
ESTATUTO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS 

 
TÍTULO I - DA ENTIDADE 

 
CAPÍTULO I - DA NATUREZA JURÍDICA 

 
Art. 1º - O Diretório Central dos Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e               
Tecnologia do Tocantins, doravante denominado pela sigla DCE/IFTO, interpõe-se como          
sendo uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e autônoma, fundado em 24 de               
outubro de 2018, constituindo-se a entidade máxima de representação dos estudantes           
matriculados nos cursos superiores - Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo, de cada Campi            
do IFTO, conforme Art. 3º da Lei Federal Nº 7.395/85. 
 
Art. 2º - O DCE/IFTO será regido pelo presente Estatuto e pelas disposições gerais em vigor,                
com prazo indeterminado de dissolução, tendo sede jurídica e administrativa no IFTO,            
localizado na Quadra AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins,               
CEP 77021-090. 
 

CAPÍTULO II - DA FINALIDADE E PRINCÍPIOS 
 

Art. 3º - São finalidades do DCE: 
I - Lutar em defesa dos interesses e direitos dos estudantes do IFTO, sem qualquer distinção                
de raça, cor, nacionalidade, sexo ou convicção política, religiosa ou social; 
II - Representar e defender junto a órgãos de direito público e privado os interesses dos                
estudantes, no limite de suas atribuições;  
III - Auxiliar a criação e regularização, e fiscalizar a atuação de entidades estudantis dos               
Campi do IFTO; 
IV - Promover e incentivar a aproximação e a solidariedade entre os membros do corpo               
discente, docente e técnico administrativo do IFTO; 
V - Incentivar e preservar a Cultura Nacional e Popular; 
VI - Lutar pelo ensino público e gratuito em todos os níveis e voltado aos interesses da                 
população brasileira; 
VII - Lutar contra todas as formas de exploração e opressão; 
VIII - Manter convênios com entidades estudantis de ensino superior e demais organizações,             
desde que não implique em perda de sua autonomia; 
IX - Preservar as tradições estudantis, a probidade da vida escolar, o patrimônio moral e               
material das Instituições de Ensino Superior e a harmonia entre diversos organismos da             
estrutura acadêmica;  
X - Organizar reuniões e certames de caráter cívico, social, cultural, técnico científico e              
desportivo, visando a complementação e aprimorando da formação universitária;  



XI - Publicar, dentro de suas possibilidades, material informativo no intuito de fomentar a              
informação e a participação dos associados nas atividades e decisões da entidade; 
XII - Promover, dentro de suas possibilidades, um jornal universitário trimestral, com o             
intuito de fomentar a pesquisa e a informação;  
XIII - Tomar posição e colaborar na solução de problemas sociais, educacionais e culturais da               
coletividade em geral;  
XIV - Defender os direitos dos estudantes, zelar por seus interesses e lutar por suas                
reivindicações;  
XV - Representar todos os estudantes dos Campi do IFTO; 
XVI - Defender a democracia, a liberdade, a paz e a justiça social, priorizando o diálogo e o                  
consenso, dentro e fora do IFTO; 
XVII - Incentivar o empreendedorismo e inovação entre os estudantes;  
XVIII - Coordenar a luta pela defesa dos interesses dos estudantes e pela conquista de suas                
reivindicações, exercendo sua função de representação através da participação de todos os            
estudantes nas discussões, garantindo todos os meios disponíveis para isso;  
XIX - Defender com coerência, justiça e ética os direitos e interesses do corpo discente nos                
vários setores do IFTO. 
 
Art. 4º - Compete ao DCE: 
I -  Cumprir e fazer cumprir este Estatuto; 
II -  Dirigir suas ações objetivando o cumprimento de seus fins;  
III - Patrocinar desde que não viole o texto do presente estatuto, os interesses do corpo                
discente.  
 
Art. 5º - É vedado ao DCE: 
I - Restringir, direta ou indiretamente a propaganda eleitoral, entre os associados, dos             
candidatos devidamente registrados aos postos eletivos estudantis;  
II - Estabelecer distinções entre os estudantes por questões político partidárias, de raça, de              
credo ou por posição social;  
III - Defender interesses de grupos político-partidários, religiosas ou raciais;  
IV - Praticar qualquer ato contrário a legislação vigente. 
 

TÍTULO II - DOS ASSOCIADOS 
 

CAPÍTULO I - DO QUADRO SOCIAL 
 

Art. 6º - São associados do DCE todos os estudantes de graduação regularmente matriculados              
no IFTO. 
 
Parágrafo Único - Para deixar de ser associado ou demitido, o estudante terá que ter chegado                
ao término de seu curso de graduação ou ter tido respondido o processo de Regime               
Disciplinar de Exclusão, previsto no Capítulo III, Artigo 12 deste título.  



