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Estatuto Social

Preâmbulo 

Nós, estudantes do departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de
Brasília,  reunidos  em Assembleia  Geral  para reformar o texto das regras  constitutivas  do
nosso Centro Acadêmico, consolidar e reafirmar a natureza democrática, inclusiva, fraternal,
tolerante, livre e pacífica da referida organização estudantil, aprovamos, por meio da vontade
soberana dos discentes, o seguinte Estatuto Social para o CAPOP.

Título I – Da Entidade e dos Princípios Constitutivos

Art. 1º O Centro Acadêmico de Gestão de Políticas Públicas (CAPOP), associação civil sem
fins lucrativos, laica e apartidária, é o órgão de representação dos estudantes do Departamento
de Gestão de Políticas (GPP), integrante da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis,
Economia e Gestão de Políticas Públicas (FACEP) da Universidade de Brasília (UnB).
§ 1º  O CAPOP possui  sede no espaço físico de  mesmo nome,  situado na  FACEP e tem
Brasília/DF como foro.
§ 2º O CAPOP possui prazo indeterminado de duração e só será extinto com a extinção do
curso de Gestão de Políticas Públicas ou mediante a aprovação de 4/5 do total de discentes de
GPP, em Assembleia Geral convocada para este fim.
§ 3º São símbolos do CAPOP a sua logomarca e outros que venham a ser reconhecidos pelos
estudantes.

Art. 2º Integram o CAPOP, na condição de associados:
I – os estudantes, devidamente matriculados, do curso de Gestão de Políticas Públicas;
II – as Instituições Estudantis, notadamente a Atlética Burocratas, a Empresa Júnior Publicae
e o Projeto de Extensão Permanente Roda das Minas, além de outras instituições que venham
a ser reconhecidas em Assembleia Geral.
§ 1º Nenhum estudante será compelido a associar-se ou a manter-se associado ao CAPOP.
§  2º  A simples  manifestação  escrita  de  qualquer  estudante,  direcionada  a  qualquer  das
Instâncias Constitutivas, é suficiente para que seja reconhecido que o mesmo não é associado
ao Centro Acadêmico.

Art. 3º São Instâncias Constitutivas do CAPOP:
I – A Assembleia Geral dos Estudantes (AGE);
II – A Câmara das Instituições Estudantis (CIE);
III – A Presidência.

Art. 4º São princípios norteadores da atuação do CAPOP:
I – A independência;
II – A democracia;
III – A responsabilidade acadêmica e administrativa;
IV – A combatividade;
V – O pluralismo;
VI – A defesa da paz e da igualdade;
VII – O respeito às diferenças e o combate a qualquer tipo de discriminação.



Parágrafo único. O CAPOP jamais, institucionalmente, apoiará nenhuma candidatura eleitoral
ou nenhum partido político, nem tomará parte em nenhuma eleição interna da Universidade,
sendo seus membros e sócios livres para manifestarem, pessoalmente,  suas preferências e
escolhas eleitorais, em todos os casos.

Art. 5º Constituem objetivos do CAPOP:
I  –  Defender  os  interesses  individuais  e  coletivos  dos  estudantes  de  Gestão  de  Políticas
Públicas;
II  –  Representar  os  discentes  de  GPP junto  às  instâncias  de  discussão  e  deliberação  da
Universidade e do movimento estudantil as quais possua assento;
III  –  Fomentar  e  promover  o  desenvolvimento  acadêmico  e  científico  do  departamento,
incentivando a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, com protagonismo para a
atuação discente;
IV – Integrar e promover o fortalecimento do Campo de Públicas e realizar parcerias com
instituições discentes dos demais cursos do Campo;
V – Fomentar, valorizar e promover a integração entre as Instituições Estudantis de GPP;
VI – Promover atividades de caráter acadêmico, científico, social, político e cultural para os
estudantes de GPP;
VII – Atuar na difusão de conhecimento da área de Políticas Públicas, no fortalecimento do
curso de Gestão de Políticas Públicas e na aproximação da Universidade com a comunidade
local e nacional.

