
Ode à Ode à Ode à Ode à ““““AndreAndreAndreAndrea de Jesus Cabrala de Jesus Cabrala de Jesus Cabrala de Jesus Cabral””””    

Estudante do primeiro ano de Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina - UEL, militante da União da Juventude Socialista- UJS, Andrea de Jesus Cabral foi 

uma jovem sonhadora e lutadora da periferia, e também uma das articuladoras do próprio 

Diretório Central dos Estudantes - DCE à época, e vitima de um absurdo homicídio.  

Desejando que seu nome permanecesse vivo por gerações, os estudantes 

da sua geração atribuíram ao nosso DCE o seu nome, e após dez anos relembram com 

carinho da estudante que com 21 anos marcou a trajetória de muitos deles:  

 

Londrina, 16 de Setembro de 2014.  

“Acordamos naquela manhã com um misto de perplexidade, de dor e 

angústia. A situação de violência, por si só, já é chocante, mas daquela vez, 

atingiu-nos em cheio. Todos tentavam encontrar explicações, para tamanha 

injustiça, cometida contra quem tão somente desejava e lutava com todas as 

forças por um mundo mais igualitário.  

Motivo de insinuações, chacotas, julgamentos e pré-julgamentos, por 

grande parte da imprensa à época, tripudiaram do sentimento de todas e todos 

que sofreram e continuam sofrendo com seu lamentável desaparecimento.  

Resta-nos a esperança, de manter a chama acesa dos sonhadores e sonhadoras e 

prosseguir. Já que não podemos devolver-lhe a respiração camarada, que seu 

nome, Oxalá, permaneça vivo, por gerações e gerações na Universidade Estadual 

de Londrina - UEL, estampado no nome do DCE, e que todos saibam a 

Guerreira que tu fostes.  

Como diria o grande trovador popular Zé Vicente:  
“É por amor, sim, por amor à vida, que tantas vezes cantamos e 
choramos também .... e andamos lentamente para buscar a luz, e as 

manhãs de sol. É por amor, evidentemente, que encaramos de frente, 

esta imensa dor que se nos impõe nesse reinado amargo do ódio presente. 

É por amor à vida, que estamos nas ruas, nas praças, nas estradas e 

gritamos palavras de ordem, de uma nova ordem(...)”.  

 

Desta forma entendemos que o seu nome ainda permanece vivo entre nos! 

Ode à Ode à Ode à Ode à ““““AndreAndreAndreAndrea de Jesus Cabrala de Jesus Cabrala de Jesus Cabrala de Jesus Cabral””””    
 

 (redigitada pelos membros da Gestão 2013/2014 - Chapa 3 – Necessidade, Vontade) 
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ESTATUTO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
(De acordo com alterações promovidas pelo I Congresso Estudantil da Universidade Estadual de Londrina). 

 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS. 

ART. 1º - O Diretório Central dos Estudantes é o órgão de congregação, atuação e promoção 

do corpo discente da Universidade Estadual de Londrina, independente e 

autônomo da estrutura jurídica da Universidade Estadual de Londrina, sendo sua 

organização, funcionamento e atividade disciplinados pelo presente Estatuto. 

PARAGRAFO ÚNICO – A sede do Diretório Central dos Estudantes será no campus 

universitário, em local cedido pela Universidade Estadual de Londrina.  

 

ART. 2º - O Diretório Central dos Estudantes tem por finalidades: 

I. – Reunir os estudantes e motiva-los para uma sadia convivência no âmbito da 

Universidade; 

II. – Promover a cooperação da comunidade universitária e o aprimoramento da 

instituição. 

III. – Preservar as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimônio 

moral e material da Universidade e a harmonia entre os diversos organismos da 

estrutura e comunidade universitária; 

IV. – Organizar, com a participação dos estudantes, reuniões e certames de caráter 

cívico, social, cultural, cientifico, técnico, artístico e desportivo, visando 

complementar a formação universitária; 

V. – Assistir os estudantes carentes de recursos e os alunos em geral na defesa de 

seus direitos e prerrogativas.  

