
ESTATUTO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE) DA UFPA 

 

CAPÍTULO I – Da natureza, sede e duração 

Art. 1o O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) é pessoa jurídica, de direito privado, representante dos estudantes da UFPA, 

cabendo-lhe a defesa dos direitos e interesses destes nas questões políticas, 

administrativas e jurídicas, tendo sede e foro à Rua Augusto Corrêa, s/n, setor de 

Recreação da UFPA (Vadião), altos e duração por tempo ilimitado. 

Art. 2o O DCE possui independência política, administrativa e disciplinar em relação a 

qualquer outra instituição. 

Art. 3o Compõem o DCE: I – Corpo Discente; II – Assembleia Geral; III – Conselho de 

Entidades de Base (CEB); IV – Representação Discente. 

 

CAPÍTULO II – Da competência 

Art. 4o É competência do DCE: I – Estimular o crescimento das organizações de base dos 

estudantes em âmbito estadual; II – Desencadear estratégias que respondam aos 

interesses educacionais, culturais, sociais, políticos e econômicos da categoria discente 

da UFPA; III – Exercitar a integração com as demais entidades representativas das 

demais categorias existentes na UFPA e fora dela; IV – Defender a educação enquanto 

bem público e uma política que atenda às necessidades populares, o direito ao ensino 

público, gratuito e de qualidade para todos; V – Lutar pela autonomia e democratização 

efetiva das universidades brasileiras; VI – Concorrer para o aprimoramento das 

instituições democráticas notadamente aquelas empenhadas em pugnar pela adoção de 

medidas que promovam o bem estar social e educação. 

 

CAPÍTULO III – Do patrimônio e receita 

Art. 5o Constituem patrimônio do DCE: I – os bens, valores e direitos com que lhe 

instituem, o que já adquiriu e os que venha a adquirir; II – os bens, valores e direitos que 

a ele venha a ser incorporado pelo poderes públicos; III – os legados, doações e heranças 

que lhe foram ou venham a ser destinados. 

Art. 6o Constituem receita do DCE: I – a sua receita própria, assim como contribuições 

adquiridas de forma transparente e lícita; II – os recursos decorrentes de serviços, 

contratos e convênios; III – as rendas próprias de seu patrimônio que estejam sob sua 



administração; IV – os produtos das operações de créditos que venha a efetuar; V – as 

rendas provenientes e títulos, ações ou papeis financeiros de sua propriedade; VI – suas 

e outras rendas eventuais; VII – os donatários e outras contribuições; VIII – os usufrutos 

a ele conferidos, bem como os provenientes de compromissos instituídos a seu favor; IX 

– as rendas instituídas por terceiros a seu favor; X – o produto de financiamentos de 

programas conseguidos junto a órgãos de fomento e financiamento nacional e 

internacional; XI – os valores que receber eventualmente; XII – outras rendas que lhe 

competirem por sua natureza ou disposição legal. 

Art. 7o – Na hipótese de doação ou legados, graciosos ou com ônus, aceitação dependerá 

da diretoria do DCE, devendo esta prestar contas ao CEB, bem como à Assembleia Geral.  

Art. 8o – Os bens e recursos serão utilizados e aplicados exclusivamente para 

consecução dos seus objetivos. 

 

CAPÍTULO IV – Do corpo discente 

Art. 9o – O Diretório Central dos Estudantes terá número ilimitado de estudantes 

membros matriculados regularmente na UFPA, os quais não respondem 

subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome da entidade. 

Art. 10o – São direitos do corpo discente: I – votar e ser votado; II – participar da 

assembleia geral; III – provocar, mediante a exposição de motivos instruída de pauta e 

subscrita de 5% (cinco por cento) do corpo discente, a imediata convocação da 

assembleia geral do DCE. 

Art. 11o – São deveres do corpo discente: I – obedecer as normas estatutárias do DCE; II 

– acatar as decisões de caráter geral do DCE; III – trabalhar em prol dos objetivos do 

DCE. 

 

CAPÍTULO V – Da Assembleia Geral 

Art. 12o – A Assembleia Geral dos Estudantes é o órgão máximo de deliberação do DCE e 

dela poderão participar todo o corpo discente da entidade. 

Art. 13o – Assembleia Geral dos Estudantes deverá ser convocada, de forma ordinária, 

semestralmente pela diretoria do DCE ou, de forma extraordinária, pela diretoria do 

DCE ou por abaixo assinado de 5% do seu corpo discente. 



Parágrafo único – A Assembleia Geral dos Estudantes deverá ser convocada com 

antecedência mínima de 48 horas da data de sua realização com ampla divulgação da 

pauta a ser discutida, local e horário. 

Art. 14o – Compete à Assembleia Geral dos Estudantes: I – Aprovar, modificar e resolver 

casos omissos deste estatuto; II – Decidir sobre a proposta de dissolução do DCE; III – 

Decidir as questões políticas de maior relevância para a comunidade estudantil; IV – 

Afastar a diretoria do DCE. 