Art. 6º  O CAPOP integra e reconhece, além dos órgãos colegiados do departamento e da
Universidade:
I – O Diretório Central dos Estudantes Honestino Guimarães (DCE) da UnB;
II – O Conselho das Entidades de Base da UnB (CEB);
III – A Federação Nacional dos Estudantes dos Cursos do Campo de Públicas (FENECAP), os
órgãos, encontros e congressos por ela organizados;
IV – O Diretório Acadêmico da FACEP (DAFACEP);
V – Outras organizações, mediante a aprovação da Assembleia Geral.

Título II – Dos direitos e deveres dos estudantes associados

Art. 7º São direitos dos estudantes associados ao CAPOP:
I – Participar de todas as atividades coletivas promovidas pelo CA;
II – Votar e ser votado, observadas as disposições deste estatuto;
III  –  Pronunciar-se publicamente  quando citado por  outro sócio,  em resposta  e/ou defesa
própria;
IV – Propor mudanças e alterações parciais ou totais neste estatuto, encaminhar observações,
moções e sugestões à qualquer das Instâncias Constitutivas do CAPOP;
V – Requerer  informações  acerca de quaisquer  atos,  receitas,  despesas,  decisões,  bens ou
dados  em  posse  das  Instâncias  Constitutivas  do  CAPOP,  sendo  vedado  o  sigilo  de
informações e garantido o prazo máximo de cinco dias úteis para a devida resposta, cabendo
sempre recurso ao Presidente e, sucessivamente, à AGE;
VI – Defender o cumprimento das disposições deste estatuto e de todas as decisões legítimas
das Instâncias Constitutivas;
VII  –  Frequentar,  livremente,  a  sede  física  do  CAPOP e  nela  reunir-se  e  manifestar-se,
respeitadas as regras universitárias, legais e aquelas necessárias à urbanidade e à preservação
da integridade moral e física do espaço e de seus frequentadores;
VIII – Ter seus anseios enquanto estudante e sócio do CAPOP considerados e defendidos.



§ 1º Todos os estudantes são iguais perante este estatuto, não cabendo distinção de qualquer
natureza e garantida a inviolabilidade física, moral e dos seus direitos.
§ 2º Não haverá, em hipótese alguma, expulsão de nenhum estudante do quadro de associados
do CAPOP nem nenhuma suspensão do seu direito de votar.
§  3º  O  voto  nas  eleições  para  a  CIE  e  para  a  Presidência  é  direto,  secreto,  universal,
intransferível e facultativo.
§  4º  Nas  eleições  para  a  representação discente  na CIE,  que  ocorrerão  anualmente,  cada
estudante poderá votar em um número de candidatos que deve ser igual ao número de vagas
disponíveis, considerando-se eleitos os mais votados que ocuparem as posições deste número
de vagas.
§  5º  Os  candidatos  à  representação  discente  deverão  escolher,  durante  o  registro  de  sua
candidatura, um número eleitoral que constará na cédula de votação e que deverá possuir três
dígitos, escolhidos livremente entre os números 100 e 999.
§ 6º Nas eleições para a Presidência do CAPOP os estudantes poderão votar apenas em uma
chapa, composta por candidatos à Presidente e a Vice-presidente,  que deverão,  no ato do
registro  da  candidatura,  apresentar  proposta  de  trabalho  para  o  mandato,  que  norteará  a
atuação  à  frente  do  CAPOP e  o  controle  do  cumprimento  das  propostas  por  parte  dos
estudantes.
§ 7º Os candidatos à Presidência deverão escolher, durante o registro de sua candidatura, um
número  eleitoral  que  constará  na  cédula  de  votação  e  que  deverá  possuir  dois  dígitos,
escolhidos entre os números 10 e 99, excetuados os números usados como códigos eleitorais
por partidos políticos com registro no TSE.
§ 8º Na eleição para a Presidência do CAPOP será considerada eleita, em todos os casos, a
chapa que obtiver o maior número de votos.
§ 9º O voto nas reuniões da AGE e da CIE será, sempre, aberto e nominável e poderá ser
justificado pelo votante.
§ 10. Nenhum estudante poderá ter o acesso negado ou obstado em nenhuma reunião da AGE
ou da CIE ou a qualquer evento ou reunião institucional do CAPOP.