 
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 
Art. 7º - São direitos dos associados: 
I -  Respeitar e cumprir a disposições do presente Estatuto;  
II - Votar e ser votado para cargos dos órgãos que constituem esta entidade; 
III - Fazer parte de comissões, delegações ou representações; 
IV - Exercer cargos dos órgãos que constituem esta entidade; 
V - Apresentar formalmente sugestões, reclamações e críticas à Diretoria Executiva do DCE; 
VI - Participação direta, pela palavra oral ou escrita, em qualquer uma das Comissões,              
departamentos e instâncias deliberativas;  
 
Art. 8º - São deveres dos associados: 
I - Conhecer e cumprir fielmente as disposições e normas do presente Estatuto, informando              
toda e qualquer violação do mesmo;  
II - Acatar as decisões das instâncias deliberativas dos estudantes;  
III -  Preservar o patrimônio da Instituição e das Entidades Estudantis.  
IV - Proceder com a máxima correção no recinto do DCE e fora dele, quando usar seu                 
distintivo, ou outro meio de identificação.  
V - Comparecer às Assembleias Gerais do DCE;  
VI - Promover o espírito universitário nesta instituição bem como em toda a comunidade em               
geral que necessita dos serviços prestados por ela.  
 

CAPÍTULO III - DO REGIME DISCIPLINAR  
 
Art. 9º - A infração de qualquer dispositivo deste Estatuto e em particular dos referidos               
deveres presentes nas alíneas do artigo 8º, poderá acarretar ao associado a aplicação das              
seguintes penalidades: 
I - Advertência; 
II - Suspensão; 
III - Exclusão. 
 
Art. 10º - A advertência será aplicada ao associado que: 
I - Descumprir as disposições e os deveres presentes neste Estatuto;  
II - Descumprimento das decisões tomadas pelas instâncias deliberativas do DCE; 
III - Prestar declarações em nome do DCE, não aprovadas ou não ratificadas pela              
Coordenação Executiva deste Diretório, desde que tais declarações decorram danos à           
entidade;  
IV - Faltar com respeito nas Assembleias Gerais. 
 
Art. 11º - A suspensão será aplicada ao associado que: 



I - Reincidência nas infrações previstas no artigo anterior, em um prazo de seis meses após o                 
término da validade da última ação corretiva; 
II - Usar o nome do DCE atrelado a partidos políticos, instituições religiosas, associações              
esportivas, entidades sociais e similares de forma pública; 
III - Desrespeitar o presente Estatuto; 
IV - Prejudicar por meios diretos ou indiretos a administração do DCE; 
V - Desrespeitar diretamente empregados, comissões ou membros deste Diretório no           
desempenho de suas atribuições;  
 
§1º - A decisão caberá recurso à Assembléia Geral, convocada extraordinariamente para esse             
fim.  
§2º - A suspensão poderá ter duração de 1 (um) a 2 (dois) anos letivos, dependendo do grau                  
da ação cometida. 
 
Art. 12º - A exclusão será aplicada ao associado que: 
I - Reincidência nas infrações previstas no art. 10º e 11º; 
II - Fraudes de todos os tipos, principalmente as eleitorais;  
III - Improbabilidade administrativa no exercício de cargo eletivo ou nomeado nas instâncias             
do DCE.  
IV - Fazer propaganda contrária aos interesses do DCE;  
 
§1º - Caso ocupe algum cargo ou função, o infrator será afastado do mesmo até o parecer da                  
Assembleia Geral, que será convocada extraordinariamente para esse fim. 
§2º - A decisão caberá recurso à Assembléia Geral, convocada extraordinariamente para esse             
fim.  
§3º - A exclusão poderá ter duração de 2 (dois) a 4 (quatro) anos letivos, dependendo do grau                  
da ação cometida. 
 

TÍTULO III - DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E 
COMPOSIÇÃO  

  
CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS  

 
Art. 13º - São instâncias deliberativas do DCE, por ordem hierárquica: 
I - Assembleia Geral; 
II - Diretoria do DCE; 
III - Conselho Fiscal; 
IV - Conselho de Entidades de Base; 
 

CAPÍTULO II - DA ASSEMBLEIA GERAL  
 



Art. 14º - A Assembleia Geral é o órgão máximo consultivo e deliberativo do DCE, 
respeitando os dispositivos deste Estatuto e a legislação vigente.  
 
Art. 15º - A Assembleia Geral é constituída por todos os associados efetivos do DCE em 
pleno exercício de seus direitos.  
 
Art. 16º - A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do DCE, por Substituto Legal, 
por 1/3 (um terço) dos Membros da Diretoria ou Estudantes, ou pelo Presidente do Conselho 
de Entidades de Base, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas), através de 
Edital de Convocação, com prévia divulgação do mesmo em todos os campi do IFTO. 
 
Art. 17º - Compete à Assembleia Geral: 
I - Aprovar, reformar ou emendar este Estatuto; 
II - Discutir os problemas, dos Campi do IFTO, da educação e da situação do ensino superior,                 
buscando as soluções adequadas; 
III - Discutir e votar as teses, recomendações e propostas apresentadas por qualquer de seus               
associados. 
IV - Julgar em última instância, a suspensão e a exclusão dos membros; 
V - Exonerar qualquer membro das coordenações que deixe de cumprir as suas atribuições; 
VI - Deliberar sobre a pauta para qual for convocada; 
VII - Receber e considerar os relatórios da Diretoria do DCE e sua prestação de contas; 
VIII – Eleger a Comissão Eleitoral; 
 
Art. 18º - O quorum para deliberação da Assembleia Geral, será em primeira chamada de 
30% (trinta por cento) dos associados presentes e em segunda chamada, após decorrer 20 
minutos do início, terá o mínimo de 10% (dez por cento) de quorum de associados presentes. 
 
