valores éticos e de liberdade, igualdade de participação; 

 



IV – Congregar e coordenar o corpo discente visando unificar suas ações 

no sentido da solução dos problemas comuns; 

V – manifestar-se publicamente, sempre que necessário, em nome dos 

estudantes representados, prestando solidariedade à luta dos estudantes, 

entidades estudantis e movimentos sociais; 

 

CAPÍTULO II - DOS ELEMENTOS DA ENTIDADE 

 

Art. 3º - São elementos do CATO-PUCC: 

I - Seus Patrimônios 

II - Seus Sócios 

 

Seção I - Do Patrimônio 

Art. 4º - O Patrimônio da entidade é constituído pelos bens que possui e 

por outros que vier adquirir, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação 

dos seus encargos. 

 

Art. 5º - A receita da entidade é constituída por: 

a) Dividendos; 

b) Auxílios e subvenções; 

c) Doações e legados; 

d) Renda auferida em seus empreendimentos 

 

Seção II - Dos sócios 



Art. 6º - São sócios do CATO-PUCC todos os alunos regularmente 

matriculados no curso de graduação de Terapia Ocupacional da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. 

Art. 7º - São direitos dos membros: 

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

b) Participar de todas as atividades promovidas pelo CATO-PUCC; 

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

PUCC, bem como utilizar-se de seu patrimônio para realizar e desenvolver 

qualquer atividade que não contrarie o presente estatuto; 

d) Ter acesso aos livros e documentos do CATO-PUCC; 

e) Pedir convocação de Assembleia Geral em caráter extraordinário; 

f) A participação direta, pela palavra escrita ou pelo voto direto, em 

qualquer uma das coordenadorias ou instâncias deliberativas; 

g) Representar o CATO-PUCC, sempre que necessário, mediante 

processo eleitoral ou indicação das instâncias deliberativas. 

 

Art. 8º - São deveres dos sócios: 

a) Cumprir e fazer cumprir o estabelecimento no presente estatuto, bem 

como as deliberações das instâncias do CATO-PUCC; 

b) Lutar pelo fortalecimento do CATO-PUCC; 

c) Zelar pelo patrimônio do CATO-PUCC; 

d) Exercer com dedicação a função da qual tenham sido investidos; 

e) Acatar as decisões tomadas em todas as instancias deliberativas do 

CATO-PUCC. 

 



CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO 

CATO-PUCC: 

Art. 9º São instâncias do CATO-PUCC: 

a) Assembléia Geral; 

b) A reunião geral; 

c) Das Comissões. 

 

SEÇÃO I - DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Art. 10º - A Assembléia Geral é a instância máxima de deliberação do 

CATO-PUCC. 

Art. 11º - A Assembléia Geral realiza-se: 

a) Por iniciativa de, no mínimo 03 membros da Diretoria. 

b) Por requerimento de 1/10 (um décimo) de membros do CATO-PUCC à 

Diretoria, que deve proceder imediatamente à convocação. 

Parágrafo Único - Toda Assembleia Geral será convocada através de 

Edital afixado na sede do C.A., nas salas de aula do curso em questão e em 

demais locais necessários para ampla divulgação. No Edital constará a data, 

horário, local e pauta. 

Art. 13º - São atribuições da Assembleia Geral: 

a) Aprovar reforma do Estatuto, pelo voto de 50% + 1 (cinqüenta por 

cento mais um) dos presentes; 

c) Aprovar e alterar o regulamento eleitoral; 

d) Deliberar sobre medidas de interesse dos membros; 

e) Deliberar sobre casos omissos do presente Estatuto; 



f) Eleger diretoria provisória na ausência desta, até a convocação de 

novas eleições; 

SEÇÃO II - DA DIRETORIA 

 

Art. 14º - A Diretoria é a instância responsável pelo encaminhamento e 

execução das atividades cotidianas do CATO-PUCC. 