 

ART. 3º - É vedada a participação do Diretório Central dos Estudantes em qualquer entidade 

alheia a Universidade Estadual de Londrina, assim como qualquer ação ou 

propaganda politico partidária ou com o sentido de discriminação racional, social 

ou religiosa. 
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PARAGRAFO ÚNICO – A infração as disposições deste artigo acarretará, além de outros 

penalidades, a destituição dos dirigentes estudantis infratores que ficarão inabilitados, por 

2(dois) anos para o exercício de mandato eletivo. 

 

ART. 4º - O Diretório propugnar pela observância dos princípios da ética dos estudantes,  

sintetizados nas seguintes bases: 

I. Submissão dos interesses particulares aos da coletividade; 

II. Probidade na execução de todos os trabalhos e provas escolares; 

III. Zelo pelo patrimônio moral e material da Universidade. 

 

CAPITULO II 

DOS SOCIOS, DIREITOS E DEVERES 

SEÇÃO I 

DOS SÓCIOS 

ART. 5º - O quadro social do Diretório Central dos Estudantes é composto pelos alunos 

regulares da Universidade Estadual de Londrina.  

 

SEÇÃO II 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SÓCIOS 

ART. 6º - É direito do sócio: 

I. Propor, discutir e votar em Assembléia Geral, as medidas que julgar 

convenientes aos interesses do Diretório Central dos Estudantes;  

II. Recorrer a Assembleia Geral das decisões do Conselho Deliberativo das 

decisões da Diretória e a diretoria das decisões dos responsáveis pelos 

Departamentos do Diretório Central dos Estudantes, quando as julgar 

prejudiciais aos seus interesses ou contrárias ao presente Estatuto. 

III. Requerer a apresentação de balancetes e prestação de contas da festão 

financeira do Diretório; 

IV. Usufruir dos serviços e benefícios proporcionados pelos diversos 

departamentos do Diretório Central dos Estudantes, respeitados seus 

respectivos regimentos internos; 
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V. Recorrer ao Conselho Deliberativo ou pedir a convocação de Assembleia Geral, 

quando sujeito a qualquer das penalidades previstas neste Estatuto; 

VI. Ser votado para os cargos eletivos do Diretório Central dos Estudante, desde 

que preencha as condições estabelecidas para elegibilidade. 

 

ART. 7º - É dever de todos os sócios: 

I. Observar os dispositivos do Estatuto e Regimentos da Universidade Estadual de 

Londrina, os dispositivos deste Estatuto, cumprir e acatar as decisões da 

Diretoria, do Conselho Deliberativo e da Assembléia Geral e ainda cooperar 

para o progresso da entidade; 

II. Abster-se, dentro e fora do âmbito universitário de qualquer ato lesivo ao 

acervo moral e patrimonial do Diretório e da Universidade ou que importe em 

perturbação da ordem, ofensa aos bons costumes, desrespeito as autoridades 

universitárias, professores, funcionários e colegas; 

III. Comparecer as Assembleias Gerais promovidas pelo Diretório; 

IV. Indenizar a tesouraria, no prazo mínimo de trinta (30) dias, das avarias causadas 

em instalações ou material do Diretório Central dos Estudantes, salvo em caso 

de acidentes ou quando a juízo do Diretório e por razões determinadas, for 

considerado isento de responsabilidade; 

V. Votar, quando convocado para tal, nos termos desde Estatuto e dos Estatuto e 

Registro Geral da Universidade; 

VI. Comparecer as reuniões regulares, quando no exercício de cargo ou função 

para o qual foi eleito ou designado. 

 

ART. 8º - Para usufruir dos benefícios e serviços oferecidos pelos departamentos, bem como 

participar de qualquer outra vantagem não prevista neste Estatuto, o Diretório 

Central dos Estudantes exigirá dos sócios o pagamento de uma taxa de 

contribuição.  

§ 1º - O não pagamento da taxa dentro do prazo marcado, poderá, a juízo do Conselho 

Deliberativo, acarretar ao sócio faltoso a  suspensão dos direitos de que trata o artigo 6º 

deste Estatuto. 
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§ 2º - A contribuição devida pelos sócios será fixada, em cada ano, por deliberação da 

Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, ouvidos os Diretórios Acadêmicos Setoriais e 

os Centros Acadêmicos.  

