
ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

CAPÍTULO I
DA FORMAÇÃO

Art. 1 – O CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA (CAP-UFPR) é uma entidade civil, sem fins
lucrativos, único órgão de representação e organização do corpo discente, formada por todos
os estudantes da graduação do curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná.

Art.  2 –  O CAP-UFPR é uma entidade de  duração  indeterminada,  com foro na cidade de
Curitiba, capital do Estado do Paraná.

Art.3 – O CAP-UFPR é pessoa jurídica de direito público, gozando de plena autonomia em
relação ao Estado, aos Governos, aos partidos políticos e às demais instituições da sociedade
civil.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES

Art. 4 – O CAP-UFPR tem por finalidades e princípios:

I. Zelar  pelos  direitos  dos  estudantes  de  Psicologia  da  UFPR,  reivindicando-os  e
protestando sempre contra suas violações.

II. Esclarecer e orientar os acadêmicos nos assuntos relacionados à categoria estudantil,
proporcionando ampla divulgação dos mesmos.

III. Promover atividades sociais, desportivas, científicas, políticas e culturais.

IV. Favorecer  os  interesses  dos  estudantes  de  Psicologia,  desenvolvendo  sua
solidariedade pela categoria estudantil.

V. Promover  a  aproximação  e  solidariedade  entre  os  corpos  discente,  docente  e
administrativo do curso de Psicologia da UFPR.

VI. Defender a educação pública, gratuita, de qualidade e de acesso universal.

VII. Lutar por uma formação generalista, comprometida com a transformação social e que
garanta a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

VIII. Realizar o contato e o intercâmbio com as demais entidades do movimento estudantil,
com os movimentos sociais e populares, com as entidades formadoras, reguladoras e
organizadoras de classe e demais entidades civis, segundo o interesse manifesto de
seus membros.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art.  5 –  Promover  reconhecimento  da  entidade  CAP-UFPR,  enquanto  órgão  máximo  de
representação dos estudantes da graduação em Psicologia da UFPR.

Art. 6 – Patrocinar os interesses definidos por este estatuto e pelas deliberações do CAP-UFPR.
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Art.7 – Promover a escolha da representação discente junto ao Conselho do Setor de Ciências
Humanas, Letras e Artes, Departamento de Psicologia e Colegiado do Curso de Psicologia da
UFPR.

Parágrafo único – A representação a que se refere o artigo anterior será feita através de
assembléia marcada pelo CAP, com quorum de 10% dos estudantes matriculados ou através de
votação por urna, com quorum de 15% dos estudantes matriculados.

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DO REGIME FINANCEIRO

Art.  8 –  Constitui-se  o  patrimônio  do  CAP-UFPR  os  bens  móveis  e  imóveis  de  que  seja
proprietário ou que venha adquirir,  ficando sua administração a cargo de Diretoria e sendo
considerados inalienáveis.

Parágrafo único – Em caso de dissolução do CAP, seus bens patrimoniais passarão totalmente
à responsabilidade do DCE-UFPR (Diretório Central  dos Estudantes) ou entidade de mesma
natureza, até a constituição de novo órgão representativo dos alunos de Psicologia da UFPR.

Art. 9 – São fontes de receitas do CAP-UFPR:

I. Quaisquer verbas, contribuições, patrocínio e tudo o mais que receba da União, dos
Estados  ou  dos  Municípios,  bem como  das  instituições  da  sociedade  Civil  ou  de
qualquer outra pessoa física ou jurídica, desde que não comprometa a sua autonomia.

II. As receitas auferidas de qualquer evento, atividade ou realização do CAP-UFPR, com
exceção de atividades de complementação da formação universitária e que constam
em regimento como sendo de dever da própria Universidade.

III. O rendimento proveniente de aplicação do seu capital.

IV. O rendimento proveniente de espaços publicitários em suas publicações.

Art. 10 – Os recursos financeiros obtidos destinam-se a:

I. Manutenção da sede.

II. Diversas atividades realizadas pelo CAP.

Art. 11 – Os fundos do CAP-UFPR serão depositados em estabelecimento bancário, em conta
em nome do Centro Acadêmico de Psicologia e movimentada pela Tesouraria.

Art. 12 – A diretoria deverá prestar contas, relativa à sua gestão financeira, semestralmente e
ao término da gestão, com ampla divulgação (assembléia, mural e lista de e-mail).

Art. 13 – O CAP-UFPR fará sua escrituração obedecendo ao que fixa a legislação brasileira para
Entidades de sua natureza e fins.

CAPÍTULO V
DOS MEMBROS, SEUS DIREITOS, DEVERES E SANÇÕES

Art. 14 – São membros do CAP-UFPR todos os estudantes de graduação do curso de Psicologia
da UFPR regularmente matriculados.
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Parágrafo único – Os membros não respondem, nem mesmo subsidiariamente, nem mesmo
obrigações contraídas pela Diretoria do CAP-UFPR e não podem a representar sem autorização
para tal.