Art. 19º - A aprovação de prestação de contas da Diretoria será feita por votação entre os 
associados presentes, e somente será aprovada se receber maioria de votos simples a favor. 
 
Art. 20º - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Diretório Central dos 
Estudantes e na ausência dele, pelo seu substituto legal, e secretariada, pelo 1º (primeiro) 
secretário, ou 2º (segundo) secretário ou por substituto legal. 
 
Art. 21º - A validação de qualquer deliberação deverá receber maioria de votos simples, 
abstendo-se de votar o Presidente que terá o voto de qualidade de desempate. 
 

CAPÍTULO III - DA DIRETORIA 
 

Art. 22º - A Diretoria é o órgão executivo, coordenador, representativo e diretivo das              
atividades do DCE e composta pelos seguintes membros: 
I - Presidente; 
II - Vice-Presidente; 



III - 1º Secretário; 
IV - 2º Secretário; 
V - 1º Tesoureiro; 
VI - 2º Tesoureiro; 
VII - Diretor de Assuntos Estudantis;  
VIII - Diretor de Mídias Sociais e Comunicação; 
IX - Diretor de Assuntos Jurídicos; 
X - Diretor de Cultura; 
XI - Diretor de Integração e Eventos; 
XII - Diretor de Esportes. 
 
Art. 23º - Compete à Diretoria: 
I - Dirigir e administrar o DCE acatando as deliberações das Assembleias Gerais e do               
Conselho de Entidades de Base, na forma deste Estatuto, procurando o aprimoramento e o              
fortalecimento do mesmo; 
II - Cumprir rigorosamente este estatuto; 
III - Apresentar, ao fim da gestão, um relatório completo de seus atos; 
IV - Prestar todos os esclarecimentos pedidos, quando houver necessidade ou conveniência; 
V - Resolver, com aprovação do Conselho de Entidades de Base, todos os casos omissos no                
presente Estatuto; 
VI - Prestar os esclarecimentos que o Conselho Fiscal solicitar, facultando-lhe o exame             
completo de todos os documentos, livros e o que mais se fizer necessário ao bom               
desenvolvimento das funções do Conselho; 
VII - Manter relações com entidades estudantis de Ensino Superior do IFTO; 
 
Art. 24º - As reuniões da Diretoria poderão ser ordinárias e extraordinárias. 
 
§1º - A Diretoria do DCE deverá se reunir ordinariamente uma vez por mês e               
extraordinariamente sempre que necessário, convocando os membros via e-mail e telefone.  
§2º - As reuniões extraordinárias devem ser convocadas com, no mínimo, 24 (vinte e quatro)               
horas de antecedência;  
§3º - As reuniões ordinárias devem ser convocadas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito)               
horas de antecedência; 
§4º - É obrigatória a presença de todos os membros da Diretoria, salvo ausência justificada. 
 
Art. 25º - As deliberações só poderão ser colocadas em pauta com quórum mínimo, de 50%                
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos membros da Diretoria. 
 
Art. 26º - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, abstendo-se de votar o 
Presidente, a quem fica reservado o voto de desempate. 
 
Art. 27º - As reuniões ordinárias observarão as seguintes normas: 



I - Assinatura de comparecimento dos membros da Diretoria no livro de presença; 
II - Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 
III - Leitura da pauta da ordem do dia; 
IV - Discussão e votação dos mesmos. 
 
Art. 28º - Compete ao Presidente do DCE:  
I - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais;  
II - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, assim como os regimentos internos 
e as deliberações da Diretoria, do Conselho de Entidades de Base e das Assembleias Gerais;  
III - Agir em nome da Diretoria e do DCE dentro do regimento deste Estatuto, sempre que 
haja urgência e impossibilidade de consulta prévia à Diretoria e ao Conselho de Entidades de 
Base, devendo ser comunicado posteriormente no menor prazo possível;  
IV - Representar o DCE ativa e passivamente, extrajudicial e judicialmente, podendo neste 
último caso delegar poderes;  
V -Ter o voto de qualidade em caso de empate em qualquer votação, exceto nas eleições;  
VI - Assinar as atas das reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais, os cheques, bem 
como toda a correspondência e documentos do DCE, conjuntamente com o encarregado do 
setor respectivo;  
VII - Assinar contratos e ajustes quando aprovados pela Diretoria do DCE;  
VIII - Responder pelos diversos departamentos perante o Conselho Fiscal;  
IX - Proclamar os resultados das decisões e votações;  
X - Manter a ordem e o respeito mútuo durante as reuniões da Diretoria e das Assembleias 
Gerais;  
XI -Superintender e fiscalizar a orientação e execução das atividades e serviços mantidos pelo 
DCE, inclusive sobre os diretores de departamentos ou seções, quer eleitos, quer nomeados; 
XII - Marcar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria em concordância com os 
demais diretores. 
 
Parágrafo Único - Em caso de renúncia ou perda do mandato do Presidente, assumirá em seu                
lugar o vice-presidente, e se este renunciar ou perder o mandato assumirá o Presidente do               
Conselho de Entidades de Base que imediatamente convocará novas eleições, se não tenha             
cumprido 2/3 do mandato, mantendo a duração inicial do mandato. 
 