 

CAPITULO III 

DOS RECURSOS 

ART. 9º - Os recursos do Diretório Central dos Estudantes serão provenientes de: 

I.  – Contribuição dos sócios; 

II. Auxílios, donativos ou subvenções provenientes dos poderes públicos ou de 

particulares. 

 

ART. 10º - O presidente e o Tesoureiro serão os responsáveis pelos haveres do Diretório 

Central dos Estudantes. 

 

CAPITULO IV 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

ART. 11º - O Diretório Central dos Estudantes contará com as seguintes estrutura 

administrativa: 

I. – Diretoria Executiva; 

II. – Conselho Deliberativo; 

III. – Assembléia Geral 

PARAGRAFO ÚNICO – Para desenvolver suas atividades, a Diretoria Executiva será composta 

dos seguintes Departamentos: 

a) Departamento Científico e Cultura; 

b) Departamento de Publicidade; 

c) Departamento Social; 

d) Departamento de Assistência Estudantil; 

e) Departamento de Esporte. 

SEÇÃO I 

DA DIRETÓRIA EXECUTIVA 

ART. 12º - Compete á Direção Executiva: 
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I. – Administrar o Diretório Central dos Estudantes. 

II. – Desautorizar quem agir ou falar em nome dos alunos ou do Diretório Central 

dos Estudantes, exceção feita aos ocupantes de cargos eletivos. 

III. – Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as decisões da Assembléia Geral e do 

Conselho Deliberativo. 

IV. Designar os sócios que irão ocupar cargos nos departamentos. 

V. Criar as comissões que julgar necessárias. 

VI. Conceder, ou não, licença a qualquer pessoa estranha para assistir ás reuniões 

do Diretório Central dos Estudantes. 

 

ART. 13º - A Diretória Executiva será composta por 7 (sete) membros, a saber: 

a) Presidente; 

b) Vice-presidente; 

c) 1º Secretário 

d) 2º Secretário 

e) 1º Tesoureiro 

f) 2º Tesoureiro 

g) Orador. 

§ 1º - A escolha dos componentes da Diretória Executiva será realizada mediante eleições 

direta, voto secreto e maioria simples, pelos sócios que estiverem em pleno gozo de seus 

direitos. 

§ 2º - O mandado dos componentes da Diretoria Executiva será de 1(um) ano, permitida 

uma recondução. 

 

ART. 14º - Ao Presidente compete: 

I. – Convocar Assembléia Gerais, reuniões do Conselho Deliberativo, da 

Diretoria Executiva e sessões solenes; 

II. – Abrir, suspender e encerrar as sessões dirigindo todos os trabalhos; 

III. – Passar a presidência da sessão ao seu substituto legal; 

IV. – Executar as deliberações tomadas pela Diretoria, pelo Conselho  

Deliberativo e pala Assembleia Geral; 
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V. – Superintender todos os serviços da Diretoria, exercendo fiscalização sobre o 

trabalho dos responsáveis dos diversos departamentos; 

VI. – Advertir em sessão, ou fora dela, de acordo com a gravidade da falta, o 

sócio que, por qualquer forma, perturbar a ordem a sessões; 

VII. – Transmitir a presidência ao seu substituto legal, por escrito, no caso de 

impedimento de continuar com a presidência; 

VIII. - Emitir voto de qualidade, no caso de empate de votação, salvo as 

eleições gerais do Diretório; 

IX. – Despachar, com a máxima brevidade, todos os papéis relativos aos diversos 

setores administrativos; 

X. – Representar oficialmente o Diretório; 

XI. – Autorizar, por escrito, todas as despesas necessárias do Diretório; 

XII. – Tomar, em caso de emergência, “ad referendum” do órgão competente, 

qualquer deliberação em nome da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo 

ou da Assembléia Geral; 

XIII.  – Apresentar ao Conselho Deliberativo minucioso relatório no fim de seu 

mandato; 

XIV. – Prestar contas, ao Conselho de Administração da Universidade, dos 

recursos repassados pela Instituição; 

XV. - Indicar representantes para comissões eventuais da Universidade, quando 

solicitado pela autoridade competente. 

 

ART.15º - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas faltas ou 

impedimentos e auxilia-lo na administração do Diretório. 