Art. 15 – São direitos dos membros:

I. Votar e ser votado para cargos da Diretoria do CAP-UFPR.

II. Exigir o cumprimento do presente Estatuto.

III. Manifestar-se nos devidos fóruns de deliberação.

IV. Igualdade perante este Estatuto.

V. Freqüentar  a  sede  social  do  CAP-UFPR,  respeitando  o  regulamento  interno  a  ser
definido ou modificado em Assembléia de Estudantes.

VI. Ter acesso a toda e qualquer documentação do CAP-UFPR.

Art. 16 – São deveres dos membros:

I. Conhecer, cumprir e zelar os dispositivos do presente Estatuto.

II. Respeitar e executar as decisões dos órgãos deliberativos do CAP-UFPR.

III. Cooperar para a conservação e ampliação do patrimônio material e moral do CAP-
UFPR.

Art. 17 – O descumprimento do disposto neste Estatuto ou a deliberação do CAP-UFPR tornam
o membro passível de uma das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Destituição de cargo ou função dentro do CAP-UFPR.

§ 1º - Ao membro sujeito à sanção será assegurado o mais amplo direito de defesa.

§ 2º - A aplicação ou não de uma sanção não eximem o membro de medidas judiciais que
possam vir a serem necessárias.

CAPÍTULO VI
DA DIREÇÃO

Art. 18 – A Diretoria é o órgão executivo do CAP-UFPR, e, através de sua reunião, constitui o
órgão de deliberação imediatamente inferior à Assembléia Geral.

Art. 19 – A Diretoria do CAP-UFPR é composta por membros diretores alocados nos seguintes
cargos:

a) Secretaria Geral
b) Tesouraria Geral
c) Coordenação de Representação
d) Coordenação de Formação Acadêmica, Cultural e Integração
e) Coordenação de Comunicação
f) CAFA- Comissão Arranjadora de Festividades Alcoólicas

Parágrafo único – Todos os cargos devem estar preenchidos por pelo menos um membro.

Art. 20 – Compete à Diretoria:
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I. Administrar o CAP-UFPR e orientar os movimentos de categoria acadêmica, quando
forem consideradas coerentes com os princípios e finalidades do CAP-UFPR.

II. Administrar os bens do CAP-UFPR.

III. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.

IV. Executar e fazer executar resoluções e as das Assembléias Gerais.

V. Nomear  comissões,  representantes  de  turma  e  representantes  junto  a  outras
entidades civis com quem mantenha contato.

VI. Substituir ou acrescentar membros na sua composição, sob referendo de Assembléia.

§ 1º - A aplicação da Diretoria poderá elaborar resoluções administrativas, desde que não burle
os termos apresentados no presente Estatuto nem as deliberações da Assembléia Geral.

§ 2º - As comissões se compõem de membros diretores do CAP-UFPR e de demais estudantes
que queiram colaborar em suas atividades. São estabelecidas com prazo determinado e devem
ser  submetidas  à  aprovação  de  Assembléias  de  Estudantes,  sendo  os  princípios  para  sua
atuação definidos na mesma.

Art. 21 – A Diretoria se reunirá ordinariamente a cada uma ou duas semanas, em horário e
local publicamente divulgados.

Art. 22 – Todos os membros do CAP-UFPR tem direito à voz nas reuniões da Diretoria.

Art. 23 – Terão direito assegurado a voto todos os membros diretores do CAP-UFPR.

Art. 24 – À Secretaria Geral compete:

I. Superintender os serviços da Secretaria.

II. Ser  responsável  pela  correspondência  oficial  do  CAP,  bem  como  pelos  ofícios  e
correspondência expedidos.

III. Ser responsável pelos editais de convocações.

IV. Ser responsável pelas atas das Assembléias e reuniões.

V. Manter em ordem o arquivo do CAP.

VI. Fornecer  à  Coordenação  de  Comunicação  todos  os  dados  da  Diretoria  a  serem
divulgados.

Art. 25 – À Tesouraria Geral compete:

I. Manter em dia a escrituração do movimento financeiro do CAP.

II. Documentar as despesas efetuadas.

III. Documentar o destino do material adquirido.

IV. Ter  sob  sua  guarda  títulos  e  documentos  de  valor  pertencentes  ao  CAP,  sendo
responsável pelos mesmos.
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V. Apresentar  semestralmente  e  ao  final  da  gestão  da  Diretoria  o  balanço  geral
demonstrativo da receita e afixar em editais.