Art. 15o – A Assembleia Geral dos Estudantes será instalada em primeira chamada 

mediante a quórum mínimo de 10% de seu corpo discente e, em segunda chamada, com 

2% de seu corpo discente, observando o intervalo de meia hora entre as duas chamadas. 

§1o – A Assembleia Geral dos Estudantes poderá alterar a própria pauta proposta 

incluindo e/ou excluindo pontos ou modificar sua ordem. 

§2o – A Assembleia Geral dos Estudantes deliberará por maioria simples de votos. 

§3o – Dependerá do quórum mínimo de 10% do corpo discente as deliberações das 

seguintes questões:  

a) Destituição da diretoria; 

b) Dissolução do DCE. 

 

CAPÍTULO VI – Do Conselho de Entidades de Base 

Art. 16o – O Conselho de Entidades de Base – CEB, segunda instância de deliberação do 

DCE, é composto por um representante de cada Centro Acadêmico dos cursos ofertados 

pela UFPA e um representante de cada Diretório Acadêmico das unidades da UFPA. 

Art. 17o – O CEB reunir-se-á de forma ordinária mensalmente e de forma extraordinária 

sempre que convocado pela diretoria do DCE ou por 25% de suas entidades membros. 

Parágrafo único – O CEB deverá ser convocado com antecedência mínima de 48 horas 

com ampla divulgação de sua pauta, local e horário para sua realização. 

Art. 18o – Compete ao CEB: I – Convocar as eleições para a diretoria do DCE e para 

representação discente, assim como instalar a comissão eleitoral; II – Deliberar e 

elaborar políticas gerais ou específicas identificadas com os interesses da comunidade 

estudantil; III – Empossar a diretoria do DCE após a divulgação oficial do resultado das 

eleições por parte da Comissão Eleitoral; IV – Aprovar ou reprovar as contas da diretoria 

do DCE. 

Art. 19o – O quórum mínimo para a instalação do CEB é de 30% das entidades membros. 



CAPÍTULO VII – Da Diretoria 

Art. 20o -  A diretoria é o órgão executivo do DCE, e é constituído por 34 diretores 

eleitos (com paridade de gênero) em eleições diretas e universais com mandato de 1 

(um) ano, podendo ser prorrogado em reunião do CEB, pela Assembleia Geral ou 

Congresso estudantil. 

Art. 21o – Constituem os cargos de diretoria do DCE: I – Coordenadores Gerais (2); II – 

Secretário Gral (1); - III – Diretores de Finanças (2); IV – Diretores de Movimentos 

Sociais (2); V – Diretores de Assistência Estudantil (2); VI - Diretores de Interiorização 

(10); VII – Diretores de Cultura (2); VIII – Diretores de Comunicação (2); IX – Diretores 

de área (8): ciências biológicas, ciências da saúde, ciências jurídicas, ciências da 

educação, tecnologia, ciências da humanidade I, II e III; Diretores de Combate às 

Opressões (3): mulheres, negras e negros e LGBT’s. 

§1o – A composição da diretoria deverá ser feita respeitando-se a paridade entre os 

gêneros de seus membros. 

§2o – Cada Campi da UFPA terá direito a 1 (um) diretor de interiorização, com seu 

respectivo suplente. 

Art. 22o – Compete à diretoria do DCE: I – Cumprir e fazer cumprir o estatuto do DCE; II 

– Cumprir e fazer cumprir as resoluções da Assembleia Geral e dos CEB’s, dando-lhes 

ampla divulgação; III – Deliberar sobre as questões administrativas da entidade; IV – 

Convocar em caráter extraordinário as Assembleias Gerais dos Estudantes e os CEB’s da 

entidade, de acordo com o estabelecido neste estatuto; V – Deliberar sobre as questões 

políticas mais imediatas, sempre de acordo com os interesses dos estudantes. 

Art. 23o – Compete aos Coordenadores Gerais do DCE representar a entidade em todos 

os eventos políticos, sociais e culturais, sempre respeitando as politicas definidas pelos 

seus fóruns deliberativos. 

Art. 24o – Compete ao Secretário Geral do DCE registrar e acompanhar todo o 

andamento diário das atividades do DCE, assim como registrar em ata as reuniões da 

diretoria e manter em ordem o arquivo da entidade. 

Art. 25o – Compete aos Diretores de Finanças manter em ordem as finanças da entidade 

através de livro caixa, propor políticas de finanças para a entidade, assim como prestar 

conta das despesas do DCE para os demais diretores bem como para os estudantes em 

geral. 



Art. 26o – Compete aos Diretores de Movimentos Sociais manter a relação do DCE com 

as demais entidades do movimento social e propor políticas para a entidade neste 

campo, na perspectiva de fortalecimento da atuação da entidade na sua categoria, bem 

como o fortalecimento do movimento social como um todo. 

