
TITULO I 

DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES, SEUS PRINCÍPIOS E FINALIDADES 

 CAPÍTULO I 

DA PERSONALIDADE 

Art. 1º: O Diretório Central dos Estudantes da Fundação Universidade Federal do Tocantins, com sede na Avenida 

NS 15 ALC NO 14 (Campus da UFT) Palmas - To, inspirado em princípios democráticos, é o órgão oficial de 

coordenação e representação geral do corpo discente da Fundação Universidade Federal do Tocantins.   

§1º - O Diretório Central dos Estudantes da Fundação Universidade Federal do Tocantins Usará a sigla 

“DCE/ UFT”.  

§2º - Todo poder, regulado por este estatuto, emana dos estudantes da Fundação Universidade Federal 

do Tocantins – UFT e em seu nome será exercido.   

§3º - O DCE/ UFT é uma entidade jurídica de duração indeterminada, sem filiação político partidária, livre 

e independente de órgãos governamentais, e sem fins lucrativos. 

    

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES 

 Art. 2º: São princípios e finalidades do DCE/ UFT:   

a)      congregar e representar os estudantes da UFT, promovendo e preservando a união da categoria em 

torno da resolução de seus problemas;   

b)      promover a aproximação e solidariedade entre os corpos discentes e docente, técnico administrativo e a 

comunidade em geral;   

c)      manter relações e promover atividades conjuntas com associações congêneres sempre que necessário 

e conveniente aos interesses e aspirações dos estudantes da UFT;   

d)      manter luta constante pelo ensino público, gratuito e de qualidade para todos;  

e)      lutar pelas mais amplas liberdades políticas dentro da Universidade, bem como na sociedade;  

f)      desenvolver e participar de campanhas de caráter democrático e progressista que visem a liberdade, o 

aprimoramento, a justiça social, o desenvolvimento soberano de nosso país, através da ciência e 

tecnologia, e proteção do meio ambiente, assim como combater a opressão e exploração sofridas 

injustamente pelo povo brasileiro. 

 

TITULO II 

DOS FILIADOS, DOS DIREITOS E DEVERES  

CAPÍTULO I 

DOS FILIADOS 

 Art. 3º: São filiados ao DCE/ UFT respectivamente:   

a)      todos os estudantes matriculados regularmente na UFT;   

b)      todas as entidades estudantis da UFT.   

   

CAPITULO II 

DOS DIREITOS 

 



 Art. 4º: Aos filiados é assegurado:   

a)      assistir e participar pela palavra oral ou escrita em qualquer reunião ou instância deliberativa do DCE/ 

UFT;   

b)      usufruir de todos os benefícios oferecidos pelo DCE/ UFT;   

c)      votar e ser votado para qualquer cargo eletivo da diretoria, observadas as disposições do presente 

estatuto;   

d)      todos os demais que decorrerem do presente estatuto.   

Parágrafo único: Nenhuma punição será aplicável se o acusado não houver sido cientificado da imputação 

que lhe foi feita, a fim de que possa defender-se. 

    

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES 

 Art. 5º: São deveres dos filiados:   

a)      respeitar e cumprir as disposições do presente estatuto;   

b)      acatar as decisões tomadas em todas as instancias deliberativas do DCE/ UFT;   

c)      tomar parte das atividades do DCE/ UFT para os quais tenha sido convocado;   

d)      zelar pelo patrimônio histórico, moral e material do DCE/ UFT,   

e)      zelar pela unidade do DCE/ UFT;   

f)        indenizar todo e qualquer dano causado ao patrimônio do DCE/ UFT;   

g)      levar ao conhecimento da diretoria do DCE/ UFT fatos que devam ser apreciados, exigindo tomada de 

posição. 

    

TITULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS  

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 Art. 6º: A administração do DCE/ UFT é constituída hierarquicamente dos seguintes órgãos:   

a)      Assembléia Geral;   

b)      Conselho de Entidades de Base;   

c)      Diretoria.   

   

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS  

SEÇÃO I 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Art. 7º - A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação do DCE/UFT.   