VI. Fazer os depósitos bancários e movimentar as contas.

VII. Pagar no devido tempo as obrigações contraídas pelo CAP-UFPR, e as contas cujo
pagamento tenha sido autorizado.

VIII. Criar  mecanismos de  arrecadação  financeira  e  submeter  à  aprovação  dos  demais
membros da Diretoria.

IX. Fazer anualmente a declaração de isento do Imposto de Renda.

§ 1º -  Na  falta  ou  impedimento  da  Tesouraria  Geral  suas  atribuições  serão  delegadas  à
Secretaria.

§ 2º - É vedada à Tesouraria Geral efetuar gastos não aprovados pelo CAP-UFPR.

Art. 26 – À Coordenação de Representação compete:
I. Promover o intercâmbio com outros órgãos congêneres.

II. Promover  dentro  de  outras  instâncias  ou  entidades  o  reconhecimento  do  CAP-
UFPR, enquanto órgão máximo de representação dos estudantes de Psicologia da
UFPR.

III. Fazer contato do CAP-UFPR com a representação discente e com a representação
de turma.

IV. Participar e fazer contato com possíveis comissões que venham a ser formadas.

V. Representar o CAP-UFPR em outras instâncias  ou entidades,  de acordo com as
pautas aprovadas em reunião de Diretoria.

VI. Representar o CAP-UFPR em outros espaços do movimento estudantil,  tanto de
área (referente aos demais cursos de Psicologia) como geral (referente aos demais
cursos da Universidade).

Art. 27 – À Coordenação de Formação Acadêmica, Cultura e Integração compete:

I. Promover atividades que integrem os membros do CA P-UFPR.

II. Promover atividades de caráter recreativo.

III. Organizar promoções que venham a beneficiar os estudantes de Psicologia da UFPR.

IV. Organizar promoções que venham a beneficiar os estudantes de Psicologia da UFPR.

V. Organizar a confecção de materiais (camisetas, pastas, adesivos e afins) para serem
oferecidos aos membros.

VI. Promover conferências de caráter científico, cultural e político de interesse para os
estudantes de Psicologia.

VII. Estabelecer  intercâmbio  científico-cultural  com as  demais  faculdades  e  instituições
científicas.

VIII. Estimular a participação de estudantes em comissões e estar presentes nas mesmas.
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Art. 28 – À Coordenação de Comunicação compete:

I. Divulgar as atividades do CAP-UFPR.

II. Organizar jornais, informativos, boletins, folhetos, e relatórios e demais instrumentos
de comunicação.

III. Manter  atualizados  o  mural  e  a  página  eletrônica  do  CAP-UFPR,  veículo  de
comunicação oficial do CAP-UFPR.

IV. Atualizar anualmente o cadastro dos estudantes do curso.

Art.  29- Conforme  alteração  realizada  em  assembleia  geral  dos  discentes  de

psicologia (maio de 2012): A comissão arranjadora de festividades alcoólicas (CAFA) é parte

integrante da diretoria do CAP. Seus eventos e atividades deverão ser organizados via diretoria

da entidade e a prestação de contas deve ser feita juntamente à tesouraria geral, composta por

membros  da  chapa  eleita.  Os  membros  da  CAFA  são  parte  integrante  da  diretoria  eleita

anualmente. A CAFA compete: 

I. Organizar  as atividades de cunho festivo/recreativo dos estudantes de psicologia,

e/ou abertas a comunidade externa;

II. Prestar contas junto à Tesouraria Geral da Entidade.

CAPÍTULO VII
DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA

Art. 29 – Serão realizadas eleições para a Diretoria do CAP-UFPR todo ano, três semanas antes
do término do ano letivo, sendo estas amplamente divulgadas com um prazo de antecedência
mínima de 35 dias.

§ 1º - A Diretoria do CAP-UFPR, sob aprovação da Assembléia de Estudantes, constituirá uma
Comissão  Eleitoral  para  tal  fim,  composta  por  pelo  menos  três  membros,  com  uma
antecedência mínima de 35 horas antes da eleição.

§ 2º - As eleições se darão por sufrágio direto e secreto e todos os membros do CAP-UFPR tem
o direito de votar.

§ 3º - O quorum para a eleição será de 30% de votantes.

Art. 30 – A eleição se dará na forma de chapas concorrentes.

§ 1º - Cada membro só poderá pleitear a um cargo de uma única chapa.

§ 2º -  As  inscrições  de  chapas  serão  feitas  mediante  requerimento  entregue  a  comissão
eleitoral  até  quatro  dias  antes  da  eleição,  desde  que  contenha o  nome da  chapa  e  seus
integrantes, com os respectivos cargos pleiteados e assinaturas. Só serão aceitas chapas que
indiquem membros para todos os cargos previstos no Art. 17.