Art. 15º - Compete a Diretoria: 

a) Representar o curso de Terapia Ocupacional da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas; 

b) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, bem como divulgá-los 

entre os membros; 

c) Respeitar e encaminhar as decisões dos fóruns do CATO-PUCC; 

d) Planejar e viabilizar a vida econômica do CATO-PUCC; 

e) Convocar as eleições para a Diretoria do CATO-PUCC. 

g) Apresentar relatório de suas atividades e balanço ao término do 

mandato. 

Artº 16º Da composição da diretoria: 

A diretoria do CATO-PUCC deverá ser composta por no mínimo 04 

membros. Estes se organizarão em coordenadorias que podem ser criadas ou 

encerradas de acordo com as necessidades da gestão e os interesses dos 

estudantes, havendo ao menos 2 coordenadorias fixas, a saber: 

I – Coordenadoria geral, composta obrigatoriamente por 3 (três) 

membros. 

II – Coordenadoria de finanças, composta por 1 (um) ou mais membros. 

 

Art. 17º - São responsabilidades específicas: 



I – Do(a) Coordenador(a) Geral 

a) Representar ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade; 

b) Acompanhar e realizar as atividades conjuntas com outras 

coordenadorias; 

c) Representar em atos públicos a entidade; 

d) Cuidar para efetividade das decisões estatutárias e das decisões das 

instancias deliberativas;. 

II – Do(a) Tesoureiro(a) 

a) Executar o planejamento econômico aprovado pela Diretoria; 

b) Movimentar, conjuntamente com o Presidente, a conta bancária do 

CATO-PUCC; 

d) Rubricar os livros contábeis. 

 

CAPÍTULO IV - DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

 

Art. 18º - A Diretoria se elege por maioria simples, através do sufrágio 

universal, direto e secreto, em relação por chapas, para mandato de 01 ano. 

Parágrafo Primeiro - A eleição deverá ser convocada com no mínimo, 15 

dias de antecedência. 

Parágrafo Segundo - O prazo máximo para inscrição de chapas é de 01 

semana antes da realização das eleições. 

Parágrafo Terceiro - As chapas devem apresentar, no ato de sua 

inscrição, os nomes de seus membros efetivos. 

Parágrafo Quarto - Sendo a eleição por chapa, não é permitido o voto 

nominal para cada cargo. 

Art. 19º - São eleitores todos os Estudantes da Faculdade de Terapia 

Ocupacional da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, devidamente 



matriculados constantes das listagens oficiais cedidas pela Secretaria 

Acadêmica que, no dia da eleição, portem um documento com foto. 

Parágrafo único - Poderá votar o estudante cujo nome não conste na lista 

de que trata o caput, se o mesmo portar documento expedido pela Secretaria 

da Faculdade de Psicologia, atestando sua matrícula. 

Art. 20º - Só poderá ser candidato o estudante que estiver regularmente 

matriculado na Faculdade de Terapia Ocupacional, sendo que a inscrição só 

terá eficácia plena após a confirmação, pela Comissão Eleitoral, perante a 

Secretaria Acadêmica do Centro de Ciências da Vida. 

 

Parágrafo primeiro: O estudante cuja matrícula regular não for confirmada 

pela Secretaria Acadêmica do Centro de Ciências da Vida, só poderá se 

inscrever validamente, mediante a apresentação de documento expedido pela 

mesma, confirmando a existência de negociação para a normalização da 

matrícula com data anterior ao Edital de Convocação das Eleições. 

Parágrafo segundo: Fica inelegível e vetado de ocupar qualquer cargo 

eletivo, o acadêmico que não tiver confirmado a regularidade de sua matrícula 

pela Secretaria Acadêmica do Centro de Ciências da Vida. 

Artigo 37º - As eleições serão convocadas por Edital, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data da realização do pleito. 

Parágrafo primeiro: Cópias do Edital a que se refere o caput deverão ser 

fixadas nos murais da Faculdade de Terapia Ocupacional, nas salas do “Bloco 

A” do Centro de Ciências da Vida e divulgação por Meio Eletrônico. 

Parágrafo segundo: O Edital de Convocação das Eleições deverá, 

obrigatoriamente, conter: 

I - Data, horário e locais de votação; 

II - Prazo para o registro de chapas com a Comissão Eleitoral; 



III – Nome, RA, Período e Correio Eletrônico dos membros da Comissão 

Eleitoral; 

IV – Documentos que devem ser apresentados a Comissão Eleitoral para 

o registro de chapas. 

