
Estatuto do Centro Acadêmico de Psicologia – (CAPSI)

BARU - UFCAT

CAPÍTULO I – DA ENTIDADE, SEDE E FORO

Art. 1º: O Centro Acadêmico de Psicologia CAPSI BARU - UFCAT, é a entidade máxima de

representação dos alunos de graduação do curso de Psicologia da Universidade Federal de

Catalão e seus respectivos departamentos, bem como de qualquer interesse seu de natureza

acadêmica ou política;

Art. 2°: São associados ao CAPSI todos os estudantes regularmente matriculados na

graduação do curso de Psicologia UFCAT.

Art. 3°: O CAPSI é uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter acadêmico e político

com amplitude máxima de representatividade dos interesses de seus associados;

Art. 4°: A sede provisória do Centro Acadêmico será na Avenida Dr. Lamartine Pinto de

Avelar, 1120, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás.

Parágrafo Único: Toda ação efetuada em nome deste Estatuto e de conformidade com suas

cláusulas provém do poder delegado pelos estudantes do curso de Psicologia, na cidade de

Catalão da Universidade Federal de Catalão, e em seu nome será exercido.

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES

Art. 5°: São princípios e finalidades do CAPSI:

I - Lutar pelo direito à educação pública, gratuita, de qualidade e popular;

II - Defender e lutar pelos direitos e pelas reivindicações dos estudantes em geral e, em

particular, dos estudantes de graduação do curso de Psicologia da UFCAT, incluindo casos de

assédio moral/sexual, racismo, LGBTfobia, machismo, preconceito e/ou discriminação contra

pessoas com deficiência (física, mental, intelectual e sensorial);

III - Orientar os seus propósitos e as suas ações no intuito de uma formação emancipatória e

direcionada para atender a população, bem como lutar para que o trabalho acadêmico e os

frutos da produção do curso de Psicologia sejam voltados para esta finalidade;

IV - Integrar e promover a unidade do corpo discente do curso de Psicologia da UFCAT;



V - Informar os seus associados sobre a legislação concernente aos seus interesses, regimento

geral da UFCAT, assuntos gerais e atividades que afetam a sua vida estudantil;

VI - Orientar os seus associados quanto aos procedimentos legais no cumprimento dessas

legislações;

VII - Promover e organizar reuniões, encontros, eventos, palestras, debates e atividades afins

de caráter acadêmico, político, cultural, artístico, social, desportivo, confraternal e inclusivos

de acordo com os interesses e anseios de seus associados;

VIII – Incentivar a produção acadêmica dos estudantes da graduação de Psicologia, a fim de

obter melhorias constantes do nível de ensino e produção acadêmica;

IX - Manter contato com entidades estudantis locais, regionais, nacionais e internacionais,

desde que preservada a sua autonomia, bem como participar ativamente de encontros

promovidos por estes, a fim de manter a integração dos estudantes em geral;

X - Promover convênios que visem a aquisição de bens, serviços e outras vantagens, que

beneficiem os estudantes de Psicologia, desde que não fira a autonomia desta universidade.

CAPÍTULO III – DOS SÍMBOLOS

Art. 6º: O Centro Acadêmico de Psicologia CAPSI BARU - UFCAT tem Identidade Visual

própria e as suas cores oficiais são Vermelho, Amarelo e Verde.

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES DOS GRADUANDOS DE

PSICOLOGIA

Art. 7°: São direitos dos associados:

I - Votar e ser votado, nos termos deste estatuto;

II - Participar de todas as atividades do CAPSI;

III - Promover atividades acadêmicas, políticas e culturais vinculadas ao interesse geral dos

estudantes de Psicologia;

IV - Exigir prestação de contas de movimentações financeiras e esclarecimentos das

atividades promovidas pelo CAPSI;

V - Cobrar dos representantes das instâncias deliberativas o exercício de suas atribuições;

VI - Integrar-se ativamente nos Âmbitos da vida estudantil da UFCAT;



CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS

ELETIVOS DA DIRETORIA

Art. 8°: São condições para o exercício dos cargos eletivos da Diretoria:

I - Para qualquer cargo de Diretoria, estar cursando ativamente o curso de Psicologia na

Universidade Federal de Catalão;

II - Faltar no mínimo um ano (02 semestres) para a conclusão do curso no momento da

posse;

III - Não estar cumprindo pena imposta pelo Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT e

coirmã, como ter sido retirado da diretoria por não cumprir com as funções atribuídas;

Parágrafo único: Caso haja incidência nos incisos I, II e III após a posse, o membro da

Diretoria será automaticamente suspenso do exercício das atividades, até a regularização da

situação.

