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ESTATUTO DO DIRETÓRIO ACADÊMICO DE DESIGN DA UNIVALI 

 

 

Capitulo I  

Da Entidade 

 

Art. 1º - O Diretório Acadêmico de Design da Univali, denominado Diretório Acadêmico 

Gabriel de Souza Teixeira, sociedade civil, sem fins lucrativos, apartidária, com sede e 

foro na cidade de Balneário Camboriú, é o órgão de representação estudantil dos cursos 

de Design Industrial, Design de Moda e Design Gráfico da UNIVALI – Universidade do 

Vale do Itajaí.  

 

Parágrafo Primeiro – O Diretório Acadêmico de Design da Univali, a seguir denominado 

de D.A., reconhece o Diretório Central dos Estudantes (DCE), a União Catarinense de 

Estudantes (UCE) e a União Nacional dos Estudantes (UNE), como entidades legítimas 

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

a elas, sua autonomia. 

 

Parágrafo Segundo – Toda ação efetuada em nome deste estatuto e de conformidade com 

suas cláusulas provem do poder delegado pelos estudantes e em seu nome será exercido. 

 

Art. 2º - A sociedade terá sede anexa a Univali, na 5ª Avenida S/N - Bairro dos 

Municípios, CEP: 88330-000, na cidade de Balneário Camboriú, estado de Santa 

Catarina. 

 

Art. 3º - O D.A. tem por objetivos: reconhecer, estimular e levar adiante a luta dos 

estudantes dos cursos de design da UNIVALI em defesa de seus interesses. Dentre eles: 

 

a. Estimular e defender qualquer tipo de movimento ou organização democrática 

autônoma que esteja orientada no sentido dos objetivos que constam neste 

estatuto; 

b. Organizar os estudantes de Design na luta por uma Universidade critica, 

autônoma e democrática; 

c. Zelar pelo patrimônio físico e moral, tanto do Diretório Acadêmico como da 

Universidade do Vale do Itajaí, assim como pela qualidade de ensino dos Cursos 

de Design; 

d. Organizar e realizar eventos, festas, excursões, exposições, festivais, workshops, 

palestras, eventos esportivos, concursos, entre outros, visando à complementação 

e o aprimoramento da formação universitária; 

e. Incentivar a difusão da cultura e os conhecimentos relacionados com os Cursos de 

Design. 

 

Art. 4º - O prazo de duração da sociedade será indeterminado. 

 



 

 

 

 

Capitulo II 

Da Administração 

 

Art. 5º - A sociedade será administrada por: 

a. Diretoria Executiva; 

b. Conselho Deliberativo; 

c. Conselho Fiscal. 

 

 

Seção I – Da Diretoria 

 

Art. 6º - A Diretoria Executiva será composta por 07 (sete) membros: 

a. 01 (um) Presidente 01 (um) Vice Presidente; 

b. 01 (um) 1º Tesoureiro 01 (um) 2º Tesoureiro; 

c. 01 (um) 1º Secretário 01 (um) 2º Secretário; 

d. 01 (um) Diretor de Comunicação e Eventos. 

 

Parágrafo Único – recomenda-se que a chapa deva ser formada por pelo menos 1 membro 

de cada curso (industrial, gráfico, jogos e moda), e os demais escolhidos de forma 

aleatória. 

 

Art. 7º - A Diretoria Executiva será eleita para um período de 01 (um) ano conforme 

regras de eleição especificadas no capítulo VII deste estatuto. 

 

Art. 8º - Compete a Diretoria Executiva: 

a. Administrar a sociedade no que lhe compete; 

b. Admitir e propor eliminação ou punição de Associados; 

c. Baixar resoluções administrativas; 

d. Criar comissões especiais, nomeando-lhes os membros; 

e. Abrir conta de poupança para movimentação bancária. 

 

Parágrafo Único – A Diretoria Executiva realizará reuniões entre seus membros para 

tomar decisões cabíveis ao D.A., e convocará co Conselho Deliberativo quando achar 

necessário. 

 

Art. 9º - Compete ao Presidente: 

a. Representar a associação, ativa e passivamente, em juízo e fora dele; 

b. Fazer respeitar e cumprir o presente estatuto e as deliberações das Assembléias 

Gerais e da Diretoria; 

c. Convocar e presidir reuniões da Diretoria e as assembléias Gerais Ordinárias e 

Extraordinárias, organizando-lhes as respectivas pautas; 



d. Assinar, juntamente com o Tesoureiro, cheques e títulos de responsabilidades 

financeiras da sociedade; 

e. Apresentar, bimestralmente, aos associados, relatórios sobre as atividades da 

diretoria, balances, balancetes e demonstrativos de receitas e despesas; 

f. Dar posse às comissões especiais e grupos de trabalho. 