§ 3º -  São elegíveis  todos  os membros do CAP-UFPR, que não façam parte da Comissão
Eleitoral.

Art. 31 – Compete à Comissão Eleitoral:
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I. Homologar as inscrições de chapas que preenchem os requisitos do presente Estatuto.

II. Divulgar as eleições.

III. Prestar esclarecimentos quando solicitados por qualquer membro do CAP-UFPR.

IV. Elaborar o regimento eleitoral.

Art.  32 –  O  mandato  da  Diretoria  do  CAP-UFPR  é  de  um ano,  sendo  possíveis  infinitas
reeleições.

Art. 33 – Os membros eleitos para a Diretoria do CAP tomarão posse dos respectivos cargos
até 15 dias após as eleições.

Art. 34 – A votação deverá ocorrer em dois dias, de acordo com os dias de maior número de
aulas, e se dando em todos os períodos em que houver aulas.

Art. 35 – A apuração pelo pleito começará imediatamente após o encerramento das votações.

Art. 36 – Serão anuladas as eleições, quando o número total de cédulas oficiais for inferior a
3% do número de votantes.

Art. 37 – Proclamados os eleitos, haverá um prazo de 48 horas para que haja contestação à
Comissão Eleitoral,  com fundamentos dos resultados,  por um ou mais votantes presentes à
mesma.

Art. 38 – Serão considerados eleitos os candidatos à Diretoria que obtiverem maior número de
votos nas eleições.

Art. 39 – Em caso de haver apenas uma chapa concorrendo às eleições, serão considerados
eleitos somente se obtiverem um resultado superior à soma dos votos nulos ou em branco.

CAPÍTULO VIII
DO PREENCHIMENTO E VACÂNCIA DOS CARGOS

Art.  40 – Os cargos eletivos da Diretoria serão preenchidos por sufrágio direto  e votação
secreta, numa única eleição por meio de urnas.

§ 1º - Para os cargos que vagarem na Diretoria, serão designados substitutos pela Diretoria,
sob referendo de Assembléia.

§ 2º - Os cargos que vagarem 60 dias antes das eleições, serão exercidos acumulativamente
pelos membros da Diretoria, na ordem de sucessão do presente Estatuto, até a realização de
eleições para a escolha da nova Diretoria.

§ 3º - Trancamento de matrícula ou conclusão de curso importa em cassação de mandato.

CAPÍTULO IX
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 41 – A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação do CAP-UFPR.

Art. 42 – Constituirão a plenária, com direito a voz e voto todos os membros do CAP-UFPR,
isto é, todos os estudantes da graduação do curso de Psicologia da UFPR.
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Parágrafo  único –  A  coordenação  da  Assembléia  é  de  responsabilidade  da  Diretoria  do
CENTRO ACADÊMICO DE PSICOLOGIA.

Art. 43 – A Assembléia Geral só pode ser convocada, com antecedência mínima de três dias,
por:

a) Deliberação da Diretoria do CAP-UFPR.
b) Pelo menos metade dos membros diretores do CAP-UFPR.
c) Pelo  menos  10%  dos  membros  do  CAP-UFPR,  através  de  documento  com  as

assinaturas.

Parágrafo único – É de responsabilidade da Diretoria do CAP-UFPR a ampla divulgação da
realização da Assembléia Geral.

Art. 44 – São atribuições da Assembléia Geral:

I. Empossar os membros eleitos para a direção do CAP-UFPR.
II. Reformar parcialmente ou integralmente o Estatuto do CAP-UFPR, quando convocada

para tal fim.
III. Definir  a  adoção  de  medidas  ou  atitudes  tomadas  em defesa  dos  interesses  dos

membros do CAP-UFPR.
IV. Julgar recursos quanto a qualquer deliberação da Diretoria do CAP-UFPR.

Art. 45 – O quorum de deliberação será de 10% em 1ª chamada e sem quorum em 2ª (30
minutos depois) dos membros presentes.

Art. 46 – Assembléias Extraordinárias deverão ser convocados com, no mínimo, 48 horas de
antecedência.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 47 – O presente Estatuto vigorará a partir da data da sua aprovação.

Art.  48 –  O  presente  Estatuto  somente  poderá  ser  reformado  parcialmente,  em qualquer
época, por Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para tal fim.

Art. 49 – O presente Estatuto somente poderá ser reformado totalmente após decorridos três
anos  da  sua  aprovação,  em Assembléia  Geral  Extraordinária,  neste  caso,  necessitando  da
presença de 10% dos estudantes.

Art.  50 –  Os  casos  omissos  no  presente  Estatuto  serão  legislados  por  Assembléia  Geral
Extraordinária.

Art. 51 – Em caso de demissão ou destituição coletiva da Diretoria, a nova será definida em
Assembléia Geral Extraordinária.
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