Art. 9°: Perderá o mandato o membro eleito:

I - Que faltar, sem justificativa as reuniões, 03(três) vezes consecutivas, ou 05(cinco) vezes

alternadas, em decisão de maioria absoluta da diretoria do Centro Acadêmico de Psicologia

da UFCAT, mediante assinatura do Presidente ou do Vice-Presidente;

II - Que tiver desempenho insatisfatório ou comportamento incompatível com o mandato, a

juízo da Diretoria, em decisão por maioria simples, mediante assinatura do Presidente.

Art. 10°: A conclusão ou abandono do curso interrompe necessariamente o exercício do

mandato.

CAPÍTULO VI – DAS ELEIÇÕES

Parágrafo Único: Os cargos serão por votação podendo participar todos que cursam

ativamente do curso de Psicologia da UFCAT, sendo que uma mesma gestão pode

permanecer por no máximo dois anos. A diretoria pode se repetir, contudo, desde que seja em

consciência e concordância da maioria dos estudantes do curso de Psicologia da UFCAT.

Qualquer alteração deve ser informada aos graduandos.

CAPÍTULO VII – DA DIRETORIA



Art. 11°: A Diretoria é composta de, no mínimo 06 (seis) membros:

a) Presidente;

b) Vice-Presidente;

c) Diretor Financeiro/Tesoureiro;

d) Diretor Administrativo/Secretário:

e) Diretor Social;

f) Diretor de Mídias e Comunicação;

§ 1º: Caso necessário, o Diretor de Mídias e Comunicação, o Diretor Financeiro/Tesoureiro,

Diretor Social e o Diretor Administrativo/Secretário, têm direito a, no máximo, dois

auxiliares mediante aprovação de 30% dos membros da Diretoria ou do Presidente.

§ 2º: Os membros eleitos (Diretores e Auxiliares) podem trocar de cargos sem necessidade de

aprovação em Assembleia Geral, em comum acordo com o Presidente, desde que após seja

informado aos graduandos de Psicologia da UFCAT;

Art. 12°: Compete coletivamente à Diretoria:

a) Manter informados e em consciência dos graduandos de Psicologia da UFCAT todos os

informes e medidas tomadas durante o mandato;

b) Apreciar pedidos de registro de chapas para renovação dos órgãos do Centro Acadêmico

de Psicologia - UFCAT;

c) Apreciar os pedidos de licença, até 30 dias, de qualquer de seus membros;

d) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e toda regulamentação emanada de Entidades

superiores;

e) Zelar pelo Patrimônio moral e material do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

f) Reunir-se semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente em sessões ordinárias e em

sessões extraordinárias quando forem convocadas e/ou necessárias;

g) Interceder juntos aos órgãos Diretivos da Universidade Federal de Catalão - UFCAT, no

que diz respeito à defesa de seus integrantes e graduandos de psicologia;

h) Cumprir decisões da Assembleia Geral;

Art. 13°: São atribuições do Presidente:

a) Convocar e presidir as reuniões e assembleias ordinárias e extraordinárias;

b) Superintender as atividades do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

c) Exercer as funções executivas do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

d) Representar o Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT em juízo e fora dele;



e) Nomear, contratar, licenciar, punir e demitir membros do Centro Acadêmico de Psicologia

- UFCAT;

f) Assinar, juntamente com o Tesoureiro os balanços, balancetes, movimento de caixa mensal,

cheques, ordem de pagamento, autorização para compras e outros documentos de igual

natureza;

g) Aplicar as penalidades previstas de conformidade com este Estatuto;

h) Exercer o “Voto de Minerva” quando presidindo as reuniões de Diretoria e Assembléia

Geral em caso de necessidade;

i) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto;

j) Assinar, com o Diretor Administrativo/Secretário, as atas das reuniões da Diretoria e da

Assembleia Geral bem como a correspondência, Diplomas e convites oficiais do Centro

Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

k) Sancionar acerca da mudança ou emenda dos artigos do presente Estatuto.

l) Ocupar a primeira cadeira e voto do CA nas reuniões de departamento;

Art. 14°: Compete ao Vice-Presidente:

a) Auxiliar o Presidente em suas atividades;

b) Ocupar a segunda cadeira e voto do CA nas reuniões de departamento;

c) Substituir o Presidente, em suas faltas ou impedimentos;

d) Exercer, por delegação, atividades da competência do Presidente.

Art. 15°: Compete ao Diretor Administrativo/Secretário:

a) Administrar os serviços de secretaria responsabilizando-se por seus arquivos;

b) Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral e redigir as atas;

c) Manter em dia e em ordem os livros de registros da Associação;

d) Elaborar com os demais membros da Diretoria o relatório semestral a ser apresentado à

Assembleia Geral.

e) Substituir o presidente e/ou vice-presidente quando estes estiverem ausentes nas reuniões

de departamento, bem como nas reuniões da gestão.