Art. 29º - Compete ao vice-presidente: 
I - Substituir o presidente em seus impedimentos; 
II - Auxiliar o presidente no desempenho de suas funções. 
 
Art. 30º – Compete ao 1º Secretário: 
I - Superintender todos os serviços de secretaria; 
II - Redigir e assinar juntamente com o Presidente toda a correspondência do DCE; 



III - Comunicar aos associados, em tempo hábil, qualquer deliberação da Diretoria, que lhes              
seja referente e, dentro do prazo de 3 (três) dias, fazer chegar ao conhecimento dos que forem                 
indicados para algum cargo ou comissão; 
IV - Receber todos os papéis dirigidos ao DCE e encaminhá-los ao presidente para despachos               
necessários, bem como levá-los ao conhecimento da Diretoria; 
V - Lavrar e assinar as atas das reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais; 
VI - Zelar pela guarda e arquivo dos documentos, bem como toda correspondência recebida e               
expedida. 
 
Art. 31º - Compete ao 2º Secretário:  
I -Auxiliar e substituir o 1º secretário em seus impedimentos;  
II - Auxiliar o 1º secretário no desempenho de suas funções. 
 
Art. 32º – Compete ao 1º Tesoureiro: 
I - Ter sob seu controle todas as receitas e despesas do DCE; 
II - Efetuar os pagamentos do DCE, mediante autorização do Presidente; 
III - Receber e depositar qualquer quantia em estabelecimento bancário, indicado pela            
Diretoria, não retendo em seu poder, valor superior a duas vezes o salário mínimo; 
IV -Apresentar trimestralmente, em reunião da Diretoria, balancetes demonstrativos de receita           
e despesa, com documentos comprobatórios; 
V - Assinar, com o Presidente, os cheques e os demais documentos relacionados com a               
tesouraria; 
VI - Manter os livros da Tesouraria devidamente escriturados; 
VII - apresentar à Diretoria o balanço anual, que será enviado ao Conselho Fiscal até 15                
(quinze) dias após o término do mandato. 
 
Parágrafo único - O primeiro Tesoureiro é o único responsável pelos valores que lhe foram               
confiados e suas contas serão prestadas à Diretoria, que lhe dará quitação. 
  
Art. 33º - Compete ao 2º Tesoureiro: 
I - Substituir o 1º Tesoureiro em seus impedimentos; 
II - Auxiliar o 1º Tesoureiro em suas funções. 
  
Art. 34º - Compete ao Diretor de Cultura: 
I - Incentivar a cultura entre os associados; 
II - Promover conferências e palestras literárias, técnicas ou científicas convidando para tal             
pessoas de reconhecido valor; 
III - Representar e defender o DCE sempre que necessário, em assuntos culturais; 
IV - Manter o intercâmbio cultural entre o DCE e agremiações congêneres; 
V - Executar promoções das mais diversas, no campo cultural, desde que não sejam paralelas               
a outras de cursos do próprio IFTO. 
  



Art. 35º - Compete ao Diretor de Mídias Sociais e Comunicação: 
I - Criar condições para publicação do jornal do DCE, no sitio e demais meios de                
comunicação do DCE, manter os alunos informados através da divulgação das demais            
atividades e publicações de interesse dos estudantes; 
II - Manter relações com a imprensa estudantil e popular, buscando uma correspondência com              
ela; 
III - Divulgar e dar o merecido relevo às atividades do DCE; 
IV - Redigir as notas publicadas na imprensa escrita ou falada; 
V - confeccionar cartazes e folhetos de campanhas de conscientização dos associados. 
VI - zelar e manter sob sua guarda os documentos de divulgação do DCE/IFTO; 
VII - coordenar o Grupo de Discussão Virtual do DCE/IFTO ou delegar a um filiado do                
DCE/IFTO, sob sua responsabilidade. 
VIII - Cobrir os eventos em que a Diretoria do DCE estiver presente ou estiver realizando. 
  
Art. 36º - Compete ao Diretor de Assuntos Estudantis: 
I - Difundir o entendimento da assistência estudantil como um direito, articular bolsistas;  
II - Organizar, coordenar, incentivar, promover e gerenciar ações, atividades, eventos ou            
projetos voltados à defesa da assistência estudantil;  
III -  Discutir o acesso e a permanência dos estudantes no cotidiano;  
IV - Propor a melhoria das estruturas oferecidas pela instituição 
V - Fomentar debates e atos com base nas necessidades acadêmicas 
VI - Acatar as atividades de interesse da maioria do corpo discente;  
  
Art. 37º - Compete ao Diretor de Assuntos Jurídicos: 
I - Promover, dirigir e encaminhar as atividades relativas à sua área, de acordo com as                
resoluções emanadas das Assembleia Gerais, e reuniões da diretoria; 
II - Coordenar os movimentos reivindicatórios dos estudantes na sua área juntamente com os              
Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos. 
  
Art. 38º - Compete ao Diretor de Esportes: 
I - Cuidar das atividades esportivas dos associados do DCE; 
II - Organizar e dirigir competições esportivas internas e externas; 
III - Participar de campeonatos universitários internos e externos, cooperando para sua            
realização, bem como tomar parte de competições esportivas, com o devido consentimento da             
Diretoria. 
  