Art. 8º São deveres dos estudantes associados ao CAPOP:
I – Conhecer e cumprir as normas deste estatuto;
II – Informar as Instâncias do CAPOP sobre qualquer violação dos direitos dos estudantes
cometida na área da instituição ou fora dela;
III – Zelar pelo fortalecimento do CAPOP, do curso, da UnB e do Campo de Públicas e pela
promoção da excelência no ensino, na pesquisa e na extensão;
IV – Promover a conservação e o fortalecimento do patrimônio físico e imaterial do Centro
Acadêmico;
V – Atuar com zelo, responsabilidade, presteza, probidade e competência quando incumbido
de alguma função no âmbito do CAPOP.
§  1º  Nenhuma  outra  obrigação  será  imposta  aos  estudantes  associados  ao  CAPOP,  não
podendo haver, em nenhuma hipótese, condicionantes ou contrapartidas para participação em
alguma atividade do CA, exceto aquelas de natureza comercial e lucrativas, cuja arrecadação
deverá ser integralmente revertida em ações para o CAPOP.
§ 2º Para que se faça cumprir o inciso primeiro do caput deste artigo, cabe à Presidência do
CAPOP a  publicação,  imediata  e  integral,  de  todas  as  decisões  das  Instâncias  do  Centro
Acadêmico, preferencialmente em meio eletrônico.

Art. 9º Constituem infrações disciplinares:
I – O descumprimento de qualquer dispositivo deste estatuto;



II – O impedimento ou a obstrução do direito ao livre exercício democrático, à participação, à
expressão de opinião, ao voto e ao acesso a qualquer informação, reunião ou evento no âmbito
do CAPOP;
III – O uso do CAPOP para fins diferentes dos seus objetivos, visando ao privilégio pessoal,
político-partidário ou de grupos;
IV – A prestação de informações referentes ao CAPOP que coloquem em risco a integridade
de seus membros;
V – A prática de atos que venham a ridicularizar ou ofender a entidade, seus princípios, sócios
ou símbolos;
VI – Qualquer ato de violência contra a guarda e o emprego dos bens do CAPOP.
§ 1º Constituem penalidades aos infratores:
I – Advertência pública e escrita;
II – Suspensão do direito de ser votado nas eleições do CAPOP ou de integrar a CIE, pelo
prazo máximo de um ano;
III  –  Afastamento  provisório  do  cargo,  quando  membro  da  CIE,  da  Presidência  ou  das
diretorias da entidade, pelo prazo máximo de seis meses;
IV – Destituição definitiva do cargo que ocupar no CAPOP.
§  2º  Compete  à  CIE a  abertura  de  processo  disciplinar  para  apurar  a  infração,  ouvir  os
envolvidos, garantir o direito à ampla defesa dos acusados e emitir parecer para a AGE, que
deve julgar o caso e, se encontrar responsabilidade nos atos, aplicar a pena, conforme disposto
no parágrafo anterior, podendo, se possível, serem cumuladas.

Título III – Da organização do CAPOP

Art.  10.  O  processo  decisório  e  legislativo  das  Instâncias  do  CAPOP  compreende  a
elaboração, discussão e votação:
I – Por parte da AGE, de:
a)  Emendas  ao  estatuto,  que  podem  ser  apresentadas  por  qualquer  estudante,  Instância
Constitutiva ou Instituição Estudantil reconhecida pelo CAPOP, considerando-se aprovada se
obtiver dois terços dos votos, presentes 25% dos estudantes do curso;
b) Resoluções, que podem ser apresentadas por qualquer estudante, Instância Constitutiva ou
Instituição  Estudantil  reconhecida  pelo CAPOP, destinadas  a  materializar  as  decisões  que
sejam de competência da AGE.
II – Por parte da CIE, de resoluções, apresentadas por qualquer membro da Câmara ou pelo
Presidente do CAPOP e aprovadas pelo voto da maioria dos votantes, presentes a maioria dos
membros, destinadas a materializar as decisões que sejam de competência da AGE;
III – Por parte da Presidência, de Atos da Presidência, editados com o auxílio de seus diretores
e destinados a regulamentar e organizar assuntos que sejam de sua competência.
§ 1º Na votação de resoluções que tratem sobre assuntos ordinários, a AGE deverá contar com
a presenta de, pelo menos, 5% dos alunos do curso, possuindo apenas caráter discursivo se
não o atingir, em qualquer convocação.
§ 2º Nos casos de julgamento de infração disciplinar, o quórum para a AGE é de 15%.