 § 1º. – É assegurado a todos os estudantes regularmente matriculados na UFT o direito de voz e voto na 

Assembléia Geral;   

§ 2º. – As decisões da Assembléia Geral serão obedecidas e obrigatoriamente executadas pela diretoria 

do DCE/UFT;   



§ 3º. – As Assembléias Gerais deverão ser convocadas com o prazo mínimo de 10 (dez) dias de 

antecedência;   

§ 4º. – As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente e 1º Secretário do DCE/UFT;   

§ 5º. – O quorum mínimo fica estabelecido em:  

   I.     50% (cinqüenta por cento) mais um dos filiados, em primeira convocação, tendo a 

diretoria do DCE/UFT, quinze minutos a ser contada a partir do horário da primeira 

chamada para realizar outra com quorum de 2% (dois por cento); 

   II.     50% (cinqüenta por cento) mais um dos filiados, em primeira convocação, tendo a 

diretoria do DCE/UFT, quinze minutos a ser contada a partir do horário da primeira 

chamada para realizar outra com quorum de no mínimo de 1/3 (um terço) para a 

destituição de administradores e revisão estatutária.   

§ 6º. – A Assembléia Geral será realizada em qualquer cidade onde houver Campus da UFT, em local que 

seja conveniente, e terá caráter público, a menos que o plenário decida o contrário.   

Art. 8º - A Assembléia Geral realizar-se-á anualmente em caráter ordinário ou extraordinário quando convocada:   

a)      pela própria assembléia;   

b)      pelo Conselho de Entidades de Base; 

 c)      pela diretoria do DCE/UFT;   

d)      por abaixo-assinado com no mínimo de 10% (dez por cento) dos estudantes filiados ao DCE/UFT.   

Art. 9º - Compete a Assembléia Geral:   

a)      reconhecer seus filiados;   

b)      discutir e votar teses, recomendações, moções e propostas apresentadas por qualquer de seus filiados;   

c)      receber e apreciar relatórios e prestações de contas da diretoria do DCE/UFT;   

d)      resolver os casos omissos deste estatuto;   

e)      modificar o presente estatuto.   

Art. 10º - As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples dos votos dos filiados 

presentes, salvo as Assembléias Gerais convocadas para discutir os administradores e alteração do estatuto que 

é exigido o voto concorde de 2/3. 

    

SEÇÃO II 

DO CONSELHO DE ENTIDADE DE BASE  

Art. 11º - O Conselho de Entidades de Base (CEB) é a instância de deliberação, encaminhamento e fiscalização 

do DCE/UFT, imediatamente inferior à Assembléia Geral dos estudantes.   

Art. 12º - O CEB compor-se-á:   

a)      de um membro da diretoria do DCE/UFT;   

b)      de um membro de cada Centro Acadêmico legitimamente constituído e reconhecido pelo CEB.   

PARÁGRAFO ÚNICO: Tem direito de voto a entidade (CA e DA) que apresentar o estatuto da entidade e a ata de 

posse da Diretoria vigente.   

Art. 13º - Compete ao CEB:   

a)      fiscalizar, estudar e emitir parecer sobre os trabalhos da diretoria do DCE/UFT;   

b)      discutir e aprovar a prestação de contas da diretoria do DCE/UFT, no fim de seu mandato;   



c)      julgar e punir qualquer membro da Diretoria do DCE/UFT, de conformidade com este estatuto, em 

concordância com os artigos;   

d)      redigir e aprovar o regulamento das eleições do DCE/UFT;   

e)      eleger os representantes estudantis junto aos conselhos deliberativos da UFT;   

f)        convocar as eleições do DCE/UFT, caso não sejam convocadas dentro do prazo legal por sua 

Diretoria.   

§ 1º - As reuniões ordinárias do CEB serão realizadas duas vezes ao ano, cabendo ao mesmo ou à 

diretoria do DCE marcar a data e horário da próxima reunião.   

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão convocadas pela diretoria do DCE ou por uma entidade de base 

referendada pela maioria, sendo a convocação feita com antecedência de 10 (dez) dias.   