 

ART. 16º - Ao 1º Secretário, responsável pelo expediente da Diretoria Executiva, compete: 

I. – Superintender todo o movimento da secretária; 

II. - Redigir e assinar a correspondência do Diretório; 

III. – Tornar públicas as decisões da Diretoria Executiva, quando houver 

necessidade; 
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IV. – Receber os papéis e a correspondência dirigidas ao Diretório, leva-los ao 

conhecimento da Diretoria Executiva, encaminha-los ao presidente para 

despacho e arquiva-los; 

V. Lavrar e ler as atas das reuniões da Diretória Executiva a Assembleia Geral, 

ficando sob sua guarda os respectivos livros; 

VI. Secretariar as reuniões da Diretória Executiva e da Assembléia Geral; 

VII. Participar do órgão de divulgação do Diretório Central dos Estudantes. 

 

ART. 17º - Ao 2º Secretário compete: 

I. Substituir o 1º Secretário em suas faltas ou impedimentos; 

II. Auxiliar o 1º Secretário nos trabalhos da Secretária; 

III. Manter organizado e em dia o registro geral dos sócios; 

IV. Secretariar as sessões do Conselho Deliberativo. 

 

ART. 18º - Ao 1º Tesoureiro compete: 

I.  Ter sob sua guarda e responsabilidade os recursos financeiros e em geral 

todos os bens e valores pertencentes ao Diretório Central dos Estudantes; 

II.  Arrecadar as rendas do Diretório Central dos Estudantes bem como receber as 

subvenções e doações a ele feitas, observadas as prescrições legais, assim 

como efetuar as despesas autorizadas pela Diretoria Executiva e providenciar 

os respectivos registros; 

III.  – (...) 

IV. – Apresentar á Diretório Executiva balancetes bimestrais, até o dia 10 do mês 

subsequente os quais serão publicados, até 8(oito) dias após sua apresentação; 

V. – Apresentar á Assembleia Geral relatórios ou balancetes minuciosos das 

atividades da Tesouraria durante seu mandato, que poderá ser anexado ao 

relatório do Presidente. 

 

 

ART. 19º - Ao 2º Tesoureiro compete: 

I. – Substituir o 1º Tesoureiro em suas faltas ou impedimentos. 
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II. – Auxiliar o 1º Tesoureiro nos trabalhos da Tesouraria 

 

ART. 20º - Ao Orador compete usar da palavra, em nome do Diretório Central dos 

Estudantes, nas solenidades e ocasiões para as quais seja designado pelo 

Presidente. 

 

ART. 21º - O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente e, na falta ou impedimento 

deste, pelo 1º Secretário e, nas mesmas condições, sucessivamente, pelo 1º 

Tesoureiro ou pelo Orador. 

§ 1º - A substituição do Presidente será, no máximo, pelo prazo de 30(trinta) dias, findo o 

qual o Vice-Presidente assumirá definitivamente a presidência, completando o restante do 

mandado. 

§ 2º - Na vacância dos cargos da Diretoria, excetuando o de Presidente, o Conselho 

Deliberativo elegerá o novo titular, que completará o mandato do ocupante anterior. 

 

ART. 22º - Aos Departamentos incumbirá executar as atividades especificas no regimento 

interno próprio, aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

 

ART. 23º - Cada Departamento terá um responsável, nomeado prla Diretória Executiva, 

vedado o acumulo de funções. 

PARAGRAFO ÚNICO - Os responsáveis pelos Departamentos deverão apresentar, 

trimestralmente, á Diretória Executiva, relatório das atividades por eles desenvolvidas. 

 

ART. 24º - As realizações dos Departamentos serão efetuadas de acordo com as 

possibilidades financeiras e pela ordem de importância de cada setor, a 

critério da Diretória Executiva. 

 

 

 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO DELIBERATIVO  
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ART. 25º - O Conselho Deliberativo (CD) é o órgão de deliberação do Diretório Central dos 

Estudantes e será regido por este Estatuto e por regimento interno próprio. 

