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O que faz o Centro Acadêmico? 
 

O Centro Acadêmico é a entidade representativa dos estudantes do curso de. É ele que 

encaminha e busca soluções para os problemas acadêmicos, sendo um canal para que os 

estudantes possam fazer reivindicações de seus direitos e dar sugestões sobre as condições de 

ensino e infra-estrutura oferecidas. Através dos representantes do Centro Acadêmico, 

os estudantes podem tirar dúvidas sobre todas questões relacionadas a sua vida acadêmica, 

encaminhar todo tipo de propostas em defesa dos interesses estudantis junto a Coordenação 

do Curso e os demais órgãos da Universidade.  

O CA deve ser um fiscalizador das atividades da instituição, lutar contra o aumento das 

mensalidades e contra as ações que firam o direito dos estudantes inadimplentes, por 

exemplo. Nas universidades públicas, deve observar as formas de aplicação dos recursos e a 

transparência na gestão da instituição lutando contra o sucateamento da universidade.  

A diretoria do Centro Acadêmico deve garantir que haja representação discente nos 

departamentos, colegiados, congregações, nas Comissões Próprias de Avaliação – CPA´s que 

fazem parte do Sinaes – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

O CA deve, também, organizar atividades acadêmicas (palestras e seminários, festas, 

confraternizações, a calourada, festivais de arte e cultura, atividades esportivas, etc). Ser um 

espaço de vivência e de referência para os estudantes do curso. 

  

 

Passo a passo para construir o CA 
 

Montar um Centro Acadêmico é mais fácil do que você imagina. Basta ter um grupo de 

estudantes interessados em construir a entidade e seguir alguns passos simples, que 

destacamos a seguir: 

1) Organizar uma reunião com os representantes das turmas ou com a galera interessada do 

curso ou faculdade\Universidade para discutir a importância do CA e tirar alguns 

encaminhamentos práticos para fundar a entidade.  

2) Nessa mesma reunião a galera reunida já aprova um grupo de pessoas para formar a 

Comissão Pró-CA, que vai divulgar para o restante dos estudantes o que é um CA, pode usar 

inclusive as informações desta cartilha. A comissão irá, também, fazer uma proposta de 

Estatuto da entidade (ver modelo) e marcará uma Assembléia dos estudantes do curso para 

aprovar esse estatuto e debater outros temas vinculados à  criação do CA. Essa será a 

Assembléia de Fundação do CA. 

3 )Nessa Assembléia Geral será definido o nome do CA, aprovar o estatuto e eleger uma 

comissão eleitoral que vai organizar a primeira eleição da diretoria da entidade. Também vai 

definir as regras para a eleição e indicar uma data para a sua realização. Essa Assembléia tem 

que ser coordenada por estudantes do curso, que deverão escrever uma ata para registrar as 

suas deliberações. 

4) Aí é divulgar a data da eleição, estimular que os estudantes formem chapas para disputar a 

diretoria da entidade. Essa divulgação tem que ser ampla. Inscritas as chapas, tem que haver 

um prazo para que elas apresentem suas propostas para o CA – é a campanha eleitoral para o 

Centro Acadêmico, uma fase de muito debate e troca de idéias. O dia ou dias da eleição tem 



 

 

que ser organizados de forma a permitir que o maior número possível de estudantes possam 

votar. Colocar as urnas em lugares estratégicos de grande circulação é uma coisa importante. 

5 )Realizada a eleição e apurado os votos, a comissão eleitoral faz a ata registrando o número 

de votantes e a votação de cada chapa, declarando o vencedor. É importante que esse 

resultado seja registrado em Cartório, junto com a ata de fundação do CA, que foi feita na 

Assembléia Geral. 

6) Pronto. O CA do seu curso já está montado e pronto para sair a campo para defender os 

direitos dos estudantes e participar ativamente do movimento estudantil.  

 

Conheça a Lei que rege a organização do movimento estudantil brasileiro 

 

Lei no 7.395 de 31/10/1985 

Dispõe sobre as entidades de representação dos estudantes do ensino superior.  

Dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes de nível superior e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte lei: 

Art. 1o A União Nacional dos Estudantes, UNE, criada em 1937, é entidade representativa do 

conjunto dos estudantes das Instituições de ensino superior existentes no país. 