 

Art 10º - Compete ao Vice-Presidente: 

a. Substituir o Diretor Presidente nas suas ausências ou impedimentos; 

b. Auxiliar o Diretor Presidente nas suas funções; 

c. Lavrar as atas das assembléias Gerais e assiná-las junto ao Presidente. 

 

Art. 11º - Compete ao 1º Tesoureiro: 

a. Assinar juntamente com o presidente cheques e títulos de responsabilidades da 

Sociedade; 

b. Zelar pela guarda de valores e livros da sociedade; 

c. Manter o controle atualizado das suas contas e contabilidade; 

d. Efetuar o planejamento financeiro e a fixação da receita e das despesas; 

e. Exercer todas as demais funções inerentes ao cargo. 

 

Art. 12º - Compete ao 2º Tesoureiro: 

a. Substituir o 1º tesoureiro nas suas ausências ou impedimentos;  

b. Auxiliar o 1º Tesoureiro no desempenho de suas atribuições. 

 

 

Art. 13º - Compete ao 1º Secretário: 

a. Supervisionar os trabalhos da Secretaria; 

b. Manter em perfeitas condições os livros societários e rubrica-los junto ao carimbo 

do D.A . como forma de registro de bem; 

c. Cuidar dos arquivos da Sociedade; 

d. Estabelecer as relações burocráticas da Sociedade com os seus associados; 

e. Cuidar da correspondência recebida e expedida; 

f. Exercer todas as demais funções inerentes ao cargo. 

 

Art. 14º - Compete ao 2º Secretário: 

 

a. Substituir o 1º Secretário nas suas ausências ou impedimentos; 

b. Auxiliar o 1º Secretário no desempenho de suas atribuições. 

 

Art. 15º - Compete ao Diretor de Comunicação e Eventos: 

a. Divulgar os eventos promovidos pelo D.A., DCE, CoNE Design e Univali, além 

dos concursos e informações externas voltadas para o Design; 

b. Atender as solicitações dos alunos e representantes, registrá-las e encaminhá-las 

para conhecimento e discussão a toda a Diretoria Executiva; 

c. Criar comissões para organização de festas, excursões, etc. 

 

 



Seção II – do Conselho Deliberativo 

 

Art 16º - O Conselho Deliberativo compor-se-á de membros representantes de todas as 

turmas do curso de Design, sendo que o número de representantes de cada turma será 

definido de acordo com as seguintes regras: 

a. Turmas com número igual ou menor que 20 (vinte) associados terão 01 (um) 

representante; 

b. Turmas com número superior a 20 (vinte) associados terão a quantidade de 

representantes definida pela parte inteira resultante do seguinte cálculo: 

representantes= associados/20+0,5. 

 

Parágrafo Único – Os representantes deverão ser escolhidos pela própria turma/sala a 

qual devem representar da forma que e sta achar mais conveniente. 

 

Art. 17º - Compete ao Conselho Deliberativo: 

a. Dar diretrizes para a sociedade; 

b. Referenciar, quando necessário, os atos da Diretoria; 

c. Apreciar anualmente os relatórios do Conselho Fiscal; 

d. Determinar metas para a sociedade; 

e. Aprovação de planos e programas; 

f. Definir advertências e/ou punições para infrações cometidas pelos membros da 

Sociedade durante Assembléia Geral. 

 

Parágrafo Único – Reunir-se-á quando necessário, ou a pedido do Diretor Presidente e, 

obrigatoriamente uma vez por ano. 

 

Art 18º - O Conselho Deliberativo toma posse juntamente com a Diretoria Executiva. 

 

 

Seção III – do Conselho Fiscal 

 

Art. 19º - O Conselho Fiscal compor-se-á de 02 (dois) membros, sendo estes membros do 

Conselho Deliberativo. 

 

Parágrafo Único – A escolha dos membros do Conselho Fiscal fica inteiramente sob 

responsabilidade dos membros do Conselho Deliberativo. 