Art. 27o – Compete aos Diretores de Assistência Estudantil acompanhar a execução das 

políticas de assistência ao estudante implementadas pela reitoria da UFPA, órgãos 

governamentais e afins e propor políticas alternativas de assistência estudantil a serem 

defendidas pela entidade. 

Art. 28o – Compete aos Diretores de Interiorização acompanhar a realidade dos 

estudantes dos Campi da UFPA, acompanhar a atuação do movimento estudantil destes 

Campi e propor políticas para a intervenção da entidade neste setor. 

Art. 29o – Compete aos Diretores de Cultura fomentar as atividades e os grupos 

culturais que aglutinem os estudantes da UFPA e a prática esportiva, formulando 

políticas para a entidade neste sentido. 

Art. 30o – Compete aos Diretores de Comunicação do DCE editar os jornais e boletins da 

entidade, divulgar as atividades do DCE para os demais estudantes e para a sociedade 

em geral, assim como acompanhar a repercussão destas atividades aos demais órgãos de 

imprensa. 

Art. 31o – Compete aos Diretores de Área acompanhar o movimento estudantil nas suas 

respectivas áreas, propor políticas específicas de cada setor para a entidade, assim como 

fortalecer o vínculo DCE-CA’s. 

Art. 32o – Compete aos Diretores de Combate às Opressões propor e encabeçar a 

implementação de políticas setoriais de mulheres, negras e negros e LGBT’s pelo DCE, 

fortalecendo o empoderamento desses grupos.  

Art. 33o – A diretoria do DCE reunir-se-á sempre que convocada por 20% de seus 

membros. 

§1o  - O quórum mínimo para reunião de diretoria é de 40% (quarenta por cento). 

§2o – A diretoria do DCE deliberará por maioria simples de seus membros presentes em 

reunião. 

 

CAPÍTULO VIII – Da representação discente 



Art. 34o – A representação discente é o grupo de representantes dos estudantes nos 

Conselhos Superiores da UFPA, constituída por 12 (doze) estudantes, sendo 6 (seis) 

representantes discentes no CONSEPE e 6 (seis) representantes discentes no CONSAD. 

Art. 35o – A representação discente terá direito a assento e voz em todas as reuniões de 

diretoria do DCE e do CEB. 

Art. 36o – Compete a representação discente representar os estudantes da UFPA nos 

Conselhos Superiores e defender as políticas definidas nos seus fóruns legítimos, 

conforme este estatuto.  

 

CAPÍTULO IX – Das eleições 

Art. 37o – As eleições para a diretoria do DCE e para a representação discente realizar-

se-ão anualmente em data a ser definida em reunião de CEB convocada exclusivamente 

para este fim. 

§1o – As eleições serão realizadas de forma direta e universal e a composição da 

diretoria será feita de forma proporcional e qualificada. 

§2o – Terão direito a compor a gestão do DCE as chapas que obtiverem o mínimo de 10% 

do total de votos, sendo o número de diretorias a que terão direito proporcional a 

votação obtida. 

§3o – A composição da diretoria será feita da seguinte forma: a chapa com maior número 

de votos terá direito a ocupar as duas coordenações gerais; caso o total de votos da 

chapa mais votada, dividido por dois, seja maior que a votação da segunda colocada, ela 

terá direito a fazer primeiro a pedida de cargo; na sequência e com o mesmo critério, a 

pedida será feita de forma alternada. 

Art. 38o – O quórum mínimo para a validade das eleições será de 10% do corpo discente 

da UFPA. 

Art. 39o – À Comissão eleitoral escolhida pelo CEB caberá: I – organizar o pleito 

(elaborar o regimento eleitoral, inscrever as chapas, impugnar as chapas conforme o 

regimento, organizar as seções eleitorais e definir mesários); II – apurar os votos 

(compor as mesas de apuração, impugnar votos e urnas); III – proclamar o resultado das 

eleições; IV – lavrar as atas de eleição e de posse da diretoria. 

Art. 40o – Este estatuto entra em vigor na data de sua aprovação, sendo os casos 

omissos resolvidos em primeira instância pela diretoria, em segunda instância pelo CEB  

em última instância pela Assembleia Geral. 



 

 

 

CAPÍTULO X – Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 41o – A diretoria do DCE convocará Assembleia Geral anualmente para prestação de 

contas das origens e aplicações dos recursos e demonstração do balanço patrimonial. 

Art. 42o – No caso de extinção competirá a Assembleia Geral extraordinária estabelecer 

os critérios para liquidação do DCE, assim como seus bens serão doados a uma 

instituição congênere. 

Art. 43o – Este estatuto só poderá ser modificado pelo Congresso Estudantil, cabendo ao 

CEB definir a data para este. 

 

 

 

 

 

Aprovado em 12 de dezembro de 1998. 

Reformado em 8 de abril de 2016, plenária final do 6o CONEUFPA. 