Art. 2o As Uniões Estaduais dos Estudantes, UEE's, são entidades representativas do conjunto 

dos estudantes de cada Estado, do Distrito Federal ou de Território onde haja mais de uma 

instituição de ensino superior.  

Art. 3o Os Diretórios Centrais dos Estudantes, DCE's, são entidades representativas do 

conjunto dos estudantes de cada instituição de ensino superior. 

Art. 4o Fica assegurado aos estudantes de cada curso de nível superior o direito à organização 

de Centros Acadêmicos, CA`s, ou Diretórios Acadêmicos, DA's, como suas entidades 

representativas. 

Art. 5o A organização, o funcionamento e as atividades das entidades a que se refere esta lei 

serão estabelecidas em seus estatutos, aprovados em assembléias gerais no caso dos CA's e 

DA's e através de congressos nas demais entidades. 

Art. 6o Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação 

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário, principalmente as contidas na lei no 0464 de 

9 de novembro de 1964 e na lei no 6680 de 16 de agosto de 1979. Brasília, em 31 de outubro 

de 1985: 164o da independência e 97o da República. 

 

JOSÉ SARNEY - Presidente da República 

Marco Maciel vice-presidente da República 

Publicada no Diário Oficial da União em 4/11/85, Seção I, pg. 16065 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO DE ESTATUTO 

Estatuto do Centro Acadêmico _________________________________ 

 

Capitulo I - Da Entidade 

Art.1 - O Centro Acadêmico _______________________________________________ 

fundado em ___/___/______, sociedade civil sem fins lucrativos, apartidária, com sede e foro 

na cidade de ____________________________________é o órgão de representação 

estudantil do curso de_____________ faculdade____________________. 

Parágrafo único - O Centro Acadêmico ____________________, a seguir denominado de CA, 

reconhece o Diretório Central dos Estudantes, DCE, a União Estadual dos Estudantes, UEE 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. 

Art. 2 - O CA tem por objetivos: reconhecer, estimular e levar adiante a luta dos estudantes 

representados em defesa de seus interesses. Luta pela ampliação da participação da 

representação estudantil nos órgãos colegiados, organizar e orientar a luta dos estudantes, ao 

lado do povo, para a construção de uma sociedade livre e democrática; organizar a luta por 

uma faculdade crítica, autônoma e democrática. 

 

Capítulo II - Dos elementos da entidade 

Art. 3 - São elementos do CA: 

I Seu Patrimônio 

II Seus associados 

 

Seção I Do Patrimônio 

Art. 4 - O patrimônio da entidade é constituído pelos bens que possui e por outros que venha a 

adquirir, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação dos seus encargos 

Art. 5 - A receita da entidade é constituída por auxílios e subvenções, doações e legados, 

rnda auferida em seus empreendimentos. 

Capítulo III - Da organização e do funcionamento da entidade 

 

Seção II - Dos Associados 

Art. 6 - São associados do CA todos os alunos regularmente matriculados no curso de 

graduação de _________ da Faculdade _______________. 

Art. 7 - São direitos dos associados: 

Votar e ser votado, conforme as disposições do presente estatuto; reunir-se, associar-se e 

manifestar-se nas dependências do CA bem como utilizar seu patrimônio para realizar e 

desenvolver qualquer atividade que não contrarie o presente estatuto; Ter acesso aoslivros e 

documentos do CA. 

Art. 8 - São deveres dos associados: 

Cumprir e fazer o estabelecimento no presente estatuto, bem como as deliberações das 

instâncias do CA. Lutar pelo fortalecimento da entidade; zelar pelo patrimônio moral e 

material da entidade; exercer com dedicação e espírito de luta a função de que tenham sido 

investidos 

.Art. 9 - Penalidades aos associados: 



 

 

Os associados que desrespeitarem o disposto no art. 8 poderão perder a condição de 

associado quando a acusação feita por outros associados à diretoria for decidida pela 

assembléia geral com pleno exercício de defesa por parte do sócio. 