 

Art. 20º - Compete ao Conselho Fiscal: 

a. Examinar as peças contábeis da receita arrecadada pela Sociedade, verificando se 

correspondem às contas de depósito efetuados; 

b. Controlar o recebimento de contribuições voluntárias e subvenções; 

c. Examinar as peças contábeis das despesa pagas; 

d. Emitir parecer sobre a prestação de contas, os balancetes e balanços, mensais e 

anuais, proposta orçamentária e a reformulação orçamentária; 

e. Fiscalizar periodicamente, livros e demais contas relativas a gestão financeira; 



f. Manifestar-se sobre qualquer matéria de sua competência a pedido da Diretoria, 

Assembléias Geral ou Conselho Deliberativo. 

 

Art. 21º - O Conselho Fiscal tomará posse juntamente com a chapa da Diretoria 

Executiva. 

 

 

Capítulo III 

Do patrimônio 

 

Art. 22º - O patrimônio será constituído por: 

a) Doações e contribuições de qualquer pessoa física ou jurídica; 

b) Rendas provenientes de organização de eventos; 

c) Rendimentos de bens móveis ou imóveis que possua ou venha a possuir; 

d) Rendimentos auferidos em promoções da entidade; 

e) Subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das 

contribuições/rendimentos. 

 

Art. 23º - A Diretoria Executiva será responsável pelos bens patrimoniais do Diretório 

Acadêmico e responderá por eles perante suas instâncias deliberativas. 

1 – Ao assumir a Diretoria do Diretório Acadêmico, os seus representantes 

deverão assinar um recibo/inventário para o Conselho Fiscal, discriminado todos 

os bens da entidade; 

2 – Ao final de cada mandato, o Conselho Fiscal conferirá os bens e providenciará 

outro recibo a ser assinado pela Diretoria; 

3 – Em caso de ser constatada alguma irregularidade na gestão dos bens, o 

Conselho Fiscal fará um relatório e o entregará a Assembléia Geral para as 

providências cabíveis. 

 

Art. 24º - Todo o material permanente, acervo técnico, bibliográfico, equipamentos 

adquiridos ou recebidos pelo Diretório Acadêmico em convênios, projetos ou similares, 

incluindo qualquer produto, são bens permanentes do Diretório, e inalienáveis, salvo 

autorização em contrário expressa pela assembléia Geral. 

Art. 25º - As disponibilidades financeiras do Diretório Acadêmico deverão ser 

depositadas em estabelecimento bancário. 

Parágrafo Único – A conta bancária será movimentada conjuntamente pelo Presidente e 

pelos 1º e 2º Tesoureiros do Diretório Acadêmico. 

Art. 26º - O destino das disponibilidades financeiras serão acordadas mediante reunião 

dos diretores executivos e conselho deliberativo, com aprovação registrada em ata de 

reunião assinada por todos os presentes. 

Art. 27º - Em caso de dissolução do Diretório Acadêmico dos Cursos de Design, por 

decisão de Assembléia Geral especialmente convocada para essa finalidade, ou motivo de 

força maior, o patrimônio adquirido por doações da instituição de ensino em beneficio do 



D.A., será revertida à própria instituição. Os demais patrimônios serão revertidos em 

beneficio de entidades beneficentes, indicadas em assembléia. 

 

 

Capítulo IV 

Da Assembléia Geral 

 

Art. 28º - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e 

extraordinariamente quando convocada, e será presidida pelo Presidente da Diretoria 

Executiva. 

 

Parágrafo Único – As Assembléias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas pela 

Diretoria Executiva ou mediante solicitação subscrita por 50% (cinqüenta por cento) mais 

01 (um) membro do quadro associativo ou do conselho deliberativo. 

 

Art. 29º - As Assembléias Gerais serão convocadas com 07 (sete) dias de antecedência, 

no mínimo, via Edital de Convocação através dos meios de comunicação do Diretório 

Acadêmico existente ou a ser criado e por fixação do mesmo em mural do Curso de 

Design, mencionando data, horário, local e pauta. 

 

Parágrafo Único – Para a instalação e realização da Assembléia Geral será exigida a 

presença de no mínimo 50% + 1 dos associados ou dos membros do Conselho 

Deliberativo, e caso haja votação, será válido somente os votos dos presentes. 

 

Art. 30º - Para as tomadas de decisões discutidas em Assembléia Geral, valerão os votos 

dos membros PRESENTES. 

 

Art. 31º - São atribuições da Assembléia Geral: 

a. Aprovar seu regimento interno; 

b. Aprovar reforma dos Estatutos, pelo voto de 50% + 1 (cinqüenta por cento mais 

um) dos presentes; 

c. Aprovar e alterar o regulamento eleitoral. 