 

ART. 26º - Compete ao Conselho Deliberativo: 

I. – Interpretar e fiscalizar o cumprimento do Estatuto do Diretório Central dos 

Estudantes; 

II. – Estudar e procurar resolver os problemas dos estudantes e do ensino em 

geral; 

III. – Reunir-se 24(vinte e quatro) horas após a segunda convocação de uma 

Assembléia Geral extraordinária, caso não tenha sido possível a realização desta, 

e deliberar sobre o assunto para o qual a mesma tiver sido convocada, tendo 

então as suas decisões força de Assembléia Geral; 

IV. – Encaminhar as suas deliberações á Diretória Executiva para que esta as 

execute, bem como responder as consultas que lhe sejam feitas.  

V. – Julgar os recursos interpostos das penalidades aplicadas pela Diretoria 

Executiva; 

VI. – Modificar o seu próprio regimento interno; 

VII. – Estudar o estatuto do Diretório Central dos Estudantes e propor as 

modificações que julgar necessárias; 

VIII. – Deliberar sobre qualquer outro assunto que não seja de competência 

privativa da Assembléia Geral. 

PARAGRAFO ÚNICO – As resoluções do Conselho Deliberativo poderão ser alteradas por 

Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim. 

 

ART. 27º - O Conselho Deliberativo será composto pela Presidente do Diretório e 

Presidentes dos Diretórios Acadêmicos Setoriais e Centros Acadêmicos 

existentes ou que vierem a institucionalizar-se na Universidade. 

 

ART. 28º - O Conselho Deliberativo terá um Presidente e um Secretário. 

§ 1º - A presidência será exercida pelo Presidente do Diretório Central dos Estudantes e em 

suas faltas ou impedimentos pelo seu substituto legal. 
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§ 2º - A secretária será exercida pelo 2º Secretário do Diretório, sendo designado um 

Secretário “ad- hoc” na sua falta ou impedimento. 

 

ART. 29º - O Conselho Deliberativo deverá publicar no órgão de divulgação do Diretório 

Central dos Estudantes um boletim bimestral de suas atividades. 

 

SEÇÃO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL  

ART. 30º - A Assembléia Geral é o órgão superior do Diretório Central dos Estudantes, 

respeitadas as disposições deste Estatuto e constituir-se da reunião dos 

associados em pleno gozo de seus direitos. 

 

ART. 31º - O aviso da primeira convocação da Assembléia Geral, com indicação obrigatória 

da ordem do dia, local e hora de sua realização, será afixada em locais 

apropriados e de fácil acesso ao corpo de associados, com 72 (setenta e duas) 

horas de antecedência, no mínimo. 

 

ART. 32º - Os trabalhos da Assembléia Geral serão dirigidos pelo presidente do Diretório ou 

por um substituto legal, auxiliado por dois secretários, devendo um ser o 

Secretário da Diretoria e o outro nomeado “ad-hoc”. 

PARAGRAFO ÚNICO – Os componentes da mesa não poderão participar dos debates. 

 

ART. 33º - Na Assembléia Geral, a palavra será concedida somente pelo Presidente, 

observando-se rigorosamente a ordem de inscrição dos oradores. 

 

ART. 34º - A Assembleia Geral, em primeira convocação, só poderá ser instalada verificando-

se a presença de 1/3 (um terço) dos sócios efetivos com direito a voto. 

PARAGRAFO ÚNICO – A instalação, em segunda convocação, com qualquer número de 

sócios, só se efetivará decorrido o prazo mínimo de 24(vinte e quatro) horas. 

ART. 35º - As decisões em Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples, salvo os 

casos previstos nas disposições regimentais. 
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ART. 36º - A Assembleia Geral só poderá deliberar com a presença de, pelo menos, a metade 

dos membros presentes á sua instalação, tanto em primeira como em segunda 

convocação. 

 

ART. 37º - A votação dos assuntos em discussão será geralmente simbólica, sendo nominal 

ou secreta quando algum dos sócios a requerer. 

PARAGRAFO ÚNICO – Não será admitido voto por procuração.  

 

ART. 38º - A Assembleia Geral poderá ser convocada: 

I. – Por iniciativa do Presidente do Diretório ou seu substituto legal; 

II. – Por assinaturas de 5%(cinco por cento) dos alunos de casa curso, em um 

número mínimo  de 50%(cinquenta por centro) mais um dos cursos de 

graduação da Universidade Estadual de Londrina. 

§ 1º - Revogado pelo I Congresso de Estudantes da Universidade Estadual de Londrina, de 30 

de novembro de 1991.  

