
Estatuto de Centro Acadêmico de Administração  
 
 

Capítulo I – Do Centro Acadêmico 
 
Art. 1o O Centro Acadêmico de Administração (CAAD), refundado em 2018, é uma             
associação apartidária, caracterizada como tal nos termos do art. 53 do Código Civil, sem              
prazo determinado para duração. 
Art. 2o O CAAD terá sede nas dependências da Universidade Federal do Cariri– Campus de               
Juazeiro do Norte e foro no município de Juazeiro do Norte- Ce. 
Art. 3o O CAAD é órgão oficial de representação discente do curso de Administração de               
Empresas da Universidade Federal do Cariri (UFCA), e como tal tem as seguintes finalidades              
e atribuições: 
 

Capítulo II- Os Objetivos 
 
Art. 4o  O CAAD se propõe a: 
 

I. Representar o corpo discente do curso de Administração, mantendo a unidade em            
torno da solução de seus problemas; 

II. Promover a integração e a solidariedade entre o corpo discente, docente e            
administrativo da UFCA; 

III. A luta permanente pela qualidade de ensino e o aperfeiçoamento das atividades            
acadêmicas; 

IV. Organizar e promover eventos e prestar serviços de caráter cívico, social, cultural e             
técnico científico; 

V. Realizar intercâmbio e colaboração com entidades congêneres; 
VI. Buscar a participação do corpo discente nas atividades da UFCA. 
 

Capítulo III- Dos Sócios 
 
Art. 5o  São Sócios do CAAD todos os que pertencem ao corpo discente de graduação do                
curso de Administração da UFCA. 
 
§ 1o São sócios diretos aqueles membros da Coordenação do CAAD. 
 
Art. 6o  São direitos dos sócios : 
 
a. Votar e ser votado, conforme as disposições do presente Estatuto; 
b. Participar de todas as atividades promovidas pelo CAAD; 



c. Reunir-se, associar-se e manifestar-se nas dependências do Centro Acadêmico, 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 Centro Acadêmico. 
Art. 7o  São deveres dos sócios: 
 
a. Cumprir e fazer cumprir o estabelecido no presente Estatuto, bem como as deliberações das               
instâncias do CAAD; 
b. Lutar pelo fortalecimento da entidade; 
c. Zelar pelo patrimônio moral e material da Entidade; 
d. Exercer com dedicação a função na qual forem investidos; 
e. Comparecer às Assembléias Gerais. 
 

Capítulo IV- Da Instância Deliberativas 
 
Art. 8o  São instâncias do CAAD: 
 
a. A Assembléia Geral; 
b. Coordenação do CA. 
 

Seção I - Assembleia Geral 
 
Art. 9o A Assembleia Geral, órgão superior do Centro Acadêmico de Administração, é             
constituída por todos os alunos regularmente matriculados na UFCA, no curso de graduação             
de Administração. 
 
Parágrafo Único: as reuniões da Assembleia geral serão presididas pelo presidente e            
vice-presidente do centro acadêmico. 
 
Art.10o  São atribuições da Assembléia Geral: 
 

I. Opinar e deliberar sobre quaisquer assuntos que digam respeito ao Centro Acadêmico            
e que estejam fora da alçada da Diretoria; 

II. Deliberar sobre recursos a ela encaminhados; 
III. Destituir a Diretoria do CAAD, ou qualquer dos seus membros, quando se verificarem             

irregularidades ou abusos no desempenho de suas funções, facultada ampla defesa aos            
implicados; 

IV. As convocações dar-se-ão com 3 (cinco) dias de antecedência através de cartazes            
afixados em salas de aula e aviso em todas as turmas com ciência por escrito dos                
representantes de classe; 

V. Deliberar sobre os contratos, ou outras obrigações que o ultrapassem o término para a              
gestão da diretoria. 



 
§ 1o A assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente quando convocada pela Coordenação do            
Centro Acadêmico. 
§ 2o A assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente quando convocada por 1/5 do total             
dos discentes regularmente matriculados, e poderá ter sua data alterada caso haja alteração no              
calendário acadêmico. 
§ 3o As matérias em discussão serão decididas por maioria simples de votos dos membros,               
salvo o caso previsto no parágrafo III deste artigo, em que serão tomadas por maioria               
absoluta dos membros da Assembleia. 
§ 4o As sessões da Assembleia Geral instalar-se-ão com a presença de 1/5 dos discentes               
regularmente matriculados na 1a chamada, e em qualquer número na 2a chamada. O intervalo              
entre as chamadas será de 10 minutos. Caso na última chamada não haja quorum, a               
assembleia tornar-se-á uma reunião ampliada, com o mesmo poder deliberativo da assembleia            
geral. 
 