 

 

Capítulo V 

Dos Associados 

 

Art. 32º - São associados do Diretório Acadêmico do Curso de Design todos os alunos 

regularmente matriculados no curso referente da Universidade do Vale do Itajaí e alunos 

cursando disciplinas em regime de dependência. Os estudantes formados ou com a 

matrícula trancada não são associados, porém podem ser representados pelo Diretório 

Acadêmico perante a instituição mantenedora.  

 

 

 

 



Capítulo VI 

Direitos e Obrigações dos Associados 

 

Art. 33º - São direitos dos Associados: 

a. Comparecer às reuniões, assembléias e discutir sobre a pauta; 

b. Votar e ser votado nas Assembléias Gerais; 

c. Participar de todas as atividades promovidas pelo Diretório Acadêmico; 

d. Reunir-se, associar-se e manifestar-se nas dependências do D.A., bem como se 

utilizar seu patrimônio para realizar e desenvolver qualquer atividade que não 

contrarie o presente estatuto. 

 

Art. 34º - São deveres dos sócios: 

a. Cumprir e fazer cumprir o estabelecimento no presente estatuto, bem como as 

deliberações das instâncias do D.A.; 

b. Lutar pelo fortalecimento da entidade; 

c. Zelar pelo patrimônio moral e material da entidade; 

d. Exercer com dedicação e espírito de luta a função de que tenham sido investidos; 

e. Aceitar cargos para os quais tenha sido eleito em Assembléia Geral, bem como, 

nas comissões que tenha sido nomeado pelo presidente, salvo motivos relevantes. 

 

Art. 35º - Constituem infrações passíveis de perda do status de associado, e com ele todos 

os direitos fornecidos por este, os seguintes itens: 

a. Usar o Diretório Acadêmico para fins diferentes dos seus objetivos, visando 

privilégio pessoal ou de grupo específico; 

b. Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto; 

c. Prestar informações referentes ao Diretório Acadêmico, que coloque em risco a 

integridade de seus membros; 

d. Praticar atos que venham a ridicularizar a entidade, seus sócios ou seus símbolos; 

e. Atentar contra a guarda e o emprego de bens do Diretório Acadêmico. 

 

Art. 36º - São competentes para apurar as infrações dos itens citados, o Conselho 

Deliberativo e seus membros, ou ainda a Assembléia Geral convocada para este fim 

quando o Conselho achar necessário. 

 

Parágrafo Único – Em qualquer hipótese deste artigo, será facultado ao acusado o direito 

de ampla defesa perante qualquer instância da entidade. 

 

Art. 37º - Apuradas as infrações, estas serão discutidas pelo Conselho Deliberativo, o 

qual pode aplicar as penas de advertência, suspensão ou expulsão do quadro de sócio do 

Diretório Acadêmico, conforme a gravidade da falta, além de poder mover processo 

criminal. 

 

Parágrafo Único – O infrator caso seja membro da Diretoria, Conselho Deliberativo, 

Conselho Fiscal ou Comitê Eleitoral, perderá seu mandato, devendo responder pelas 

perdas e danos perante os demais membros das instâncias deliberativas do Diretório 

Acadêmico, sendo passível de abertura de processo criminal. 



 

 

Capítulo VII 

Das eleições 

 

Art. 38º - A eleição dos membros da Diretoria Executiva será feita anualmente, partindo 

da data da primeira eleição, que seja dia letivo no calendário da Universidade, perante 

Comitê Eleitoral. 

 

Art. 39º - O Comitê Eleitoral será devidamente constituído por 5 (cinco) membros, o 

coordenador do curso e os alunos do colegiado do curso e terá as seguintes 

responsabilidades: 

a. Receber as inscrições das chapas que devem ser efetuadas formalmente, por 

escrito, discriminando no seu conteúdo os seguintes itens: 

I. Nome da chapa candidata; 

II. Nome completo dos membros da chapa candidata com seus 

respectivos cargos almejados; 

III. Proposta da chapa candidata com os objetivos a serem alcançados no 

mandato; 

b. Organizar e acompanhar o processo de apuração dos votos. 

 

Parágrafo Único – O Comitê Eleitoral será órgão temporário do Diretório Acadêmico, 

tendo poderes e duração legal, enquanto durarem os trabalhos da eleição. 

 

Art. 40º - A chapa só poderá ser formada por associados. 

 

Parágrafo Único – Associados cursando disciplinas apenas regime de dependência não 

poderão se candidatar, assim como os alunos que estiverem cursando o último período do 

curso. 

 

Art. 41º - O local para as inscrições de chapas será nas dependências da Universidade do 

Vale do Itajaí – Campus de Balneário Camboriú, com pessoa designada pelo Comitê 

Eleitoral cujo nome deverá estar fixado juntamente com a data do pleito através de edital 

de convocação das eleições. 