 
Art. 19º - A chapa vencedora tomará posse até, no máximo 15 (quinze) 

dias após a apuração dos votos. 

CAPÍTULO VI – DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 20º - O órgão máximo do pleito será a Comissão Eleitoral, que terá 

como finalidade: 

I – viabilizar e divulgar o Processo Eleitoral, através de editais; 

II – receber e analisar os pedidos de inscrição e impugnação de chapas; 

III – organizar, acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral; 

IV – acompanhar a apuração de votos. 

V – divulgar o resultado das eleições e declarar a chapa eleita; 

VI – realizar, obrigatoriamente, a confecção e publicação das atas; 

VII – cumprir e fazer cumprir as disposições desse Estatuto. 

Art. 21º - O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma 

Comissão Eleitoral composta de no máximo 03 (três) Estudantes, com direito a 

voz e voto, escolhidos em reunião aberta do CATO-PUCC; 

Parágrafo único: Em processos eleitorais para reabertura do CATO-PUCC 

ou para a fundação do mesmo a comissão eleitoral poderá ser formada por 

indivíduos não pertencentes ao quadro discente do curso de Terapia 

Ocupacional da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 



Art. 21º - O presente estatuto somente poderá ser reformado, total ou 

parcialmente, se assim for requerido por 1/3 (um terço) dos sócios. 

Art. 22º - A reforma total do Estatuto deverá ser aprovada em Assembleia 

Geral, convocada especificamente para este fim e com "quorum" mínimo de 

50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos sócios. 

Art. 23º - Os sócios não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas 

obrigações contraídas em nome do CATO-PUCC. 

Art 24º - Os diretores não são responsáveis pelas obrigações contraídas 

em nome do CATO-PUCC, em virtude de ato regular de gestão. 

Art. 25º - Não é admitido o voto por procuração. 

Art. 26º - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação 

pela Assembleia Geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSSAS BANDEIRAS E FRENTES DE LUTAS 

 

Frente Programas de Acesso à Universidade: 

Educação de qualidade e democrática é um dos direitos de todos os 

brasileiros, por tanto estamos em defesa dos programas sociais que a 

propiciem a entrada de estudantes de baixa renda na rede privada de ensino 

superior.  

Defendemos também a ampliação de programas de permanência estudantil e a 

criação de uma rede de acolhimento de estudantes bolsistas oriundos dos 

demais municípios ou estados. 

Lutamos para que os estudantes sejam respeitados no âmbito 

universitário e condenamos qualquer atitude discriminatória que possam sofrer 

por serem beneficiados por programas sociais. 

Por fim, queremos a garantia de acesso desses estudantes a todos 

os projetos e programas da universidade, garantindo a equidade de direitos 

para todos. 

 

Frente Saúde da Mulher: 

A saúde é um dos direitos coletivos e universal de todas as mulheres 

em todas as idades e independente de território, renda, educação, etnia, 

orientação sexual, classe social, raça e crença. 

Em face ao crescimento econômico vigente em nosso país, a luta 

pelo direito à saúde integral inclui também a luta por outro modelo de 

desenvolvimento que inclua a conquista de direitos legais e reprodutivos às 

mulheres.  

É nessa perspectiva que procuramos o acesso à saúde enquanto 

um dever do Estado dentro do Sistema Único de Saúde, no âmbito da 

promoção, prevenção, controle de epidemias, assistência ambulatorial, 

hospitalar e farmacêutica, conforme a necessidade de cuidado e tratamento de 

cada pessoa.  

A nossa proposta defende a melhora do SUS, contrapondo-se à 

medicina empresarial que faz da saúde, um negócio. 

 

Frente do Movimento Negro: 



Lutamos pelos direitos humanos, para que qualquer tipo de 

descriminação racial seja extinto e/ou repudiado dentro da universidade, 

defendemos as cotas raciais, expressão cultural e religiosa negra e de matriz 

africana e repudiamos extermínio/genocídio da juventude negra e as 

desigualdades raciais e políticas afirmativas no Brasil. 