Seção II - Coordenação do CA 
 

Art. 11o  A Coordenação do CAAD poderá ter o número de membros que julgar necessário 
para o desempenho de suas funções, com um mínimo de 7 (seis) pessoas. 
 
Art. 12o  À Coordenação do CA cabe: 
 

a.  Gerir a entidade; 
b. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; bem como divulgá-lo entre sócios; 
c.  Respeitar e encaminhar as decisões das instâncias do Centro Acadêmico; 
d.  Planejar a vida econômica da entidade; 
e. Convocar a Assembléia Geral; 
f. Designar, dentre seus sócios, os membros da mesa de cada Assembléia Geral; 
g. Designar, dentre seus sócios, representantes da Entidade nas atividades em que o 

CAAD se fizer presente e designar um representante jurídico de cada gestão; 
h. Convocar eleições para a Coordenação seguinte; 
i. Apresentar relatório de suas atividades e balanço no término do mandato. 

 
Art. 13o  A Coordenação é um órgão colegiado que delibera por maioria simples de seus 
membros. 
 
Art. 14o  A Coordenação do Centro Acadêmica de Administração será constituída por: 
 

1. Presidente 
2. Vice-Presidente 
3. Secretário-Geral 
4.  Diretor Administrativo-Financeiro 



5.  Diretor de Marketing 
6.  Diretor de Movimento Estudantil 
7.  Diretor de Projetos 

 
Art. 15o As Diretorias do Centro Acadêmico de Administração serão eleitas por votação             
direta e secreta, para um mandato de um ano a iniciar-se em ___________, devendo todos os                
membros pertencer a uma mesma chapa eleitoral. 
Art. 16o Para posse da nova diretoria é necessária à presença do presidente. Caso o mesmo                
esteja impedido deverá ser substituído pelo vice-presidente, e o mesmo substituído pelo            
diretor administrativo caso haja impedimento. Na falta de qualquer destes será nomeado por             
toda a diretoria um representante. 
 

Capítulo V - Das Atribuições 
 
Art. 17o  São funções do Presidente: 
 
I. Coordenar todas as atividades do Centro Acadêmico; 
II. Representar o CAAD em juízo ou fora dele; 
III. Assinar as atas de reuniões da Assembleia Geral; 
IV. Elaborar juntamente com o Vice - Presidente e o diretor Administrativo-Financeiro, o             
plano financeiro do CAAD; 
V. Presidir as reuniões da Assembleia Geral e do Centro Acadêmico. 
VI. Coordenar e controlar todo o fluxo de recursos do Centro Acadêmico 
VII. Ser o representante discente do curso de Administração nos órgãos colegiados da UFCA. 
 
Art. 18o  Compete ao Vice - Presidente: 
 
I. Colaborar nas atividades das demais áreas, buscando fornecer a estrutura necessária para o              
desenvolvimento das mesmas; 
II. Substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos, nos termos deste Estatuto; 
III. Representar o CAAD em juízo ou fora dele; 
IV. Ser o representante discente do curso de Administração nos órgãos colegiados da UFCA,              
na ausência do presidente.. 
 
 
Art. 19o  Compete ao Secretário- Geral: 
 
I. Lavrar as atas das reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral; 
II. Manter em dia os arquivos da Entidade; 
III. Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites com o              
auxílio da Diretoria de Marketing. 
 



 
Art. 20o  Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 
 
I. Contratar serviços necessários ao desempenho das atividades do Centro Acadêmico e            
fixar-lhes a remuneração; 
II. Coordenar e controlar todo o fluxo de recursos do Centro Acadêmico; 
III. Proceder pagamentos e recebimentos; 
IV. Elaborar juntamente com o Presidente e o Vice - Presidente o planejamento financeiro do               
CAAD; 
V. Elaborar demonstrativos financeiros mensais e pareceres semanais sobre a situação           
financeira do Centro; 
VI. Orientar e executar atividades administrativas nas dependências do CAAD; 
 
VIII. Elaborar registros das atividades que comprovem a realização dos mesmos; 
IX. Orientar e executar as atividades administrativas nas dependências do Centro Acadêmico. 
 
Art. 21o  Compete ao Diretor de Marketing: 
 
I. Elaborar jornais e boletins informativos do CAAD, promovendo assim ampla divulgação            
das atividades desenvolvidas pelo Centro Acadêmico e demais informações relevantes à           
comunidade acadêmica; 
II. Promover a divulgação e valorização do curso de Administração junto à comunidade,             
órgãos governamentais e outras instâncias da sociedade. 
 