Art. 39º - Compete ao Diretor de Integração e Eventos: 
I - Organizar eventos e festas de integração dos associados, juntamente com a Diretoria, a               
partir de sua aprovação; 
II - Supervisionar e dirigir os trabalhos de manutenção e conservação da sede social, inclusive               
os bens nela existentes; 



III - Realizar promoções para obter recursos destinados a finalidades específicas, para que             
hajam sido levantadas; 
  
Art. 40º - Compete, ainda, aos Diretores, de modo geral: 
I - Cumprir rigorosamente este Estatuto e os regimentos internos; 
II - Solicitar os auxiliares de que necessitam para o perfeito desempenho; 
III - Organizar, dirigir e realizar atividades inerentes ao respectivo departamento; 
IV - Apresentar aos demais componentes da Diretoria do DCE um relatório de toda e               
qualquer atividade ou promoção realizada, sendo esta apresentada bimestralmente. 
 

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 41º – O Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador, composto de 3 (três) membros e 2                 
(dois) suplentes eleitos por voto direto e secreto, na mesma ocasião em que se realizam as                
eleições para a escolha da Diretoria do DCE. 
§1º - Caberá ao Conselho de Entidades de Base, ou DA existente, indicar os candidatos para                
compor o Conselho Fiscal; 
§2º - O Presidente do Conselho Fiscal será a pessoa escolhida de comum acordo entre os 5                 
(cinco) membros eleitos. 
 
Art. 42º - O Conselho Fiscal deverá reunir-se ordinariamente uma vez por semestre letivo e               
extraordinariamente quantas vezes forem necessárias, por convocação do Presidente ou outros           
2 (dois) membros do Conselho Fiscal. 
 
Art. 43º - Compete ao Conselho Fiscal: 
I - Aprovar, juntamente com o Conselho de Entidades de Base, despesas do Diretório, quando               
superiores a 5 (cinco) salários mínimos; 
II - Dar o devido parecer no prazo de 5 (cinco) dias sobre o relatório das atividades e                  
prestação de contas da diretoria; 
III - Convocar a Diretoria ou membros desta, por escrito, para prestar esclarecimentos sobre              
matéria constante na referida convocação; 
IV - Arquivar qualquer resolução tomada anteriormente. 
 
Art. 44º - Compete ao Presidente do Conselho Fiscal: 
I -  Convocar e presidir as reuniões do conselho; 
II -  Representar o Conselho perante a Diretoria. 
 

CAPÍTULO V - DO CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE 
 
Art. 45º - O Conselho de Entidades de Base é o órgão deliberativo e fiscalizador permanente                
do DCE, decidindo, deliberando e fiscalizando sobre qualquer matéria de competência desta            
entidade. 



 
§1º - As funções do Conselho de Entidades de Base são consideradas imprescindíveis, sendo              
que o presidente da entidade não pode dissolvê-lo. 
§2º - O Conselho de Entidades de Base é presidido por um dos seus membros eleitos em                 
reunião convocada especialmente para este fim, pelo voto da maioria de seus membros, e tem               
mandato de 1 (um) ano, igual ao período de gestão da Diretoria do DCE. 
§3º - O presidente do Conselho de Entidades de Base. a requerimento de 1/3 dos associados                
efetivos, poderá convocar Assembleia Geral. 
 
Art. 46º - O Conselho de Entidades de Base é constituído pelo Presidente e Vice-presidente               
de cada Centro Acadêmico e Diretório Acadêmico existente no IFTO. 
 
Art. 47º - Compete ao Conselho de Entidades de Base: 
I - Propor à Assembleia Geral alterações a este Estatuto; 
II - Aprovar, juntamente com o Conselho Fiscal, despesas do Diretório, quando superiores a 5               
(cinco) salários mínimos, bem como julgar os relatórios anuais do DCE; 
III - Convocar o órgão administrativo afim de obter informes precisos quanto à questão ou               
estado de negócios a seu cargo; 
IV - Impugnar atos do órgão administrativo, quando efetuados sem atendimento às exigências             
legais deste Estatuto; 
V - Nomear a comissão encarregada de apurar os atos atentórios ao DCE, praticados por seus                
associados, e aplicar as sanções previstas neste presente estatuto; 
VI - Cumprir e fazer cumprir este estatuto, interpretando-o e resolvendo os casos omissos; 
VII -Manter e cumprir o próprio Regimento Interno; 
VIII - Aprovar, juntamente com a Diretoria do DCE, os Estatutos das Entidades de Base que                
vierem a existir. 
 
Art. 48º - Os membros do Conselho de Entidades de Base serão substituídos nos seguintes               
casos:  
I - Renúncia 
II - Ausência, sem justificativa satisfatória, a juízo de seus pares, a três reuniões consecutivas               
ou cinco alternadas; 
III - Perda dos direitos de sócio do DCE; 
IV - Perda de cargo em virtude de falta grave. 
 
Art. 49º - A perda ou extinção do mandato de Presidente e/ou Vice presidente do Centro                
Acadêmico e/ou Diretório Acadêmico extinguirá a condição de membro do Conselho de            
Entidades de Base, assumindo a vaga o novo Presidente e/ou Vice-presidente do respectivo             
Centro Acadêmico e Diretório Acadêmico. 
 
Art. 50º - O Conselho de Entidades de Base reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês               
letivo, e extraordinariamente em qualquer época por convocação de seu Presidente, a            



requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros titulares ou de 1/5 (um quinto) dos sócios do                 
DCE. 
 
