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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

Das Denominações e Vinculações 

 

Artigo 1 - O Centro Acadêmico da Terapia Ocupacional- CATO UFPEL, fundado em 2012, 

sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária, com sede e foro na cidade de 

Pelotas-RS, é o órgão de representação estudantil do curso de Terapia 

Ocupacional da UFPEL.  

 

Artigo 2 - O CATO UFPEL poderá associar-se a outras entidades congêneres para a 

formação de entidades gerais estudantis, reconhecendo legítimas e máximas 

representantes dos estudantes o Diretório Central de Estudantes (DCE-UFPel), a 

União Estadual de Estudantes (UEE-RS), a União Nacional de Estudantes (UNE), 

a União Internacional de Estudantes (UIE), como entidades legítimas de 

representação dos estudantes, nos seus respectivos níveis de atuação, reservando, 

face a elas, sua autonomia. 

 

Artigo 3 - Toda ação efetuada em nome deste Estatuto e de conformidade com suas cláusulas 

provém do poder delegado pelos estudantes e em seu nome será exercido. 

 

 

CAPÍTULO II 

Das Finalidades e Competências 

 

Artigo 4 - O CATO UFPEL tem como finalidades precípuas: 

I - Representar e congregar todos os estudantes regulares do Curso de 

Bacharelado em Terapia Ocupacional da UFPel, protegendo os interesses de 

todos os estudantes e de cada um dentro do âmbito estudantil, defendendo os 

interesses gerais da classe, proporcionando e garantindo um sadio ambiente 

universitário, fundamentado nos sentimentos de lealdade, cordialidade e 

cooperação; 

II - Contribuir para o aperfeiçoamento da educação em geral, zelando e lutando 

pela melhoria do nível de ensino do Curso de Bacharelado em Terapia 

Ocupacional.  

III - Luta pela ampliação da participação e representação estudantil nos órgãos 

colegiado. 

IV - Organizar e orientar a luta dos estudantes, ao lado da comunidade, para a 

construção de uma sociedade livre, democrática e sem exploração; 

V -  Proteger e estimular as relações com as demais entidades estudantis, defender 

qualquer tipo de movimento ou organização democrática autônoma que 

estejam orientados no sentido dos objetivos que contam desde estatuto. 

VI - Organizar e orientar os estudantes de Terapia Ocupacional na luta por uma 

Universidade crítica,autônoma e democrática 

 

Artigo 5 - Compete ao CATO: 

I - Praticar todos os atos julgados necessários para a consecução de seus fins; 
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II - Fazer-se representar nas reuniões, congressos e demais atividades do gênero a 

que for convidado; 

III - Intervir democraticamente nos conflitos de caráter estudantil existentes entre 

seus membros com intuito de estabelecer o clima de concórdia; 

IV - Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos; 

V - Instalar comissões de inquérito para apuração de responsabilidade. 

 

Artigo 6 - É vedado ao CATO: 

I - Interferir na vida de seus membros fora do âmbito estudantil e, dentro dele, 

cerceando, direta ou indiretamente, a livre manifestação de idéias; 

II - Exercer atividade político-partidária, religiosa ou qualquer outra que implique 

algum tipo de discriminação; 

III - Servir, direta ou indiretamente, a interesses estranhos ou alheios à 

manifestação da vontade dos estudantes do curso de Terapia Ocupacional; 

IV - Cercear, direta ou indiretamente, a propaganda eleitoral de candidatos a 

postos eletivos de caráter universitário. 

 

TÍTULO II 

 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CATO UFPEL 

 

CAPÍTULO I 

Do poder 

 

Artigo 7 - Todo o poder do CATO UFPEL pertence aos seus membros e por eles será 

exercido, através da Assembléia Geral. 

 

CAPÍTULO II 

Da Assembléia Geral 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 8 - A Assembléia Geral (AG), órgão máximo e soberano do CATO, constituída pela 

reunião legal de todos os membros no pleno gozo de seus direitos é deliberada 

segundo preceituam estes estatutos. 

Parágrafo Único - As sessões da AG serão ordinárias e extraordinárias. 