§ 2º - Verificando o Presidente do Diretório não mais existir o motivo em que se fundou o 

pedido de convocação, pode determinar o seu arquivamento. 

 

ART. 39º - Os sócios lançarão seus nomes com letras bem legíveis no livro de presença, 

aberto antes da hora marcada para a realização da Assembleia, servindo este livro 

para a chamada dos sócios nas votações e verificação de número. 

   

ART. 40º - A votação dos assuntos em discussão será feita, imediatamente, quando algum 

sócio requerer o encerramento da discussão e a Assembleia aprovar esse 

requerimento, o qual não poderá ser discutido. 

 

ART. 41º - Só é permitida a convocação de Assembleia Geral, durante os períodos letivos 

regulares de aulas da Universidade. 

 

ART. 42º - Compete a Assembleia Geral: 
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I. – Deliberar, em grau de recurso, sobre qualquer decisão do Conselho 

Deliberativo;  

II. – Designar quem presidirá a Assembleia Geral, quando o Presidente do 

Diretório ou seus substitutos legais imediatos estiverem impedidos. 

 

CAPITULO V 

DAS ELEIÇÕES 

ART. 43º - Serão elegíveis para a Diretoria Executiva apenas os alunos que estejam 

matriculados nos cursos de graduação ou pós-graduação da Universidade 

Estadual de Londrina, estando os eleitos sujeitos a perda do mandato nos casos 

de infração de qualquer norma deste Estatuto. 

PARAGRAFO ÚNICO – Perderá o mandato todo aquele que por qualquer motivo, deixe de 

estar matriculados em curso de graduação ou pós-graduação da Universidade Estadual de 

Londrina; 

 

ART. 44º - Todo o processo eleitoral será acompanhado por uma comissão constituída por 

05 (cinco) titulares e 05 (cinco) suplentes, todos estudantes da Universidade 

Estadual de Londrina, que nomearão entre si os respectivos Presidente e Relator. 

PARAGRAFO ÚNICO – Os membros da comissão serão designados pelo Conselho 

Deliberativo do Diretório Central dos Estudantes. 

 

ART. 45º - Incumbirá á comissão receber os pedidos de inscrição dos candidatos até 03 (três) 

dias úteis antes da data marcada para o pleito; decidir sobre eventuais 

impugnações ou substituições de candidatos; designar as mesas receptoras de 

votos e as juntas apuradoras; proclamar o resultado da eleição e decidir sobre os 

casos omissos. 

 

ART. 46º - A eleição será realizada em 02(dois) dias, constantes do período letivo, 

designados pela Diretória Central dos Estudantes e, na falta desta, pelo 

Conselho Deliberativo do Diretório Central dos Estudantes, observadas as 

seguintes normas: 
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a) Registro prévio dos candidatos; 

b) Realização dentro do recinto da Universidade Estadual de Londrina; 

c) Identificação do votante; 

d) Garantia do sigilo do voto e da inviolabilidade das urnas; 

e) Apuração imediata, após o término da votação; 

f) Votação por legendas ou siglas sob as quais tenham sido registrados os candidatos. 

PARAGRAFO ÚNICO – A eleição deverá ser realizada até 15(quinze) dias antes do termino do 

mandato em exercício.  

 

ART. 47º - Revogado pelo I Congresso de Estudantes da Universidade Estadual de Londrina, 

de 30 de novembro de 1991. 

 

ART. 48º - O mesmo sócio não poderá candidatar-se a mais de um cargo eletivo e nem 

figurar em mais de uma chapa. 

 

ART. 49º - As cédulas deverão designer com clareza os nomes dos candidatos e os cargos. 

PARAGRAFO ÚNICO - A confecção das cédulas deverá obedecer ao padrão estipulado pelo 

Conselho Deliberativo. 

 

ART. 50º - Serão nulos os votos que: 

a) Se apresentarem rabiscados; 

b) Se apresentar escritos a lápis; 

c) Que forem dados a pessoas cujos nomes não constem nas chapas inscritas; 

d) Forem dados através de cédulas não oficiais. 

 

ART. 51º - O presidente do Diretório deverá afixar, para conhecimento dos eleitores, os 

nomes dos candidatos, assim que forem encerradas as inscrições. 