Capítulo I – Da Assembleia Geral dos Estudantes (AGE)

Art.  11. A Assembleia  Geral  dos  Estudantes  (AGE),  instância  máxima de deliberação da
entidade, é composta por todos os estudantes associados ao CAPOP e tem por atribuições:
I – Eleger a Presidência do CAPOP;
II – Eleger os representantes discentes para a CIE;



III – Apreciar a prestação de contas da Presidência do CAPOP e deliberar sobre sua aprovação
ou desaprovação, a partir de orientação emitida pela CIE;
IV – Julgar as infrações disciplinares, conforme disposto no Art. 9º, em procedimento que
garanta o contraditório e a ampla defesa, com duração razoável, após a denúncia e abertura de
processo por parte da CIE;
V –  Escolher  e  nomear  os  membros  da  Comissão  Eleitoral,  para  as  eleições  diretas  da
representação discente na CIE e da Presidência;
VI – Reconhecer ou cancelar o reconhecimento de Instituição Estudantil;
VII – Alterar o presente estatuto, através de emendas ou de um novo texto integral, caso este
em que deverá, além da votação, ocorrer um referendo com o apoiamento de, pelo menos,
30% dos discentes do curso;
VIII – Deliberar sobre:
a) a filiação do CAPOP a qualquer organização;
b) a extinção do CAPOP, nos termos do § 2º do Art. 1º;
c) a escolha de símbolos para o CAPOP;
d) temas críticos para a manutenção das atividades do CAPOP, do curso ou que demandem a
manifestação do posicionamento do conjunto de estudantes do curso.
§ 1º As reuniões da AGE serão presididas sempre pelo Presidente ou, na sua ausência, pelo
Vice-presidente do CAPOP e, quando estes cargos estiverem vagos, por estudante eleito no
início da reunião, pelo voto de todos os presentes.
§ 2º O presidente da reunião nomeará, logo de início, um secretário, que ficará responsável
pela confecção e publicação da ata da sessão.
§  3º  A convocação  da  AGE  deverá  ser  feita  com  antecedência  mínima  de  24h,  com  a
divulgação da pauta definida, e poderá ser efetivada por requerimento:
I – Da maioria dos membros da CIE;
II – Do Presidente do CAPOP;
III – De 5% dos alunos matriculados no curso.
§ 4º As decisões da AGE são irrecorríveis e só podem ser alteradas por vontade de outra
Assembleia.
§ 5º A AGE reunir-se-á, obrigatoriamente, pelo menos uma vez por ano, pelo menos um mês
antes do final do mandato da Presidência, para apreciar a sua prestação de contas e constituir a
comissão eleitoral  para  o  processo  de  escolha  dos  representantes  discentes  da  CIE e  dos
membros da Presidência.
§ 6º A comissão eleitoral será composta por três membros titulares que serão responsáveis
pela elaboração e divulgação do edital  eleitoral,  conforme as regras deste estatuto,  e pela
realização,  apuração  e  promulgação  dos  resultados  eleitorais,  além  de  dar  posse  aos
representantes discentes eleitos para a CIE.

Capítulo II – Da Câmara das Instituições Estudantis (CIE)

Art. 12. A CIE será composta:
I – Por um representante de cada uma das Instituições Estudantis, preferencialmente o seu
presidente  ou  coordenador-geral,  indicados  anualmente  através  de  ofício  dirigido  à
Presidência do CAPOP, com um suplente, que o substituirá nas suas faltas;
II – Pelo Presidente do CAPOP ou, nas suas ausências, por algum estudante por ele indicado;
III  –  Por  representantes  discentes,  eleitos  diretamente  pelos  estudantes,  anualmente,  em
número igual ao número de Instituições representadas.
§  1º  Poderão  participar  das  reuniões  da  CIE  quaisquer  estudantes  ou  representantes  de
organizações e grupos de estudantes de GPP, na condição de ouvintes.