 

Artigo 9 - A AG concentra em si poderes para apreciar e deliberar sobre todo e qualquer 

assunto referente ao CATO, observados estes estatutos: 

I - É prerrogativa da AG a escolha de delegados aos congressos estudantis; 

II - Entendendo conveniente, a AG poderá lançar mão de abaixo-assinado ou 

plebiscito para ratificar ou tomar determinada deliberação; 

 

Artigo 10 - As decisões da Assembléia Geral só poderão ser revogadas por outra Assembléia 

Geral, desde que: 

I - Decorridos trinta (30) dias das deliberações da AG com menos de um quinto 

(1/5) dos membros; 
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II - Decorridos sessenta (60) dias das deliberações da AG com mais de um quinto 

(1/5) dos membros. 

Parágrafo Único - As decisões da AG deverão ser publicadas pelo CATO até 

setenta e duas (72) horas após encerrados os trabalhos. 

 

Artigo 11 - Os trabalhos na AG serão dirigidos e coordenados por uma mesa composta pelo 

Diretor Presidente e Secretário do CATO, respectivamente presidindo e 

secretariando os trabalhos da mesa e, pelo menos, mais um membro escolhido 

pelo plenário. 

 

Artigo 12 - À mesa incumbe: 

I - Verificar o quorum (mínimo de 1/6 dos matriculados com a aprovação de 

“50% mais um”) através da lista de presenças; 

II - Proceder a escolha dos membros que a complementarão; 

III - Submeter ao plenário o regimento interno de funcionamento e a ordem de 

discussão da pauta. 

Parágrafo Único - Nos casos de efetiva e comprovada parcialidade de qualquer dos membros 

da mesa com relação aos debates da AG, poderão eles serem destituídos 

de suas funções momentânea ou definitivamente pela AG. 

 

Artigo 13 - O CATO deverá manter sob sua guarda arquivos específicos para as listas de 

presenças e atas de AG. 

 

Artigo 14 - Em circunstâncias especiais, como greve ou estado de greve, poderá a AG 

determinar-se em caráter permanente. 

 

Artigo 15 - A participação na AG é prerrogativa exclusiva dos membros do CATO 

excetuando-se casos em que seja imprescindível a participação de terceiros nos 

debates, ou em que a AG decida tornar pública a sessão. 

 

Artigo 16 - Os trabalhos da AG devem desenvolver-se em clima de cordialidade e respeito, 

dando causa à exclusão do membro que insistir em comportamento adverso. 

 

Seção II 

Da Assembléia Geral Ordinária (AGO) 

 

Artigo 17 - A AGO se realizará sempre nos últimos dez (10) dias dos primeiros trinta (30) 

dias letivos do período de cada semestre . 

I - O edital de convocação da AGO deverá ser publicado pelo CATO no sexto dia 

letivo de cada semestre; 

II - As sessões da AGO somente serão abertas: 

a) Em primeira chamada, estando presente metade dos membros; 

b) Em segunda chamada, dez (10) minutos após a primeira, presentes 1/6 dos 

membros; 

c) Em terceira chamada, trinta (30) minutos após a primeira, com os presentes 

membros; 

Artigo 18 - A AGO deverá obrigatoriamente: 
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I - Eleger os representantes de turma e os representantes discentes para o 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional; 

II - Apreciar o relatório de atividades e finanças do CATO; 

III - Deliberar sobre o plano geral de atividades e finanças do CATO; 

IV - Deliberar sobre a campanha de reivindicação do semestre respectivo; 

V - Definir posições referentes aos problemas educacionais em geral, aos 

problemas sociais, econômicos e políticos nos níveis local, estadual, nacional e 

internacional, adotando medidas cabíveis nos diferentes casos. 

 

Artigo 19 - Durante o período que anteceder a realização da AGO, deverão ser divulgadas, a 

cargo do CATO: 

I - A relação dos candidatos à representação mencionada no item do artigo 

antecedente; 

II - O relatório de atividades e finanças do CATO; 

III - As propostas e moções relacionadas aos incisos III, IV, e V do artigo 

antecedente. 

Parágrafo Único - As candidaturas propostas e moções deverão ser 

apresentadas, por escrito, até quarenta e oito (48) horas 

antes da AGO ao CATO, sob pena, em procedimento 

diverso, de não serem publicadas. 

 

Artigo 20 - Incumbe ao CATO elaborar o regimento interno de funcionamento da AGO, o 

qual deverá ser apreciado ao início de cada sessão, podendo ser alterado conforme 

decisão dos membros. 