 

ART. 52º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maior número de votos. 

§ 1º - Em caso de empate será considerada eleita a chapa que tiver sido registrada em 

primeiro lugar. 
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§ 2º - A posse dos eleitos ocorrerá 10(dez) dias após proclamado o resultado da eleição. 

 

ART. 53º - A votação da urna em que o número de cédulas oficiais não coincidir com o 

número de votantes, ou apresentar qualquer transgressão aos dispositivos 

regimentais, será anulada. 

 

ART. 54º - Quando forem suscitadas dúvidas sobre a regularidade das eleições ou apurações, 

cabe á parte interessada o direito de protesto, que será julgado pela Comissão 

de que trata o ART. 44º. 

 

ART. 55º - Os casos omissos referentes a esta seção serão resolvidos pela Comissão 

constituída na forma do ART. 44º. 

 

ART. 56º - A propaganda eleitoral farar-se-á por todos os meios legais. 

§ 1º - Não serão permitidas inscrições a tinta, cal, ou outros meios, nem a afixação de 

cartazes que danifiquem as dependências da Universidade. 

§ 2º - Revogado pelo I Congresso de Estudantes da Universidade Estadual de Londrina, de 30 

de novembro de 1991. 

 

ART. 57º - Toda a campanha eleitoral far-se-a por conta e sob a responsabilidade dos 

candidatos. 

PARAGRAFO ÚNICO - A Diretoria não se envolverá de nenhuma maneira na campanha 

eleitoral, a não ser para fazer cumprir as disposições estatutárias. 

 

CAPITULO VI 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

ART. 58º - Os sócios que infringirem os preceitos deste Estatuto ou das deliberações da 

Diretória, do Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral, sofrerão uma das 

seguintes penalidades, que lhes serão aplicadas conforme a gravidade dos casos, 

facultando-se-lhes ampla defesa: 

I. – Advertência; 
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II. – Suspensão; 

III. – Exclusão do quadro social. 

 

ART. 59º - A pena de advertência será aplicada quando da primeira falta, de natureza leve, 

praticada pelo associado, a critério da Diretória. 

 

ART. 60º - A pena de suspensão será aplicada ao sócio que cometer qualquer falta grave, a 

critério da Diretoria. 

§ 1º - A suspensão será de, no mínimo, 03 (três) dias e no máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º - O sócio suspenso fica privado de todos os seus direitos pelo tempo que durar a 

suspensão, mas continuará obrigado aos deveres estatutários. 

§ 3º - A pena de suspensão será publicada e constará de ata. 

 

ART. 61º - A pena de exclusão será aplicada ao sócio que cometer falta grave, á critério do 

Conselho Deliberativo. 

PARAGRAFO ÚNICO – Os sócios excluídos não poderão ser readmitidos no exercício da 

mesma Diretória. 

 

ART. 62º - Das penalidades impostas pelo Presidente e pela Diretoria caberá recurso ao 

Conselho Deliberativo e, das que partirem deste último órgão, a Assembléia 

Geral. 

 

ART. 63º - Por proposta de qualquer sócio, poderá ser promovida a responsabilidade civil ou 

criminal do associado ou dirigente faltoso, se assim for decidido pelo Conselho 

Deliberativo. 

 

 

 

CAPITULO VII 

DAS REUNIÕES 
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ART. 64º - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Presidente, pelo menos 

quinzenalmente, em sessão ordinária e, sempre que houver necessidade, em 

sessão extraordinária. 

§ 1º - A sessões extraordinárias serão realizadas, a qualquer momento, quando forem 

consideradas necessárias. 

§ 2º - As sessões ordinárias deverão ser marcadas com antecedência mínima de 24(vinte e 

quatro) horas. 

 

ART. 65º - Os trabalhos das reuniões da Diretoria serão divididos em duas partes: Expediente 

e Ordem do Dia. 

§ 1º - O expediente terá duração de meia hora, prorrogável por mais meia hora e constará 

de: 

I. – Leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma posta em discussão e 

votação; 

II. – Leitura da correspondência e documentos recebidos pelo Diretório que 

interessarem á reunião em apreço; 

III. – Discussão e votação de assuntos que não tenham sido incluídos na Ordem do 

Dia. 