Art. 51º - As reuniões do Conselho de Entidades de Base realizar-se-ão com a presença da                
maioria simples dos Conselheiros, e as decisões serão tomadas pelo voto favorável da maioria              
dos presentes. 
 

TÍTULO IV - DA ORDEM FINANCEIRA E ECONÔMICA 
 

CAPÍTULO I- DO PATRIMÔNIO, RECEITA E DESPESA 
 

Art. 52º - O Patrimônio do DCE é o conjunto de bens pertencentes ao Diretório,               
monetariamente avaliáveis, devendo como tais, constar nos registros contábeis. 
 
Art. 53º - Todo e qualquer bem móvel pertencente ao Patrimônio do DCE só poderá ser                
colocado à venda mediante aprovação da Diretoria em reunião ordinária ou extraordinária            
com a participação do Conselho de Entidades de Base. 
 
Art. 54º - Em caso de dissolução do DCE, seu Patrimônio ficará sob guarda do IFTO, até que                  
seja fundada outra agremiação que venha a congregar alunos de grau superior da mesma              
Instituição. 
 
Art. 55º - A receita do DCE resulta de: 
I - Taxas atribuídas aos Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos; 
II - Auxílios, subvenções ou rendas; 
III -  Quaisquer verbas doadas ou legadas; 
IV - Resultado de promoções, convênios e eventos que venha a realiza; 
V - Receitas diversas. 
 
Parágrafo Único – As Taxas atribuídas aos Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos,            
será composto por um valor simbólico, definido pela Diretoria do DCE, semestralmente, esta             
taxa será obrigatória a todos os Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos de cada Campi              
do IFTO. 
 
Art. 56º - O DCE será obrigado a lançar todo o movimento de Receitas e Despesas com a                  
devida comprovação. 
 
§1º - O DCE repassará 20% da Taxa atribuída aos Centros Acadêmicos e Diretórios              
Acadêmicos de cada curso para o respectivo D.A. 
§2º - O DCE colocará à disposição 20% do valor correspondente a Taxa atribuída aos Centros                
Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos do curso, para fins de projetos, desde que aprovados             
pelo DCE e Conselho de Entidades de Base. O valor deverá ser devidamente comprovado              



num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização do projeto, sob pena de devolução do                 
valor. 
 
Art. 57º - A Diretoria do DCE apresentará a prestação de contas ao término de sua gestão ao                  
Conselho Fiscal e Conselho de Entidades de Base, sendo que a não comprovação das mesmas               
e se comprovado o uso intencional e indevido dos bens e recursos da entidade, importará em                
responsabilidade civil, penal e disciplinar dos membros da Diretoria do DCE. 
 
Art. 58º - As despesas ordinárias do DCE incluirão caso haja: 
I - Assinatura de jornais, revistas e demais publicações; 
II - Conservação e manutenção da sede social e dos Departamentos; 
III - Despesas com material de escritório e afins; 
IV - Despesas diversas, desde que sejam de pequeno valor. 
 
§1º - Serão extraordinárias as despesas não incluídas nos incisos deste artigo, e deverão ser               
aprovadas pela Diretoria do DCE; 
§2º - As despesas ordinárias serão autorizadas pelo presidente do DCE e as extraordinárias              
pela Diretoria com aprovação do Conselho de Entidades de Base. 
 
 

TÍTULO V - DA IDENTIFICAÇÃO 
 

CAPÍTULO I - DO EMBLEMA E BANDEIRA 
 

Art. 59º - O DCE terá um emblema e uma bandeira que deverão citar nome do IFTO. 
Parágrafo Único - O DCE deverá conservar o mesmo emblema e bandeira, sendo necessário              
aprovação em Assembleia Geral ou Reunião entre todos os órgãos deliberativos do DCE para              
modificá-lo. 
 
 

TÍTULO VI - DAS ELEIÇÕES 
 

CAPÍTULO I - DAS ELEIÇÕES DO DCE  
 

Art. 60º - As eleições para cargos da Diretoria do DCE e Conselho Fiscal serão realizadas                
anualmente no do mês de outubro, obedecidos os princípios da votação secreta, direta e              
facultativa, não sendo permitido voto por procuração. 
 
Art. 61º - São cargos eletivos do DCE os citados no presente Estatuto. 
 



Art. 62º - As eleições para substituição de cargos eletivos do DCE bem como do Conselho                
Fiscal, far-se-ão em data a ser fixada pela Diretoria nos termos do Edital de Convocação,               
cabendo ao Presidente convocá-los no prazo previsto. 
 
Parágrafo único – Os Editais de Convocação das eleições serão afixados em locais visíveis,              
bem como todas as salas de aula, no recinto dos Campi do IFTO, em qualquer meio de                 
comunicação que seja de vínculo do DCE, 20 (vinte) dias antes da realização das mesmas,               
esclarecendo normas e estabelecendo data e horário. 
 