 

Seção III 

Da Assembléia Geral Extraordinária (AGE) 

 

Artigo 21 - Mediante requisição subscrita por um sexto (1/6) dos membros do CATO: 

I - O requerimento de convocação deverá ser apresentado por escrito ao CATO, 

constando, explícita e fundamentadamente, a finalidade da AGE; 

II - Deverá ser publicado pelo CATO o edital de convocação da AGE 

apresentando a sua finalidade e os seus fundamentos, em no máximo vinte e 

quatro (24) horas após o recebimento do requerimento. A AGE deverá ocorrer 

no mínimo quarenta e oito (48) horas após a publicação do edital de 

convocação;  

III - A AGE terá uma única chamada e somente funcionará com, pelo menos, um 

sexto (1/6) dos membros presentes; 

IV - A não realização da AGE transfere competência para o CATO decidir sobre 

o caso; 

V - O regimento interno de funcionamento da AGE será o mesmo da AGO, sendo 

submetido ao plenário no início da sessão. 

Parágrafo Único - O CATO pode, em qualquer tempo, convocar uma AGE, desde 

que a finalidade desta seja explícita e fundamentada, conforme o inciso II do 

presente artigo. 
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CAPÍTULO III 

Da Diretoria 

 

Artigo 22 - A formação e eleição da diretoria: 

I - A diretoria do CATO compõe-se de SEIS (6) membros, eleitos anualmente por 

voto direto e secreto dos membros do CATO, distribuídos funcionalmente nos 

cargos de Diretor Presidente, Vice Diretor Presidente, 1º Secretário, 2º 

Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro; 

II - As eleições gerais para o CATO realizar-se-ão sempre no início do penúltimo 

mês letivo, desde que seja trinta (30) dias antes do término do segundo 

semestre letivo, devendo a nova diretoria tomar posse até quinze (15) dias 

após as eleições, em sessão extraordinária do CATO; 

III - As eleições deverão ser conduzidas por uma comissão eleitoral formada por 

dois (2) membros da Diretoria do CATO e por, no mínimo, um membro da 

AG, em conformidade com os presentes estatutos. 

 

Artigo 23 - São atribuições e deveres da diretoria: 

I - Representar o nome do CATO, em juízo ou fora dele; 

II - Elaborar, propor e executar, mediante a anuência da maioria dos membros da 

diretoria, o plano geral de atividades financeira e patrimonial do CATO; 

III - Elaborar, propor e coordenar, mediante a anuência da maioria dos membros 

da diretoria,  a formação e fixação de atividades dos demais órgãos do CATO; 

IV - Dirigir e coordenar as atividades do CATO, presidindo e convocando suas 

reuniões, organizando e divulgando a respectiva pauta, publicando todas as 

suas resoluções; 

V - Executar os atos preparatórios previstos nestes estatutos para a realização da 

AG, presidir e secretariar a respectiva mesa de trabalhos das sessões 

publicando todas as suas deliberações; 

VI - Responder perante a AGO, apresentando relatório de todas atividades 

atinentes ao CATO; 

VII - Desenvolver suas atividades com zelo e probidade, cumprindo e fazendo 

cumprir os presentes estatutos e decisões da AG; 

VIII - Respeitar a carga horária de dedicações às atividades do CATO de no 

mínimo 1 hora por semana. 

 

Artigo 24 - A diretoria para o seu funcionamento interno, deverá observar a forma de direção 

coletiva, cabendo entretanto: 

I - Ao Diretor Presidente: 

a) Representar o CATO em todos os atos necessários; 

b) Coordenar as atividades da diretoria do CATO; 

c) O voto qualitativo nos casos de empate; 

d) Presidir a mesa dos trabalhos nas sessões da AG e as reuniões da diretoria. 

II - Ao Secretário: 

a) Responder e organizar os serviços de secretaria própria do CATO e os de 

sua competência; 

b) Integrar a mesa dos trabalhos da AG para secretariá-la; 

c) Secretariar as reuniões da diretoria. 

III - Ao Tesoureiro: 



 9 

a) Ter sob sua guarda e responsabilidade as finanças do CATO, mantendo em 

dia os respectivos livros de controle; 

b) Cuidar da arrecadação dos proventos, subvenções e rendas diversas do 

CATO; 

c) Juntamente com o Diretor Presidente, requisitar e retirar as verbas 

destinadas ao CATO e movimentar sua conta corrente. 