Com o objetivo de que todos (alunos, professores e os demais 

funcionários) sintam-se seguros e acolhidos para denunciar todos e qualquer 

ato de opressão, preconceito e silenciamento. 

 

Frente do Movimento LGBT:  

Nós defendemos a bandeira LGBT, sendo este um grupo minoritário 

que sofre violência de todos os tipos diariamente. Acreditamos em um mundo 

mais justo, igualitário, com políticas que abranjam a todos e todas. 

 Visando efetuar campanhas efetivas de combate à homofobia, 

bifobia e transfobia dentro do campo universitário, colocamo-nos à disposição 

de qualquer pessoa para apoiá-lo e defendê-lo na luta, descontruindo 

preconceitos e eventuais perseguições acerca de gênero; unidos faremos da 

nossa Universidade um lugar melhor para todxs. 

 

Frente do movimento Feminista: 

A organização desta frente traduz os avanços e desafios 

identificados e enfrentados no cotidiano das mulheres, garantindo suas 

necessidades gerais e de direitos - junto às políticas públicas existentes. 

Juntas, procuramos ressaltar a autonomia e os direitos já 

conquistados, e que estão em trâmite, bem como discutir as violências as quais 

estamos submetidas, repudiando-as, condenando qualquer atitude dentro do 

âmbito universitário que venha a nos ferir.  

A ideia é oferecer suporte e acolhimento, reafirmando o 

protagonismo e a visibilidade à democratização de nossas relações sociais 

Frente SUS e SUAS: 

Diante as diretrizes políticas consolidadas pelos direitos dos 

cidadãos na Constituição de 1988, no Cenário Nacional, estão os fundamentos 

de uma radical transformação do sistema de saúde e assistência social 

brasileiro. 



Instituído em 2005, o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

descentralizado e participativo, tem por função a gestão do conteúdo específico 

da Assistência Social no campo da proteção social brasileira, já o SUS – 

Sistema Único de Saúde, abrange a garantia de saúde integral a 

responsabilidade das três esferas autônomas de governo federal, estadual e 

municipal.  

Assim, ambos os sistemas constituem um conjunto de unidades, de 

serviços e ações que interagem para um fim comum. A frente ressalta aqui, a 

garantia de manutenção dos elementos integrantes destes sistemas, às 

atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde e ao apoio técnico, 

capacitação, monitoramento e avaliação das ações sociais desenvolvidas em 

toda a Nação, reconhecendo o nosso protagonismo enquanto estudantes na 

articulação destas propostas. 

 

Frente de saúde mental: 

Defendemos a reforma psiquiátrica e implementação dos serviços 

substitutivos, extra hospitalares e de base territorial assim ampliando e 

investindo na RAPS. Deste modo, apoiamos os atendimentos psicossociais 

visando a inclusão, autonomia e independência dos atendidos. 

Lutamos pelos direitos e pela implementação da Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, o tratamento com base na redução de danos e 

os projetos terapêuticos singulares. 

  Nos opondo a todos os tipos de institucionalização dos indivíduos 

em sofrimento psíquico, lutamos contra os fatores que geram e/ou favorecem a 

exclusão, desassistência, a violência e a violação dos direitos humanos. 

Temos o objetivo de promover discussões, debates e oficinas acerca 

do tema a fim de ampliar a educação sobre saúde mental dentro da 

universidade. 

 

Frente de inclusão das pessoas com deficiência:  

Defendemos a igualdade de oportunidades em todos os níveis, 

atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, educação de qualidade 

(Ensino fundamental, médio e superior) e implementação de políticas públicas 

que assegurem os direitos de todos e todas. Lutamos contra todas as barreiras 



(arquitetônicas, atitudinais, comunicacional e social) que venham interferir no 

direito da pessoa com deficiência no âmbito acadêmico, afim de que se faça 

um espaço inclusivo e abrangente a todo e todas.  

Repudiamos todos os atos de discriminação/retaliação que viole os 

direitos da pessoa com deficiência.  

 

 