Art. 63º - O Processo Eleitoral obedecerá aos seguintes procedimentos: 
I - Registro prévio dos candidatos, a cargos do DCE, em forma de chapa não podendo esta ser                  
formada por mais de 30% (trinta por cento) de alunos do mesmo curso; 
II - Registro prévio dos candidatos; 
III - Realização do pleito dentro do recinto do IFTO; 
IV - Garantia de sigilo do voto e da inviolabilidade das urnas; 
V - Identificação do estudante; 
VI - Manutenção de urnas durante os dias de votação, nos turnos em que ocorrerão aulas, em                 
pontos estratégicos dentro da Instituição, permanecendo ativa pelo mesmo período. 
VII - Apuração imediata após o término do processo de votação. 
 
Art. 64º - Os candidatos a qualquer cargo eletivo deverão ser registrados com antecedência              
mínima de 10 (dez) dias antes do pleito, mediante petição, em duas vias, contendo o nome do                 
candidato, semestre que frequenta, Identidade Acadêmica (comprovante de matrícula e cargo           
para o qual é apresentado, bem como o seu consentimento (assinatura). 
 
§1º - Uma das vias da petição será devolvida com o devido despacho do Presidente da                
Comissão Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) após o seu recebimento. 
§2º - Nenhum associado poderá candidatar-se a dois cargos eletivos no mesmo pleito. 
 
Art. 65º - Condições de elegibilidade: 
I - Ser associado ao DCE; 
II - Não estar matriculado no primeiro semestre e nem se formar durante a próxima gestão; 
III - Estar em pleno gozo dos seus direitos; 
IV - Estar cursando pelo menos três disciplinas no período letivo; 
V - Tenha sido aprovada pelo Conselho Fiscal e Conselho de Entidades de Base, a prestação                
de contas, quando membro de diretoria no exercício de qualquer cargo na gestão anterior; 
VI - Não tenha perdido o mandato, quando ocupante de um cargo eletivo numa gestão               
anterior, de acordo este Estatuto; 
VII - Não tenha seu cargo cassado durante a atual e gestão anterior dos Diretórios               
Acadêmicos ou Centros Acadêmicos dos Campi do IFTO; 
 



Parágrafo único – O não preenchimento de qualquer destes requisitos, em qualquer tempo,             
implicará em nulidade do pedido de inscrição, tendo um prazo máximo para indicar novo              
nome para o cargo da chapa e, se for o caso, a perda do mandato. 
 
Art. 66º - Concorrerão às eleições as chapas compostas por: 
I - 1 (um) Presidente; 
II - 1 (um) Vice-presidente; 
III - 1º (primeiro) e 2º (segundo) Secretário;  
IV - 1º (primeiro) e 2º (segundo) Tesoureiro; 
V - 1 (um) Diretor para cada Departamento: Cultura, Mídias Sociais e Comunicação,             
Assuntos Estudantis, Assuntos Jurídicos, Esportes, e Integração e Eventos. 
 
Parágrafo único – A votação será por chapa, exceto o Conselho Fiscal, que terá nomes de                
acadêmicos indicados pelo Conselho de Entidades de Base. 
 
Art. 67º - Será considerada eleita: 
I - Quanto ao DCE a chapa que obtiver a maioria simples dos votos; 
II - Quanto ao Conselho Fiscal, os três primeiros nomes, como membros titulares e os dois                
seguintes como suplentes que obtiverem a maioria simples dos votos. 
 
Parágrafo único – Em caso de empate serão convocadas novas eleições no prazo de 30               
(trinta) dias, concorrendo nesta apenas as chapas empatadas. 
 
Art. 68º – Cada chapa poderá indicar um fiscal para acompanhar os trabalhos de votação e                
apuração dos votos, não podendo ser candidato a cargo eletivo. 
 
Art. 69º - As cédulas para as eleições, obedecerão a um modelo único e serão rubricadas pelo                 
Presidente da Comissão Eleitoral. 
 
§1º – No modelo da cédula constarão a (s) chapa (s) inscrita (s) numerada (s), juntamente com                 
os nomes dos alunos indicados pelo Conselho de Entidades de Base para o Conselho Fiscal; 
§2º - A votação também poderá ocorrer por urna eletrônica. 
 
Art. 70º - Considerar-se-ão nulos os votos dados em cédulas não oficiais, rasuradas,             
identificadas ou contendo observações estranhas. 
 
Art. 71º - Concluída a apuração dos votos, o Presidente do DCE proclamará os resultados               
oficiais e lavrará a ata que por ele será assinada, juntamente com os membros da Comissão                
Eleitoral presentes e pelos fiscais das chapas concorrentes e publicará em Edital os resultados              
da eleição. 
 



Art. 72º - A transmissão de cargos dar-se-á em primeiro de janeiro, devendo ser lavrada ata,                
em livro próprio, que será assinada pelos membros da Diretoria, ora empossada. 
 
Art. 73º - Os membros eleitos, no ato da posse, prestarão o seguinte compromisso: 
“Prometo no exercício do mandato, manter, defender e cumprir o Estatuto do DCE, promover              
o bem do Diretório, sustentar lhe a união, a integridade e independência, bem como cumprir a                
Constituição e a legislação vigente”. 
 
Art. 74º - Em caso de renúncia coletiva da Diretoria e do Conselho Fiscal, os representantes                
do Conselho de Entidades de Base convocaram uma Assembleia Geral Extraordinária para            
dar ciência e procurar a solução do fato. 
 
 

CAPÍTULO II - DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

Art. 75º - As eleições serão coordenadas pela Comissão Eleitoral composta por 3 (três)              
membros, sendo 1 (um) presidente e 2 (dois) secretários, nomeados em Assembleia Geral.  
  