 

Parágrafo Único: Caso o Diretor Presidente renuncie ao seu cargo e não 

tenham decorridos dois (2) meses da data da eleição, deverá ocorrer novo 

pleito.  

 

 

Artigo 25 - A diretoria reunir-se-á ordinariamente durante o período letivo obrigatoriamente 

uma vez a cada 15 dias, e extraordinariamente sempre que necessário. 

 

Artigo 26 - A diretoria prestará conta de suas atividades em forma de relatório escrito em 

reunião ordinária no mínimo uma vez por semestre. 

Parágrafo Único - Os membros da diretoria, conjunta ou individualmente, poderão perder 

seus mandatos, se verificados e julgados procedentes pela AG, a prática de 

atos que atentam aos presentes estatutos, às deliberações de AG, e demais 

normas de funcionamento do CATO, de forma a deturpar e impedir a 

realização das finalidades dos instrumentos citados. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Representantes Discentes e de Turmas 

 

Artigo 27 - Os representantes discentes eleitos pela AG, deverão atuar junto aos 

departamentos respectivos e órgãos colegiados do Curso de Terapia Ocupacional 

em conformidade com estes estatutos, com as deliberações e resoluções da AG e 

da diretoria do CATO. 

Parágrafo Único - Apurada a falta de cumprimento de suas obrigações e a não postulação em 

favor dos manifestos interesses estudantis, poderá, por decisão aprovada 

por maioria de 2/3 dos seus membros presentes na AG destituir o 

representante discente de seu cargo. 

 

Artigo 28 - Os representantes de turma igualmente eleitos em reunião de turma, deverão no 

âmbito de suas respectivas turmas de aula: 

I - Estimular o espírito de classe; 

II - Encaminhar as reivindicações atinentes ao seu âmbito; 

III - Informar e instruir sobre as atividades do CATO; 

IV - Organizar em suas respectivas turmas a comissão organizadora da Semana 

Acadêmica, contendo 2 representantes de cada turma colaborando para a 

realização do evento junto com o CATO.  

V -  A Semana Acadêmica é de exclusividade dos alunos e CATO podendo haver 

a colaboração de professores do curso. 

Parágrafo Único - Os representantes de turma são obrigados, sempre que exigido, a 

prestarem contas aos seus representados de suas atividades, sendo 
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facultado a estes últimos destituírem seu representante mediante 

aprovação em reunião de turma. 

 

Artigo 29 - A candidatura a representante discente junto aos departamentos respectivos e 

órgãos colegiados deverá observar os seguintes requisitos: 

I - Serem apresentados ao CATO até quarenta e oito (48) horas antes da AGO; 

II - Estar o candidato cursando a disciplina vinculada ao departamento. 

 

Artigo 30 - O mandato de todos os representantes de que trata este capítulo se extinguirá com 

a realização da AG subseqüente à que os elegeu, salvo os representantes de turma. 

 

TÍTULO III 

 

DOS MEMBROS DO CATO UFPEL 

 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e Constituição 

 

Artigo 31 - São membros do CATO todos os alunos regularmente matriculados no Curso de 

TERAPIA OCUPACIONAL da UFPel, que expressamente não renunciam a 

prerrogativa ou não houverem sido eliminados da entidade. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Direitos dos Membros 

 

Artigo 32 - Os membros do CATO têm os seguintes direitos: 

I - Serem iguais perante estes estatutos; 

II - Votar e ser votado para quaisquer cargos, ressalvadas as disposições expressas 

em contrário, preceituadas nestes estatutos; 

III - Manifestar livremente suas idéias, e apresentar, por escrito ou verbalmente, 

ao CATO, sugestões, reclamações ou denúncias de irregularidades, solicitando 

as medidas cabíveis; 

IV - Solicitar a intervenção do CATO em assuntos da classe acadêmica; 

V - Recorrer ao CATO quando prejudicado em seus interesses legítimos dentro do 

âmbito universitário; 

VI - Freqüentar em igualdade de condições a sede do CATO, utilizando-se dos 

seus pertences e participar de todas as realizações da entidade. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Deveres dos Membros 

 

Artigo 33 - São deveres dos membros do CATO: 

I - Cumprir e exigir o cumprimento dos presentes estatutos; 

II - Interessar-se pelos destinos do CATO prestigiando o nome da entidade; 

III - Participar da política estudantil, aceitando os encargos que forem confiados e 

desempenhados condignamente; 