Art. 22o  Compete ao Diretor de Movimento Estudantil: 
 
I. Coordenar a participação do Centro Acadêmico no movimento estudantil em geral, e no              
que for de relevância à comunidade acadêmica da Administração; 
II. Divulgar e incentivar a participação do corpo discente nos encontros e movimentos             
estudantis; 
III. Promover a integração com os outros Centros nas questões relativas ao movimento             
estudantil dentro e fora da UFCA; 
IV. Promover participação discente nos órgãos colegiados como Conselho de Curso,           
Conselho departamental, Congregação e afins. 
II. Promover e incentivar a participação dos alunos em atividades relativas à pesquisa, ensino              
e extensão; 
 
Art. 23o  Compete ao Diretor de Projetos: 
 
I. Desenvolver atividades pontuais dentro do CAAD conforme deliberado pela diretoria de            
cada gestão. 
II. Desenvolver projetos em parceria com a comunidade e o Poder Público local e regional; 



III. Assessorar o desenvolvimento de projetos relativos a outras diretorias do Centro            
Acadêmico. 
IV. Acompanhar e orientar os projetos de extensão, bem como outras atividades            
extracurriculares desenvolvidos pelo CAAD. 
III. Promover seminários, palestras e organizar eventos de integração. 
 

Capítulo VI - Das Penalidades 
 
Parágrafo Único: Os associados diretores que não cumprirem o estipulado por este Estatuto             
ficam impedidos de se candidatar a eleições posteriores. 
 
Art. 24o O Associado diretor que faltar a três reuniões ordinárias consecutivas ou não obtiver               
75% (setenta e cinco por cento) de presença total em reuniões, ambas sem justificativa              
plausível será excluído do quadro diretor. 
 

Capítulo VII- Das Eleições 
 
Art. 25o   Todos os cargos da Diretoria do CAAD são eletivos. 
 
Art. 26o  São elegíveis todos os membros acadêmicos do CAAD que: 
 
I. Estiverem regularmente matriculados no Curso Superior de Administração da UFCA-           
Campus Juazeiro do Norte; 
II. Não concluírem o curso durante o mandato; 
III. Estiverem em dia com seus deveres estatutários. 
 
Art. 27o A Diretoria Executiva será eleita por maioria simples, pelo voto direto e secreto de                
seus sócios efetivos, observado o presente Estatuto e procedimento eleitoral específico           
(eleição). 
 
Parágrafo Único: Em caso de empate na primeira colocação entre duas ou mais chapas,              
proceder-se-á nova eleição, apenas com a participação dessas chapas, em um prazo máximo             
de 7 (sete) dias letivos. 
 
Art. 28o As eleições serão convocadas, mediante edital assinado pelo Presidente da entidade,             
dele constando às normas relativas ao procedimento eleitoral. 
 
Art. 29o  As normas relativas ao procedimento eleitoral deverão conter: 
 
I.  No mínimo 3 (três) dias letivos para inscrição de chapas, a partir da publicação do 
edital; 
II. No máximo 2 (dois) dias letivos para a homologação das inscrições; 



III. Ao menos um debate entre as chapas concorrentes, conduzido pelo Presidente da             
Diretoria Executiva, e, no impedimento deste, pelo seu substituto legal presente,           
respeitando-se a ordem de hierarquia; 
 
Art. 30o Os candidatos deverão ser alunos que estejam cursando pelo menos 3 (três)              
disciplinas da grade curricular, não podendo exercer a presidência aqueles que têm a colação              
de grau prevista para antes do término do mandato. 
 
Art. 31o O procedimento eleitoral deverá ser realizado no recinto da UFCA- Campus             
Juazeiro do Norte, durante o horário normal de atividades escolares de graduação, mediante             
identificação do acadêmico votante, sendo garantido o sigilo do voto e a inviolabilidade da              
urna. 
 
Art. 32o Expirado o prazo de votação, proceder-se-á à imediata apuração do resultado da              
eleição e à consequente proclamação dos eleitos. 
 
Parágrafo Único: No edital de convocação das eleições o Presidente deverá obrigatoriamente            
nomear a Comissão de que trata o caput deste artigo. 
 
Art. 34o O comparecimento e voto dos associados nas eleições são facultativos e não é               
permitido voto por procuração. 
 
Art. 35o Os mandatos serão de um ano, permanecendo a presente diretoria em exercício até o                
__________________. 
 

Capítulo VIII - Disposições Gerais 
 
Art. 36o  O presente Estatuto só poderá ser modificado, em partes ou na íntegra, mediante 
proposta de qualquer sócios, respeitada a condição de 1/5 para sócios ou maioria absoluta 
para sócios diretores. 
 
I. Só será aprovada qualquer modificação mediante aprovação por maioria absoluta da 
Assembleia Geral, ou 1/3 para convocações em Assembleias posteriores, em reunião 
específica para tal. 
 
Art. 37o  Somente os sócios diretores respondem pelas obrigações assumidas em nome do 
CAAD. 
 
Art. 38o  Casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria em reunião convocada 
pela maioria simples da Diretoria. 
 