Art. 10 São instâncias do CA 

I)Assembléia Geral 

lII) Diretoria 

Seção I - Da Assembléia Geral 

Art. 11 - A assembléia geral é instância máxima de deliberação da entidade 

Art. 12 - A assembléia geral realiza-se: 

I) por iniciativa de, no mínimo, 50% mais 1 da diretoria por requerimento de 1/10 de 

associados da diretoria 

Parágrafo único - Toda assembléia geral será convocada através de edital afixado na sede do 

CA __________________________ e no recinto da Faculdade com pelo menos 3 dias de 

antecedência, o qual mencionará data, horário, local e pauta. A assembléia geral se realiza em 

duas sessões, diurna e noturna, e delibera com a presença mínima de 1/10 dos associados. 

Parágrafo único Para efeito de quorum será considerada a soma dos presentes nas duas 

sessões 

Art. 14 - São atribuições da assembléia geral: 

Aprovar seu regimento interno; aprovar reforma do estatuto pelo voto de 2/3 dos presentes; 

aprovar e alterar o regulamento eleitoral; criar medidas de interesses dos sócios; deliberar 

sobre casos omissos no presente estatuto. 

Seção II - Da Diretoria 

Art. 15 - A diretoria é a instância responsável pelo encaminhamento e execução das atividades 

cotidianas das entidades. 

Art. 16 - Compete a diretoria: 

Representar os estudantes do curso de ______________________________ da faculdade 

_________________________________________; cumprir e fazer cumprir o presente 

estatuto, bem como divulgá-lo entre os sócios; respeitar e encaminhar as decisões do CA; 

planejar e viabilizar a vida econômica da entidade; convocar a assembléia geral; convocar as 

eleições para a diretoria do CA; apresentar relatório de suas atividades ao final do mandato. 

Art. 17 - A diretoria compõem-se de pelo menos 5 membros: 

Presidente; vice- presidente; secretário geral; tesoureiro geral; diretor de comunicação. 

Parágrafo único - a diretoria poderá ter um corpo de direção 

Art. 18 - São responsabilidades específicas: 

I - Do presidente: 

Presidir as reuniões da diretoria; presidir as assembléias gerais; representar publica e 

juridicamente a entidade. 

II - Do vice-presidente: 

Substituir, com as mesmas atribuições, o presidente em caso de ausência ou 

impedimento; auxiliar o presidente na coordenação das reuniões e assembléias. 

III - Do secretário geral: 

Secretariar as reuniões da diretoria e assembléias. 

IV - Do tesoureiro geral: 

Executar o planejamento econômico aprovado pela diretoria; movimentar, em conjunto com o 

presidente, as contas bancárias da entidade; apresentar prestação de contas periódicas. 



 

 

V - Diretor de Comunicação: 

Publicar as atividades do CA e criar mecanismos que garantam que seus associados sejam 

informados dos assuntos pertinentes. 

Art. 19 - A diretoria é eleita por maioria simples, através do sufrágio universal, direto e secreto, 

para mandato de 1 ano. 

1 - a eleição deverá ser convocada com no mínimo 1 mês de antecedência. 

2 - o prazo máximo para inscrição de chapas é de 48 horas antes da realização da eleição. 

3 - as chapas devem apresentar, no ato de sua inscrição, os nomes de seus membros efetivos e 

seus cargos suplentes não sendo permitido o voto nominal para cada cargo. 

Art. 20 - A chapa vencedora tomará posse até, no máximo, 15 dias após a apuração dos votos. 

 

Capítulo V Das disposições Gerais e Transitórias 

Art. 21 - O presente estatuto somente poderá reformado, total ou parcialmente, se assim for 

requerido por 2/3 dos associados. 

Art. 22 - os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações 

contraídas em nome do CA 

Art. 23 - Os diretores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações contraídas em 

nome do CA. 

Art. 24 - Não é admitido o voto por procuração 

Art. 25 - O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela assembléia geral. 

O ESTATUTO DEVE SER ASSINADO POR QUEM SECRETARIOU A REUNIÃO E POR UM 

REPRESENTANTE DA COMISSÃO PRÓ CA. DEVE SER REGISTRADO EM CARTÓRIO E TER FIRMA 

RECONHECIDA. 