Art. 16°: Compete ao Diretor financeiro/Tesoureiro:

a) Dirigir os serviços da Tesouraria;

b) Ter, sob sua guarda e inteira responsabilidade, os valores e dinheiro do Centro Acadêmico

de Psicologia - UFCAT;

c) Assinar, juntamente com o Presidente, cheques e outros documentos relativos ao

patrimônio do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

d) Efetuar o pagamento de despesas efetuadas pelo Presidente ou à sua ordem;



e) Preparar semestralmente a prestação de contas da Entidade;

f) Manter nas instituições bancárias em nome do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT

todo o numérico recolhido pela Tesouraria, só podendo movimentá-lo conjuntamente com o

Presidente;

g) Preparar a parte contábil do relatório semestral e da gestão do Centro Acadêmico de

Psicologia - UFCAT;

h) Apresentar e Relatar semestralmente ao Conselho Fiscal o movimento econômico e

financeiro da Entidade;

Art. 17°: São atribuições do Diretor de Mídias e Comunicação:

a) Elaborar o material de divulgação dos eventos promovidos pelo Centro Acadêmico de

Psicologia - UFCAT em conjunto com as outras Diretorias;

b) Zelar pela identidade visual do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT nos diferentes

meios de comunicação;

c) Coordenar as atividades de Comunicação em conjunto com os outros Diretores, com o

objetivo de divulgar, incentivar, promover e publicar as atividades das Diretorias e os

objetivos institucionais do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

d) Manter em bom funcionamento as ferramentas de Comunicação, em qualquer meio,

especialmente impressa e digital;

e) Incentivar a participação dos associados através dos canais de Comunicação estabelecidos;

f) Receber elogios, críticas e sugestões dos associados, encaminhando a demanda ao

responsável e retornando o contato em 5 dias úteis;

Art. 18°: São atribuições do Diretor Social:

a) Emitir relatórios de todos os eventos patrocinados pelo Centro Acadêmico de Psicologia -

UFCAT;

b) Superintender, junto com o Diretor de Mídias e Comunicação, todas as atividades extras

do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

d) Promover, com o apoio do Diretor de Mídias e Comunicação, os eventos de cunho social,

esportivo e cultural do Centro Acadêmico de Psicologia - UFCAT;

e) Representar, junto com o Presidente, em todos os eventos a que for participar do Centro

Acadêmico de Psicologia - UFCAT.

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Art. 19°: Para disciplinar suas promoções, complementando dispositivos deste Estatuto, a

Diretoria aprovará regulamentos, dos quais dará pleno conhecimento aos cursistas de

Psicologia da UFCAT;

Art. 20º: Na hipótese de não cumprir com suas finalidades, o Centro Acadêmico de

Psicologia - UFCAT poderá ser dissolvido por votação de 4/5 da Assembleia Geral.

Art. 21°: O presente Estatuto poderá ser reformado, mediante proposta do Presidente e

aprovação estudantil de 2/3 em Assembleia Geral.

Parágrafo Único: O anteprojeto será designado por Comissão Especial, designada pelo

Presidente e aprovada pela Assembleia Geral.

Art. 22°: Os casos omissos do presente Estatuto serão resolvidos por todos os membros da

Diretoria e 03 (três) Auxiliares Especiais que serão nomeados em Assembleia Geral.

§ 1º: Os Auxiliares Especiais serão nomeados apenas para a resolução dos casos que forem

omissos no presente Estatuto.

§ 2º: Em caso de necessidade, serão nomeados mais 02 (dois) Auxiliares Especiais para a

resolução dos casos omissos no Estatuto desta Associação.

§ 3º: Se não houver a presença de todos os membros da Diretoria para a resolução dos casos

omissos deste Estatuto, os Auxiliares Especiais não serão nomeados e será convocada a

Assembleia Geral para decidir sobre tal matéria.

Art. 23°: O presente estatuto entra em vigor após a aceitação favorável (50% mais um) em

Assembleia Geral, mantendo-se os atuais membros que desejem ficar. A partir da data de sua

aprovação, todas as deliberações, documentos e organização da antiga gestão perdem valor,

sendo este presente estatuto a única forma normativa de representação estudantil dos alunos

do curso de Psicologia.

CAPÍTULO IX– DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 23°: O presente Estatuto entrou em vigor em 24/11/2021, após sua aprovação pela

Assembleia Geral convocada pelos acadêmicos da gestão CAPSI BARU: Thainã Cândida

Perini Geiss, Amanda Silva de Oliveira, Mariana França Ferreira Pinto, Milleny Gabriela dos

Santos Cardoso, Hélio José Borges Filho, Nicolle Medea Pedrosa Ferreira e Olga Machado

Cardoso.



§1º: Nesta primeira Assembleia Geral foram convocados e estavam aptos a votar todos os

acadêmicos regularmente matriculados no curso de Psicologia da Universidade Federal de

Catalão.

____________________________

Presidente

_________________________________________________

Vice-Presidente