§ 2º - A Ordem do Dia constará da discussão e votação das matérias para cuja apreciação a 

reunião tenha sido convocatória e de item sob a designação de “vários assuntos”. 

 

ART. 66º - As DELIBERAÇOES DA Diretoria serão tomadas por maioria simples, abstendo-se 

de votar o Presidente, a quem fica reservado o voto de qualidade, em caso de 

empate. 

§ 1º - Não serão válidos as deliberações adotadas em reunião da qual não haja participado 5 

(cinco) diretores, no mínimo.  

§ 2º - Todo e qualquer sócio e mesmo pessoas estranhas ao quadro social, quando 

convidados ou autorizados pelo Presidente, poderão participar das reuniões do Diretório 

sem direito a voto, embora possam tomar parte das discussões, se obtiverem permissão. 

CAPITULO VIII 

DA REPRESENTAÇÃO NOS COLEGIADOS DA UNIVERSIDADE 
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ART. 67º - A representação discente nos Órgãos Superiores e comissões permanentes da 

Universidade será indicada pelo Diretório Central dos Estudantes, em reunião 

conjunta da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, convocada pelo 

Presidente, até 10(dez) dias seguintes á posse dos eleitos. 

 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 68º - No caso de se demitirem todos os membros do Diretório, a Assembleia Geral 

indicará uma comissão, constituída por sócios efetivos, para substitui-los na 

direção, até serem cumpridas as formalidades estatutárias, para preenchimento 

dos cargos. 

 

ART. 69º - Em obediência ás disposições legais vigentes e na conformidade do que dispõe o 

Estatuto e o Regimento Geral da Universidade, a Diretoria, anualmente, 30 

(trinta) dias antes do termino de seu mandato, prestará contas de sua gestão 

financeira ao Conselho de Administração, apresentando relatório de suas 

atividades, acompanhado de balanço documentado, das verbas que lhe forem 

repassadas pela Universidade. 

PARAGRAFO ÚNICO – A não aprovação das contas impedirá o recebimento de qualquer 

auxílio, subvenções ou contribuições e, se comprovado o uso indevido de bens e recursos 

entregues á entidade, importará em responsabilidade civil, penal e disciplinar dos membros 

do Diretório. 

 

ART. 70º - O sócio que utilizar o Diretório para fins político-partidários, religiosos ou de 

discriminação social e racial, será julgado como tendo cometido falta grave e 

sujeito, por isso, as penalidades aplicáveis pelo Conselho Deliberativo. 

 

ART. 71º - Serão lavradas, em livro próprio, as atas das reuniões da Diretória Executiva e do 

Conselho Deliberativo, assinada por todos  os presentes ou por Comissão que 

expressamente tenha sido designada. 
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ART. 72º - O Extinguindo-se o Diretório ou sendo destituída sua Diretória, os bens e valores 

em seu poder retornarão á guarda e disposição da Universidade Estadual de 

Londrina. 

 

ART. 73º - Quaisquer alterações do presente Estatuto só entrarão em vigor após aprovadas 

por Congresso Estudantil da Universidade Estadual de Londrina. 

PARAGRAFO ÚNICO – Revogado pelo I Congresso de Estudantes da Universidade Estadual de 

Londrina, de 30 de novembro de 1991. 

 

ART. 74º - Todo jornal, revista ou qualquer periódico do Diretório Central dos Estudantes 

estampará, obrigatoriamente no seu cabeçalho, o nome do redator responsável. 

PARAGRAFO ÚNICO – Na hipótese da não ocorrência do previsto neste artigo, será de 

responsabilidade, e responderão civil e criminalmente, os integrantes da Diretoria Executiva. 

 

ART. 75º - O presente Estatuto entrará em vigor imediatamente após sua aprovação, 

revogando-se todas as disposições em contrario, especialmente o Regimento 

aprovado pela Resolução nº406/77, do Conselho de Administração e o Estatuto 

registrado sob nº478, efetuado em 11/06/75 no Livro A-1 de pessoas Jurídicas, 

do 2º Oficio de Registro e Títulos e Documentos desta Comarca. 

 

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. 

 

ESTATUTO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES  

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
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