
 

ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DE TERAPIA OCUPACIONAL – UNESP 

 

TITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS. 

 

Art.1º - O Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional, neste estatuto denominado 
“CATO-UNESP”, fundado em doze de Agosto de dois mil e quatro, sociedade civil, 
sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Marília, SP, é órgão 
representativo dos estudantes do curso de Terapia Ocupacional da Universidade 
Estadual Paulista, neste estatuto denominada UNESP. 

§ 1º - Seu tempo de duração é indeterminado e seu número de integrantes é 
ilimitado; 

§ 2º - O CATO-UNESP é regido pelo presente estatuto; 

§3º - Toda ação efetuada em nome deste estatuto e de conformidade com suas 
cláusulas provém do poder delegado pelos estudantes do curso de graduação e 
pós graduação de Terapia Ocupacional da UNESP e em seu nome será exercido. 

Art. 2º - O CATO-UNESP é órgão que admite a diversidade de partidos políticos, 
crenças religiosas, etnia, gênero, orientação sexual e filosófica, não admitindo 
preconceito e/ou discriminação oriundos de qualquer natureza; 

Art. 3º - São finalidades do CATO: 

I – Representar o corpo discente do curso de Terapia Ocupacional da UNESP em 
todas as atividades de seu interesse, manifestando-se publicamente em seu nome 
sempre que for necessário;  

II – Promover a interação social de seus integrantes;  

III – Defender os direitos e interesses coletivos e individuais dos alunos de Terapia 
Ocupacional da UNESP; 

IV – Manter os alunos de Terapia Ocupacional da UNESP informados sobre as 
deliberações do Conselho Departamental e Coordenação de Curso; 

V – Fomentar o desenvolvimento cultural e público; 

VI – Promover e participar das lutas que tenham por objetivo a construção de uma 
sociedade livre, democrática, independente politicamente e economicamente, que 
ofereça oportunidades a todos os membros da coletividade, sem distinção; 

VII - Lutar por um ensino público, gratuito, de qualidade e por uma Universidade 
crítica, autônoma e democrática;  

VIII – Estimular e defender qualquer tipo de movimento ou organização 
democrática e autônoma que esteja orientado no sentido dos objetivos que 
constam desse estatuto. 

 

CAPÍTULO II 

DOS INTEGRANTES  

 

Art. 4º - Podem ser integrantes do CATO alunos de Terapia Ocupacional 
regularmente matriculados na UNESP. 



Art. 5º - Todos os integrantes têm direitos e deveres iguais. 

Art. 6º - São direitos dos integrantes: 

I – Propor e discutir em Assembleia de curso qualquer medida que julgar 
conveniente aos interesses do CATO; 

II – Participar de todas as atividades promovidas pelo CATO; 

III – Votar e ser votado conforme as disposições do presente estatuto;  

IV – Ter livre acesso aos livros e documentos do CATO;  

V – Reunir-se, integrar-se e manifestar-se nas dependências do CATO, bem como 
utilizar suas dependências e patrimônios para realizar e desenvolver qualquer 
atividade coerente com os objetivos desse estatuto; 

VI – Representar documentalmente contra qualquer irregularidade administrativa 
do CATO; 

VII – Convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de curso, respeitando as 
disposições deste estatuto.  

Art. 7º - São deveres do integrante: 

I – Cumprir e fazer cumprir o estabelecido no presente estatuto, bem como as 
deliberações das instâncias do CATO; 

II – Zelar pelo patrimônio moral e material do CATO; 

III – Comparecer às Assembleias Gerais de curso;  

IV – Exercer com dedicação e probidade a função de que tenham sido investidos; 

V – Indenizar a entidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, das avarias 
causadas em instalação ou material do CATO, salvo em caso de acidente ou 
quando, a juízo dos representantes, por razões determinadas, for considerado 
isento de responsabilidade. 

 

 

CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 8º - Patrimônio do CATO é constituído pelos bens que possui e por outros que 
venha a adquirir, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação de seus 
encargos sociais. 

Art. 9º - A receita da entidade é constituída por: 

I – Juros provenientes de aplicações bancárias ou similares; 

II – Os legados e doações que venha a receber; 

III – Rendas auferidas em seus empreendimentos;  

IV – Contribuições voluntárias dos integrantes; 

V – Auxílios e subvenções de qualquer origem lícita. 

Art. 10º - A alienação do patrimônio ou de suas partes só poderá ser feita em 
Assembleia Geral de curso convocada unicamente para este fim. 

Art. 11º - Em caso de dissolução da entidade CATO-UNESP, o patrimônio será 
destinado a instituições assistenciais na forma estabelecida em Assembleia Geral 
de curso. 

 

 

 



TÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CAPÍTULO I  

DA REPRESENTAÇÃO 

 

Art. 12º - A representação é a instância responsável pela administração do CATO. 

Art.13º - A representação se constituirá por 15 membros, no máximo, 
denominados Coordenadores, os quais não seguirão ordem de hierarquia. 