 

Art. 42º - As inscrições de chapas deverão acontecer dentro do período de 7 (sete) dias. 

 

Art. 43º - Os inscritos terão o prazo de 7 (sete) dias que antecedem as eleições, para fazer 

campanha eleitoral.  

 

Art. 44º - As propagandas eleitorais de chapas poderão ser realizadas até o dia que 

antecede as eleições, sendo que o horário deverá ser definido pela comissão. E no  dia da 

eleição, será proibido qualquer forma de propaganda de chapas 

 

 



Art. 45º - As eleições serão convocadas com antecedência mínima de 14 (quatorze) dias 

através de edital afixado nos quadros de aviso do Curso de Design bem como divulgado 

pelos meios de comunicação do Diretório Acadêmico, estabelecendo datas e horários. 

 

Art. 46º - Tem direito a votar todos os associados o Diretório Acadêmico. 

 

Art. 47º - O voto será pessoal, direto e secreto. 

 

Art. 48º - Será considerada vencedora a chapa com o maior número de votos válidos. 

 

Art. 49º - A fiscalização e apuração das urnas serão feitas por um representante da 

Diretoria e/ou Comitê Eleitoral e um fiscal de cada chapa, constando os nomes em ata. 

 

Art. 50º - Em caso de fraude comprovada, o comitê Eleitoral dará por anulada o referido 

pleito, deliberará sobre o fato, tendo o direito de caçar a candidatura do (s) envolvido (s), 

decisão que deve ser tomada e comunicada no ato e marcará novo pleito concorrendo 

somente chapas remanescentes para o prazo de 07 (sete) dias. 

 

Art. 51º - O mandato da diretoria será de 01 (um) ano, de acordo com o artigo XX. 

 

Parágrafo Único – Serão permitidos no máximo 02 (dois) mandatos consecutivos para 

quaisquer cargos da Diretoria Executiva. 

 

Art. 52º - A chapa vencedora toma posse 07 (sete) dias corridos após a data do pleito. 

 

 

Capítulo VIII 

Da Representatividade Perante o Conselho Nacional de Estudantes de Design 

 

Art. 53º - A representatividade dos alunos membros da sociedade perante o Conselho 

Nacional de Estudantes de Design (CoNE Design) deverá ser feita por membro da 

Diretoria Executiva ou ainda por qualquer associado indicado pela mesma Diretoria. 

 

Parágrafo Único – É de responsabilidade deste representante defender os interesses da 

sociedade, bem como manter a Diretoria Executiva informada de toda e qualquer decisão 

tomada pelo Conselho. 

 

 

Capítulo IX 

Disposições Gerais 

 

Art. 54º - O espaço físico para a sede do Centro Acadêmico poderá ser cedido pela 

Universidade, porém, este não faz parte do patrimônio do mesmo. 

 



Art. 55º - A Universidade do Vale do Itajaí e a Diretoria do Diretório Acadêmico devem 

ter ideais comuns, trabalhando lado a lado, respeitando e enaltecendo o bom nome de 

ambas as entidades. 

 

Art. 56º - Os associados não respondem direta, indireta, solidariamente ou 

subsidiariamente pelas obrigações do Diretório Acadêmico. 

 

Art. 57º - A destituição da Diretoria somente poderá ocorrer com a realização de 

Assembléia Geral extraordinária e, decisão por voto da maioria dos presentes, quando 

novas eleições deverão ser marcadas. 

 

Art. 58º - O Diretório Acadêmico somente se dissolverá mediante deliberação de 2/3 

(dois terços) de seus associados, em Assembléia Geral especialmente convocada para este 

fim, suportando a cada associado os encargos eventuais. 

 

Art. 59º - Os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo, do Conselho 

Fiscal ou das Comissões Especiais, não poderão receber salário ou remuneração a 

qualquer título. 

 

Art. 60º - Se a Diretorias julgar necessário, poderá elaborar um regimento interno, em 

perfeita harmonia com os dispositivos deste Estatuto de dentro da legislação em vigor. 

 

Art. 61º - O presente Estatuto entra em vigor nesta data e só poderá ser modificado, no 

todo ou em partes, por decisão da Assembléia Geral, especialmente convocada para este 

fim, com um quorum mínimo de 50% dos associados ou dos Membros do Conselho 

Deliberativo presentes. 

 

 

 

Balneário Camboriú, 24 de novembro de 2010. 

 

 