 

 

Modelo de Ata de Fundação 

Aos _______ dias do mês de _______ de _______ na cidade de ______________os estudantes 

do curso de ______________ da faculdade ________________ da Universidade 

_______________reunidos em Assembléia Geral, sob a presidência de (nome do estudante 

eleito para presidir a assembléia) e secretariado por (nome do estudante eleito para 

secretariar a assembléia) escolhidos dentre os presentes na Assembléia, dão por iniciados os 

trabalhos e põem em discussão a pauta única fundação do Centro Acadêmico. Após debate, 

aprovou-se o nome do Centro Acadêmico do curso _______________, que a partir de agora 

será denominado Centro Acadêmico ____________. Em seguida, foi debatido e aprovado o 

estatuto que regerá a entidade, e que segue em ata anexa. Ficou definido que os estudantes 

_________________________________ irão compor a Comissão Eleitoral responsável pela 

realização e divulgação do pleito que acontecerá no dia ____________. Por fim, declarou-se 

fundado CA___________________, entidade representativa dos estudantes de 

_____________ da faculdade _______________ da Universidade ________________. Nada 

mais havendo a tratar, encerou-se a Assembléia Geral e a presente ata, que para fins de 

direitovai devidamente assinada. 

_________________________ 

Presidente da Assembléia 

_________________________ 

Secretário da Assembléia 



 

 

Modelo de Ata de Eleição 

No dia ____ do mês ______________________ do ano ________ ocorreram as eleições do CA 

____________________________ , entidade representativa dos estudantes do curso de 

________________ da faculdade ________________. Concorreram nesta eleição as seguintes 

chapas compostas pelos seguintes estudantes (nomes das chapas e dos componentes). 

Votaram nessa eleição _________ alunos regularmente matriculados. A chapa __________ 

recebeu ________ votos; a chapa ________, ___________ votos. Houveram ainda _________ 

votos brancos e nulos. 

Foi eleita a chapa _______ , com seus respectivos membros já citados, para a gestão do CA. 

Sem nada mais a declarar, encerra-se a presente ata. 

 

__________________________ 

Presidente Comissão eleitoral 

 

__________________ 

Presidente CA 

 

____________________ 

Presidente eleito 

 

Modelo de Ata de Posse 

Aos _______ dias do mês de __________ do ano _________ na cidade ___________ tomou 

posse a diretoria eleita do Centro Acadêmico _________________ para cumprir mandato de 1 

ano a contar da data da presente ata. A diretoria é composta dos seguintes membros: 

Presidente (nome, assinatura, RG, CPF, Endereço) 

Vice-presidente (nome, assinatura, RG, CPF, Endereço) 

Secretário Geral (nome, assinatura, RG, CPF, Endereço) 

Tesoureiro geral (nome, assinatura, RG, CPF, Endereço) 

Para fins de direito, a ata segue devidamente assinada pelo presidente da Comissão Eleitoral e 

pelos presidente e secretário geral do CA. 

Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente ata. 

Modelo de Ata de Posse 

_______________________ 

Presidente Comissão eleitoral 

 

_______________________ 

Presidente CA 

 

_______________________ 

Secretario Geral CA 

 

 

 

 

 



 

 

MODELO DE LIVRO-CAIXA 

1° folha termo de abertura 

Aos 2 dias do mês de agosto do ano de 2000, dou como abertura ao livro caixa da gestão 

2000/2001 da Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia (DA,EREFAR), a fim de nortear 

os trabalhos desta tesouraria. 

São Luís, 08 de junho de 2001. 

Assinatura dos membros da CALC (DA ou EREFAR). 

2° folha em diante anotações das entradas e saídas. 

Ultima folha termo de encerramento. 

Aos 31 dias do mês de julho do ano de 2001, durante o XXX CONEEF na cidade de ----- dou por 

encerrado o livro caixa da gestão 2000/2001 da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Farmácia (DA ou EREFAR), que apresentou o seguinte resumo: 

-------, 31 de julho de 2001. 

Assinatura dos membros da CALC, DA ou EREFAR. 

Observações: 

1 – todas as folhas devem ser rubricadas por todos os membros da CALC ou DA desde que 

aprovados as informações contidas nesta; 

2 – devem ser especificados o saldo inicial, saldo final e taxas bancarias no fechamento de 

todos os meses; 

3 – as notas fiscais, recibos e declarações correspondentes a cada lançamento realizado no 

livro-caixa devem ser coladas e feitas as copias das mesmas em folhas não anexadas ao livro-

caixa e sim em pastas à parte; 
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