Art.14º - É necessário pelo menos um membro estável na coordenadoria de 
secretaria e de tesouraria, de modo que os outros cargos aconteçam por meio de 
subcomissões. 

 -Cabe a secretaria: organizar a ATA de acordo com as reuniões do CATO e 
apresentá-la para que seus membros a subscrevam após as reuniões; redigir ou 
oferecer modelos de ofícios e requerimentos para que outros redijam; organizar o 
balanço da gestão. 

-Cabe a tesouraria: movimentar a conta do CATO e prestar contas, mensalmente 
ou quando requeridas, por meio de uma ATA de finanças, aos demais membros e 
assinar e rubricar os mesmos.  

 

Art.15º - Compete à Representação: 

I – Administrar o CATO; 

II – Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, as deliberações da 
Representação e das Assembleias Gerais de curso;  

III – Desautorizar quem agir ou falar em nome dos estudantes do curso de Terapia 
Ocupacional da UNESP ou do CATO, exceção feita aos cargos de eleição;  

IV – Credenciar representantes do CATO; 

V – Nomear comissões de caráter transitório para representar o CATO onde se 
fizer necessário; 

VI – Elaborar relatório de atividades e balanço ao término do mandato a ser 
apresentado à Assembleia Geral de curso, para aprovação; 

VII – Apresentar balancetes mensais ou após movimentação significativa; 

VIII – Convocar reuniões da Representação e Assembleias Gerais de curso; 

IX – Advertir em sessão, ou fora dela, de acordo com a gravidade da falta, o 
integrante que por qualquer forma perturbar a ordem das sessões; 

X – Autorizar todas as despesas do Centro Acadêmico; 

XI – Organizar e ter sob sua guarda todos os documentos do CATO; 

XII – Ter sob sua guarda e responsabilidade os bens e valores pertencentes ao 
CATO; 

XII – Organizar, anualmente, o inventário patrimonial do CATO e apresentá-lo; 

XIV - Convocar eleições;  

XV – Divulgar em mural e e-mail ou quaisquer outros locais necessários, as datas 
e as descrições de todos os eventos que sejam de interesse dos integrantes do 
CATO. 

Art.16º - Cabe à gestão vigente:  

I – Representar o CATO judicialmente ou extra-judicialmente;  



II – Presidir e secretariar as Assembleias Gerais de curso (sempre verificando o 
interesse dos demais integrantes em compor a mesa conjuntamente com a 
Representação);  

III – Assinar a correspondência oficial; 

IV – Abrir, rubricar e assinar os livros de ata do CATO e das Assembleias Gerais 
de curso;  

V – Presidir eleições de Representação;  

VI – Representar o CATO nas reuniões de entidades e reuniões relacionadas ao 
curso de Terapia Ocupacional, devendo este(s) elaborar relatório sobre o que foi 
discutido nestas reuniões, para apresentar nas reuniões ordinárias de 
Representação e apresentar para os demais estudantes do curso de Terapia 
Ocupacional;  

VII – Arrecadar rendas, subvenções e doações ao CATO.  

Art.17º - O não cumprimento das funções de Representação por um prazo maior 
que 30 (trinta) dias acarretará na perda do cargo, caso não tenha justificativa. 

Art.18º - Cabe à chapa em gestão nomear outro integrante para substituir os 
cargos vagos.  

§1º - Caso não haja substitutos para os cargos vagos, proceder-se-á, em 
Assembleia Geral Extraordinária de curso ou através de lista de assinaturas a 
nomeação de qualquer integrante do CATO para ocupar a vaga do representante. 

§2º - A lista de assinaturas deverá conter, no mínimo, 30% de assinaturas dos 
representantes do CATO.  

§ Único – As coordenadorias de secretaria e tesouraria deverão ser designadas no 
inicio da gestão, competindo a elas as organização das funções relacionadas ao 
Art. 14 º. 

Art.19º - Os Representantes não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações 
contraídas em nome do CATO, em ato regular de gestão. 

Art.20º - Nenhum cargo de representação será remunerado. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS REUNIÕES DA REPRESENTAÇÃO  

 

Art.21º - A Representação se reunirá a cada 15 dias, salvo em período de férias da 
UNESP, em sessão ordinária, e, sempre que houver necessidade, em sessão 
extraordinária. 

§1º - As reuniões extraordinárias deverão ser marcadas com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas; 

§2º - As sessões extraordinárias serão realizadas a qualquer momento que forem 
consideradas necessárias. 

§3º - Os membros da Representação que tiverem 4 (quatro) faltas acumulativas 
sem justificativa nas reuniões ordinárias e extraordinárias estarão passíveis de 
advertência que será estipulada em reunião da Representação.  

Art.22º - As deliberações da Representação serão tomadas por maioria simples de 
votos. 

§1º - Não serão válidas as deliberações adotadas em reunião da qual não hajam 
participado 50% dos membros da Representação, no mínimo; 

§2º - Os integrantes do cato e não integrantes podem participar das reuniões da 
representação, sem direito ao voto e com direito a voz, porém precisam ter 
participado desde o início da discussão do tema em votação. 