IV - Participar das AG`s e votar nas eleições gerais do CATO; 
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V -  Acatar as decisões da AG, da diretoria e todas as demais representações da 

aplicação destes estatutos; 

VI - Dar apoio a todas realizações do CATO e das entidades a que este esta 

associado; 

VII - Levar ao conhecimento do CATO as irregularidades por ventura verificadas 

no curso onde estiver representado; 

VIII - Zelar pela conservação do patrimônio do CATO; 

IX - Abster-se de divulgar fora do CATO os assuntos nele tratados em caráter 

sigiloso; 

X - Nortear seu comportamento por um espírito universitário de coleguismo e 

cooperação; 

XI - Respeitar a carga horária de dedicação às atividades do CATO de no mínimo 

1 hora por semana. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Vedações 

 

Artigo 34 - É vedado a qualquer membro do CATO: 

I - Atentar contra as disposições destes estatutos; 

II - Representar o CATO sem que tenham sido delegados poderes para tal na 

conformidade com estes estatutos; 

III - Encetar, propalar, apoiar ou favorecer campanhas caluniosas ou difamatórias 

contra o CATO e seus membros. 

 

TÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

Das Inelegibilidades 

 

Artigo 35 - São inelegíveis: 

I - Para quaisquer cargos: 

a) Os que estiverem com seus direitos de membros cassados; 

b) Os que forem reincidentes em faltas graves; 

c) Os que reiteradamente e sem motivo justo se tiverem negado a labutar em 

defesa dos interesses do CATO; 

II - Para o cargo de diretor presidente do CATO: 

a) Os que não possuírem capacidade civil; 

b) Os que estiverem por concluir o curso dentro de um semestre; 

c) Os que já tiverem exercido o referido cargo mais de duas (2) vezes. 

III - Para os demais cargos do CATO todos aqueles que estiverem a um semestre 

da conclusão do curso. 

Parágrafo Único - São também considerados inelegíveis para os cargos do CATO, aqueles 

que pleitearem a reeleição para o mesmo cargo mais de duas (2) vezes. 

 

CAPÍTULO II 

Do Patrimônio 
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Artigo 36 - Constituem o patrimônio do CATO todos os bens existentes ou adquiridos, cujo 

inventário deve constar no relatório de atividades e finanças apresentado pelo 

CATO na AGO. 

 

Artigo 37 - O patrimônio do CATO é permanente, não podendo os bens inconsumíveis serem 

alienados ou dados em garantia de dívida sem prévia liberação da AG. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Outros Instrumentos Normativos do CATO UFPEL 

 

Artigo 38 - Além dos presentes estatutos e em conformidade com o nele disposto, constituem 

também instrumentos normativos do CATO: 

I - Regulamento de funcionamento da AG; 

II - As deliberações de AG, as resoluções e os atos do CATO, todos devidamente 

publicados; 

III - Regulamento interno de funcionamento do CATO; 

IV - Regulamento eleitoral. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Dissolução do CATO e Alterações Estatutárias 

 

Artigo 39 - A dissolução do CATO só poderá ser efetivada após duas votações com intervalo 

de um mês entre cada AG, presentes pelo menos quatro quintos (4/5) dos 

membros e maioria de dois terços (2/3) dos votos. 

 

Artigo 40 - Efetivada a dissolução, a AG deverá resolver sobre a destinação do patrimônio do 

CATO em favor de organizações sociais de fins não lucrativos situadas no 

município de Pelotas. 

 

Artigo 41 - Estes estatutos só poderão ser reformados, no todo, pelo voto da maioria absoluta 

em AG com pelo menos metade (1/2) dos membros e, parcialmente, por 

deliberação de AG com pelo menos um quinto (1/5) dos membros. 

 

Artigo 42 - Em qualquer dos casos previstos no artigo anterior, a reforma dos presentes 

estatutos só será possível decorridos quatro (4) meses da sua aprovação. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Transitórias 

 

Artigo 43 - Os presentes estatutos entrarão em vigor decorridos dez (10) dias da AG 

constituinte, sem que haja, de parte de algum membro da entidade, por escrito, 

qualquer objeção, modificação ou emenda. 

Parágrafo Único - As objeções, modificações ou emendas de que trata este artigo só serão 

válidas se apresentadas ao CATO. 

 

Artigo 44 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Artigo 45 - O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia 

Geral.__________,_______ de 2012. 