§ 3º - O quorum mínimo para a reunião do CEB fica estabelecida em cinqüenta por cento mais um de seus 

membros.   

§ 4º - As decisões do CEB, dentro de sua competência, só poderão ser revogadas em reuniões deste 

conselho ou em Assembléia Geral.   

  

SEÇÃO III 

DA DIRETORIA 

Art. 14 – A diretoria é o órgão executivo do DCE/UFT, constituído dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1º 

Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro e Secretaria de Imprensa e Divulgação, responsável pelo 

encaminhamento e execução das atividades da entidade, devendo ser respeita a sua autonomia.   

 § 1º - As reuniões ordinárias da diretoria serão realizadas uma vez por mês, cabendo à mesma marcar a 

data e horário da próxima reunião.   

 § 2º - O quorum mínimo para a reunião da diretoria fica estabelecido em 50% (cinqüenta por cento) mais 

um de seus membros.   

Art. 15º - A organização da diretoria apresenta a seguinte composição:   

a)      Executiva:   

            a.1. – Presidente; 

            a.2. – Vice-presidente; 

            a.3. – 1º Secretário; 

            a.4. – 2º Secretário; 

            a.5. – 1º Tesoureiro; 

            a.6. – 2º Tesoureiro; 

            a.7. – Secretaria de Imprensa e Divulgação.   

b)      Departamentos:   

            b.1. – Departamento de Esportes; 

            b.2. – Departamento de Assuntos Acadêmicos; 

            b.3. – Departamento Cultural; 

            b.4. – Departamento de Assuntos Jurídicos; 

            b.5. – Departamento de Promoções e Eventos.   

Art. 16º - Fica facultado a cada gestão extinguir ou criar novos departamentos mediante aprovação do CEB.   

Art. 17º - São requisitos para o aluno candidatar-se à diretoria:   



a)      ser regularmente matriculado na UFT; 

b)      não estar cursando o último ano. 

    

SUBSEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA   

Art. 18º - Compete ao Presidente:  

a)      representar o DCE/UFT em juízo ou extrajudicialmente; 

b)      executar as decisões do CEB e da Assembléia Geral; 

c)      convocar e presidir a Assembléia Geral, reunião do CEB e reunião da diretoria; 

d)      movimentar, juntamente com o 1º Tesoureiro, os recursos financeiros; 

e)      cumprir e fazer cumprir este estatuto.   

Art. 19º - Compete ao Vice-Presidente:   

a)      substituir o Presidente em suas ausências e em caso de impedimento; 

b)      auxiliar o Presidente na administração do DCE/UFT.   

Art. 20º - Compete ao 1º Secretário:   

a)      responder pelo expediente da secretaria; 

b)      secretariar as Assembléias Gerais, as reuniões do CEB e da diretoria, lavrar atas e assina-las junto com 

o Presidente; 

c)      redigir e expedir documentos e correspondências, bem como assina-las com o Presidente; 

d)      zelar e manter sob sua guarda os documentos do DCE/UFT.   

Art. 21º - Compete ao 2º Secretário:   

a)      auxiliar o 1º Secretário no desempenho de suas atividades; 

b)      substituir o 1º Secretário em suas faltas e impedimentos.   

Art. 22º - Compete ao 1º Tesoureiro:   

a)      ter sob o seu controle direto os bens materiais do DCE/UFT; 

b)      elaborar o plano de finanças da entidade; 

c)      zelar e manter sob sua guarda os documentos, livros contábeis do DCE/UFT; 

d)      prestar contas em Assembléia Geral, mediante o balanço financeiro anual e final de cada gestão do 

DCE/UFT aprovado pelo CEB.   

Art. 23º - Compete ao 2º Tesoureiro:   

a)      substituir o 1º Tesoureiro em suas ausências e em caso de impedimentos; 

b)      auxiliar o 1º Tesoureiro no expediente da Tesouraria.   

Art. 24º - Compete ao Secretário de Imprensa e Divulgação:   

a)      responder pelo expediente da presente secretaria; 

b)      confeccionar jornais e informativos; 

c)      manter o corpo discente informado sobre assuntos de seu interesse; 

d)      zelar e manter sob sua guarda os documentos de divulgação do DCE/UFT; 

e)      coordenar o Grupo de Discussão Virtual do DCE/UFT ou delegar a um filiado do DCE/UFT, sob sua 

responsabilidade. 