 

CAPÍTULO III 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DE CURSO 

Art.23º - A Assembleia Geral de curso é a instância máxima de deliberação da 
entidade. 

§ Único – A Assembleia Geral de curso é regida pelo estatuto. 

Art.24º - A Assembleia Geral de curso reúne-se em sessões Ordinárias e 
Extraordinárias.  

Art.25º - As Assembleias Gerais de curso serão presididas e secretariadas por 
quem as convocou.  

Art.26º - A Assembleia Geral de curso Ordinária ocorrerá: 

I – Sempre que chamada pelo CATO, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência; 

II – No próximo dia útil ao término das inscrições de chapas nas eleições de 
Representação para a apresentação das chapas e seus respectivos programas e 
deliberar o regulamento eleitoral; 

III – Para posse da nova Representação, no mínimo 3 dias após o termino das 
apurações das eleições de Representação;  

IV – Com antecedência de uma semana das eleições de Representação para 
apresentação do relatório final de Representação para deliberação; 

§ Único – As Assembleias Gerais Ordinárias de curso ocorrerão com a presença 
de qualquer número de integrantes, desde que pelo menos 1 estudante de cada 
ano esteja presente. 

Art.27º - A Assembleia Geral Extraordinária de curso ocorrerá: 

I – Por iniciativa de, qualquer estudante do curso de Terapia Ocupacional, com no 
mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

§1º - As Assembleias Gerais de curso Extraordinárias somente ocorrerão com 
presença, em primeira convocação, de no mínimo 10% (dez por cento) dos 
integrantes sem cargo eletivo e presença mínima de 2 representantes do CATO, e 
em segunda convocação, o mínimo de 1 estudante de cada ano. 

§2º - A segunda convocação será, no mínimo, 30 (trinta) minutos após a primeira 
convocação. 

Art.28º - Compete à Assembléia de curso Extraordinária: 

I – Todos os assuntos de interesses dos estudantes do curso de Terapia 
Ocupacional. 

Art.29º - As Assembleias Gerais de curso só poderão ser convocadas em dias 
úteis e fora do período de férias da UNESP. 

Art. 30 º - As assembleias de curso deliberarão sobre os casos não previstos no 
presente estatuto.  

Art.31º - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação em 
Assembleia Geral. 

Art.32º - A entidade CATO – UNESP poderá ser voluntariamente dissolvido em 
Assembleia Geral de curso, desde que haja aprovação de maioria simples dos 
integrantes presentes na Assembleia.  

Art.33º - O presente Estatuto poderá ser alterado em Assembleia Geral de curso, 
convocada para esse fim, por qualquer integrante.  

Art.34º - O presente Estatuto poderá ser alterado em Assembleia Geral de curso, 
convocada para esse fim, por qualquer integrante.  



Art.35º - A nova gestão do CATO poderá ser votada em assembleia de curso, 
desde que por consenso.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

 

Art.36º - São cargos de eleição aqueles relativos à Representação. 

Art.37º - A eleição para Representação se realizará anualmente, em dia útil e fora 
do período de férias da UNESP. 

§ Único – A eleição será convocada ao término da gestão vigente. 

Art.38º - A Representação deverá designar um de seus membros para compor 
uma Comissão eleitoral, formada por, além deste, um representante de cada ano 
do curso de Terapia Ocupacional da UNESP e um membro de cada chapa 
concorrente. Sendo facultativo aos estudantes do 4º ano. 

§1º - A Comissão deverá elaborar e apresentar aos estudantes o regulamento das 
eleições.  

§2º - A Comissão Eleitoral deverá lavrar Ata da eleição. 

§3º - Após o termino das eleições, a comissão eleitoral declarará e fará publicar os 
resultados das eleições. 

Art.39º - A eleição se dará através de chapas, devendo estas ser constituídas por 
no mínimo 6 (seis) integrantes. 

§1º - Todos os membros das chapas devem ser integrantes do CATO. 

Art.40º - A chapa vencedora deverá ser eleita por maioria simples de votos, 
através do sufrágio universal. 

§ Único – Em caso de empate, proceder-se-á nova eleição dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas. Nessa eleição concorrerão apenas as chapas empatadas. 

Art.41º - Não será permitido voto por procuração.  

Art.42º - O mandato da Representação eleita será de 1 (um) ano a partir da data 
de sua posse. 

Art.43º - A chapa vencedora tomará posse dentro de 15 (quinze) dias após a 
apuração dos votos, sendo a transição das coordenadorias lavrada em Ata. 

Art.44º - Será considerada sem valor a eleição, se a ela não comparecerem, no 
mínimo, 30% (trinta por cento) dos integrantes do CATO. 

Art.45º - Quando forem suscitadas dúvidas sobre a regularidade das eleições e 
sua apuração, cabe à parte interessada direito de protesto, que será apreciado e 
julgado por Assembleia Geral Extraordinária de curso. 

 

 

 