Art. 76º - Compete à Comissão Eleitoral:  
I - Publicar o edital da eleição; 
II - Elaborar o Regimento Eleitoral;  
III - Providenciar todo material necessário para as Eleições;  
IV - Fiscalizar a Campanha Eleitoral;  
V - Preparar e dirigir os debates entre chapas;  
VI - Prestar todas as informações aos candidatos e eleitores;  
VII - Homologar as chapas inscritas;  
VIII - Apurar os votos;  
IX - Declarar a chapa vencedora e empossá-la.  
X - Registrar em ata o resultado final das eleições; 
XI - Resolver, salvo disposição em contrário, os casos omissos no regimento eleitoral;  
XII - Julgar os recursos;  
  
§1º - Os membros da Comissão Eleitoral não podem fazer parte de nenhuma chapa; 
§2º - A Comissão Eleitoral deverá divulgar todas as etapas das eleições nas mídias sociais e                
demais meios de comunicação presentes.  
  
Art. 77º - A Comissão Eleitoral definirá as datas e regras eleitorais não estipuladas neste               
Estatuto.  
 

CAPÍTULO III - DA PROPAGANDA ELEITORAL 
 

Art. 78º - A propaganda eleitoral será encerrada 24h (vinte e quatro horas) antes da eleição. 



§ 1º - É proibida a propaganda eleitoral na sede social do DCE; 
§ 2º - Poderão ser recolhidos pela Comissão Eleitoral, os cartazes ou folhetos de propaganda               
eleitoral que contenham ofensas ou faltarem com o respeito com qualquer membro (s) chapa              
(s) concorrente (s). 
 
Art. 79º - A propaganda das chapas será através de material confeccionado pela própria              
chapa, sendo proibida, em qualquer ordem, a utilização das receitas do DCE para bancar as               
despesas com materiais de campanha eleitoral;  
 
Art. 80º - É expressamente proibida a campanha eleitoral fora do período estipulado pela              
Comissão Eleitoral bem como a “boca de urna” próximo ao local da votação sob pena de                
impugnação;  
  
Art. 81º - Será considerado “boca de urna”, a distribuição de material de campanha próximo a                
urna, como também a condução e o acompanhamento dos eleitores até o local de votação.  
  
Parágrafo Único - A prestação de contas da campanha deve ser entregue a comissão eleitoral               
48 (quarenta e oito) horas antes do dia da eleição e os recursos e irregularidades devem ser                 
julgadas, após o término da eleição e antes da apuração dos votos, considerando votos              
inválidos e nulos da chapa condenada.  
  

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

CAPÍTULO I - DO ESTATUTO 
 

Art. 82º - Este Estatuto somente poderá ser reformado, modificado, ou emendado por             
Assembleia Geral convocada para tal fim. 
 
Art. 83º - As propostas de emendas, modificações ou reformas, serão apreciadas, quando: 
I - Encaminhadas pela Diretoria; 
II - Encaminhadas pelo Conselho de Entidades de Base 
III - Por qualquer associado, desde que subscritas, no mínimo, por 10% (dez por cento) dos                
associados do DCE. 
 
Parágrafo único - Dar-se-á como aceita a emenda que obtiver a votação favorável de pelo               
menos 2/3 (dois terços) dos associados presentes à Assembleia. 
 
Art. 84º - Este Estatuto entrará em vigor após a aprovação pela Assembleia Geral convocada               
para tal fim. 
 
Parágrafo único – Aprovado, o Estatuto será encaminhado aos órgãos competentes para o             
registro e publicação no Diário Oficial. 



  
CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
Art. 85º - O exercício de atribuições delegadas pelo DCE tem como limite o que dispõe este                 
estatuto. 
 
Art. 86º - O exercício de qualquer função de representação, ou dela decorrente, não exonera o                
estudante do cumprimento de seus deveres escolares, inclusive da exigência de frequência. 
 
Art. 87º - Os membros do DCE são responsáveis por todo e qualquer ato que, no exercício de                  
sua função, contrarie este e qualquer outro dispositivo de seus atos constitutivos ou de lei. 
 
Art. 88º - A Diretoria eleita no mês de outubro, será empossada na primeira semana do mês                 
de janeiro subsequente. 
 
Art. 89º - A extinção do DCE somente será possível: 
§1º - Com aprovação de 2/3 (dois terços) do quórum da Assembleia Geral, reunindo sob pauta                
única e preestabelecido, com quorum mínimo especial de 50% (cinquenta por centro); 
§2º - Extinção dos Cursos de Ensino Superior do IFTO, ou extinção do próprio IFTO. 
 
Art. 90º - Todos os cargos do DCE serão exercidos sem remuneração. 
  
Parágrafo Único - As despesas decorrentes da representação do DCE, pelas membros deverá             
ser reembolsada ou coberta pelo DCE em caso de apresentação de notas ou recibos              
confrontada pela ata de reunião de deliberação da atividade ou declaração da atividade que foi               
desenvolvida. 
  
Art. 91º - Os casos omissos neste Estatuto serão tratados e resolvidos pela Diretoria do               
DCE/IFTO, Conselho Fiscal e Conselho de Entidades de Base. 


