
       

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Campus Catalão 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Infância e Educação de Catalão – NEPIE 

ESTATUTO 

Capitulo I 

Do núcleo aos seus fins: 

Art. 1º - NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS INFÂNCIA E EDUCAÇÃO DE 
CATALÃO (NEPIE), da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão, 
criado em março de 2002, sendo um órgão do Departamento de Pedagogia. É 
uma associação de direito privado sem fins lucrativos, que se rege pelo 
presente Estatuto. 
 
Art. 2º - O NEPIE é vinculado á Universidade Federal de Goiás e foi constituído para 
estender os debates sobre infância e educação aos professores a fim de refletir 
criticamente sobre as representações de infância presentes nos processos 
educacionais formais, rumo à construção de um olhar mais amplo, que se proponha a 
compreender a complexidade desse sujeito. 
 

Art. 3º - O Núcleo tem por finalidade: 

a) Realizar debates sobre infância e educação e a temática referida; 
b) Consolidação de um campo investigatório para desenvolver projetos de estudo, 
pesquisa e extensão; 

c) Estimular e desenvolver a pesquisa acadêmica, estimular o 
conhecimento e aprimorar a formação profissional e humana de seus membros 
e da comunidade acadêmica; 
d) Promoção de congressos, seminários, palestras, mini-cursos, oficinas, 
debates, grupos de pesquisa, intervenções, entres outros; 

e) Elaborar publicações, vídeos e materiais que apóiem e divulguem os 
resultados dos projetos do Núcleo; 
f)  

Capitulo II 

Art. 4º - O NEPIE é constituído por um número ilimitado de componentes: 

a)Docentes, discentes, ou seja, pessoas que interessem pelas linhas de 
pesquisa e trabalhos realizados pelo núcleo, que não só envolvia professores 



Pedagógicos, como também envolve varias outras áreas de atuação, como 
Enfermagem, Educação Física, Psicologia e Letras, não agregando somente 
membros acadêmicos. 
 

Capitulo III 

São direitos e deveres dos membros do NEPIE: 

Art. 5º - São direitos dos membros: 

a) Sugerir, apoiar, fazer parcerias e/ou desenvolver projetos de interesse de 
núcleo; 

b) Desenvolver, analisar e/ou coordenar, quando se fizer possível, projetos 
de pesquisa, avaliando a viabilidade dos mesmos; 

c) Representar a NEPIE quando necessário; 

d) Promover a divulgação do conhecimento oferecido pelo núcleo e os 
resultados já obtidos. 

Art. 6º - São deveres dos membros: 

a) Participar regularmente das reuniões do núcleo; 

b) Cumprir as normas contidas neste Estatuto; 

c) Ter presença de 75% nas reuniões; 

d) Estimular a interdisciplinaridade apoiadas e/ou realizadas pelo NEPIE; 

e) Contribuir nas atividades realizadas pelo Núcleo; 

Art. 7º - Em caso de necessidade de financiamento para realização de projetos 
e pesquisas pode-se recorrer a: 

a) Instituições que fomentam pesquisa. 

Capitulo V 

Das reuniões do NEPIE: 

Art. 8º - As reuniões acontecerão mensalmente e são brevemente marcadas, 
agendadas e comunicadas a todos os membros do NEPIE pela Coordenação 
do Núcleo; 

Art. 9º - São atributos dos membros do NEPIE durante as reuniões: 

a) Discussão e preparação de atividades desencadeadas pelo grupo. 



Art. 10º - As reuniões poderão ser convocadas pela coordenação do núcleo  ou 
ainda pela maioria dos membros; 

Capitulo VI 

Da coordenação: 

Art. 11º - Da coordenação: 

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 

b) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 

c) Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias; 

d) Conduzir a programação anual dos trabalhos. 

Art. 12º - Á coordenação do NEPIE compete: 

a) Assessorar as atividades desenvolvidas durante as reuniões; 

b) Desenvolver atividades didáticas para melhor compreensão da temática 
abordada; 

c) Contribuir com o desenvolvimento dos estudos, pesquisas e extensões 
relacionadas ao núcleo; 

d) Organizar o programa de atividades do núcleo e estabelecer um 
calendário de reuniões e outras atividades; 
e) Controlar o cumprimento do cronograma e execução das atividades; 

Art. 13º – Cumprimento das regras se tornam aprováveis. 