    



SUBSEÇÃO II 

DOS DEPARTAMENTOS 

Art. 25º - Compete aos departamentos:   

a)      promover, dirigir e encaminhar as atividades relativas à sua área, de acordo com as resoluções 

emanadas das Assembléia Gerais, reuniões do CEB e da diretoria; 

b)      coordenar os movimentos reivindicatórios dos estudantes na sua área juntamente com os Centros 

Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos.   

  

TÍTULO IV  

DAS ELEIÇÕES, DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL E DAS PENALIDADES   

CAPÍTULO I  

DAS ELEIÇÕES 

Art. 26 – As eleições do DCE/UFT serão realizadas na primeira quinzena de novembro, sendo que o regimento 

eleitoral deverá ser aprovado e publicado pelo CEB com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data da 

eleição, obedecendo ao mandato de um ano para a diretoria.   

 § 1º - Os candidatos aos cargos compor-se-ão em chapa, adotando-se na eleição o sistema de voto 

vinculado.   

 § 2º - O voto será livre, secreto, direto e universal.   

 § 3º - A posse da chapa vencedora dar-se-á após o resultado das eleições.   

 § 4º - É permitida somente uma reeleição dos membros do DCE/UFT.   

Art. 27º - O acompanhamento de todo o processo eleitoral caberá a uma comissão composta por um membro da 

diretoria do DCE/UFT e por dois fiscais de cada chapa regularmente inscrita.   

Art. 28º - Terminada a votação, a Comissão procederá à apuração e encaminhará o relatório, ata e demais 

documentos do processo eleitoral para o 1º Secretário do DCE/UFT para a divulgação dos resultados.   

Art. 29º - A eleição obedecerá ao seguinte procedimento:   

a)      registro prévio das chapas; 

b)      realização dentro do recinto universitário; 

c)      identificação do estudante; 

d)      garantia do sigilo do voto e da inviolabilidade das urnas. 

    

CAPÍTULO II 

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

Art. 30º - A representação estudantil junto aos conselhos superiores da Universidade será indicada pelo DCE/UFT, 

após aprovação pelo Conselho de Entidades de Base.  

   

CAPÍTULO III  

DAS PENALIDADES 

Art. 31º - Os membros da diretoria do DCE/UFT não obedecendo as decisões da Assembléia Geral e/ou do 

Conselho de Entidades de Base serão punidos com advertência ou perda de mandato.   

     

 



TÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CAPÍTULO I 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 32º - O patrimônio do DCE/UFT é constituindo pelos bens móveis e imóveis que possua ou venha a possuir, 

por compra, doação ou legado.   

Art. 33º - Os bens patrimoniais do DCE/UFT são considerados inalienáveis, salvo decisão em contrário da 

Assembléia Geral.   

   

CAPÍTULO II 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 34º - Os recursos para manutenção do DCE/UFT são provenientes de:   

a)      subvenções repassadas pela UFT; 

b)      taxas pagas pelos filiados; 

c)      rendas de promoções culturais, artísticas, esportivas, recreativas, técnicas e científicas; 

d)      doações.   

PARÁGRAFO ÚNICO: O recebimento de doações, auxílios e subvenções não implicará em vínculo político do 

DCE/UFT.   

   

TÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 35º - No caso de ocorrer extinção total do DCE/UFT, seus bens serão repassados aos Centros Acadêmicos e 

Diretórios Acadêmicos da UFT de forma eqüitativa.  

Art. 36º - Em caso de renúncia ou substituição da diretoria, o CEB assumirá interinamente as suas funções até 

novas eleições.   

Art. 37º - Qualquer modificação deste estatuto poderá ser feita mediante aprovação da Assembléia Geral, 

conforme quorum já estabelecido no inciso II do § 5º do Art. 7º.   

Art. 38º - O presente estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação.   

Art. 39º - Revogam-se as disposições em contrário.  