§ 2º A CIE possuirá uma mesa diretora, composta por presidente e secretário, responsável por
presidir  suas  reuniões,  publicar  seus  atos  e  coordenar  suas  atividades,  que  será  eleita
semestralmente pelos seus membros.
§ 3º A atuação na CIE compreende ao desempenho de uma atividade de gestão do CAPOP,
para  fins  de  concessão  de  créditos  de  atividade  complementar,  e  será  declarada,
semestralmente, pelo Presidente do CAPOP, através de Ato.
§ 4º Cada representante terá um suplente, que deverá ser inscrito junto consigo no registro da
candidatura e que lhe substituirá em eventuais ausências ou na vacância do cargo.

Art. 13. A CIE tem por objetivos:
I – Garantir o pleno, probo e democrático funcionamento do CAPOP;
II  –  Promover  a  integração,  o  diálogo,  a  troca  de  experiências,  o  apoio  mútuo  e  a
solidariedade entre as Instituições Estudantis de GPP e, também, entre estas e o CAPOP;
III  – Levar ao Departamento,  à AGE e à Presidência do CAPOP os anseios,  demandas e
posicionamentos das Instituições Estudantis de GPP;
IV – Atuar em consonância com os interesses dos estudantes e das Instituições associados ao
CAPOP.

Art. 14. Compete à CIE:
I – Dar posse à Presidência eleita do CAPOP;
II – Deliberar sobre os casos omissos a este estatuto;
III – Solicitar informações e esclarecimentos por parte dos membros da Presidência e das
diretorias do CAPOP;
IV – Receber denúncias e abrir processos de investigação de infração disciplinar, conforme
disposto no § 2º do Art. 9º deste estatuto;
V – Fiscalizar e analisar as contas da Presidência do CAPOP e emitir parecer recomendando a
aprovação ou rejeição das contas à AGE;
VI – Requerer providências e atuações junto ao departamento, à Presidência do CAPOP ou a
outra  instância  universitária,  nos  assuntos  que  digam  respeito  ao  fortalecimento  e  ao
desenvolvimento das atividades das Instituições Estudantis;
VII – Sugerir providências e demandas à Presidência do CAPOP, nos assuntos de interesse
geral do departamento e do CA, para que este represente a entidade junto a quem de direito;
VIII – Colher as demandas dos discentes do curso e dos membros das Instituições Estudantis
e fazer ouvi-las;
§ 1º  A CIE reunir-se-á,  ordinariamente,  uma vez  por  mês e,  extraordinariamente,  quando
convocada pela sua mesa diretora ou pela maioria de seus membros.
§ 2º Todas as decisões da CIE serão tomadas pelo voto da maioria dos votantes, presentes dois
terços de seus membros.
§ 3º Na reunião em que comparecerem menos de dois  terços  dos  membros da CIE,  esta
assumirá caráter unicamente discursivo.

Capítulo III – Da Presidência do CAPOP

Art. 15.  A Presidência do CAPOP é constituída por um Presidente e um Vice-presidente,
eleitos pelo voto direto dos estudantes de GPP para um mandato de um ano, permitida uma
única reeleição.
§  1º  São  elegíveis  para  os  cargos  da  Presidência  todos  os  estudantes  devidamente
matriculados no curso, exceto aqueles que estejam nos dois últimos semestres da graduação.
§ 2º A eleição da Presidência deve ocorrer até 15 dias antes do final do mandato vigente.



§ 3º Para concorrer à reeleição, o Presidente e o Vice-presidente devem se licenciar do cargo
pelo menos quinze dias antes da eleição, cabendo à comissão eleitoral à assunção das funções
administrativas do CAPOP.
§ 4º No caso do parágrafo anterior, os membros da Presidência podem reassumir os cargos no
primeiro dia útil após as eleições.
§ 5º Caso os eleitos sejam diferentes daqueles que ocupam a Presidência, o prazo de quinze
dias  após  a  eleição  deve  ser  destinado  à  transição  da  gestão  do  CAPOP,  com o  devido
compartilhamento de todas as informações acerca da administração do CA.

Art. 16. A Presidência do CAPOP será auxiliada por:
I  –  Diretores  e  coordenadores  nomeados livremente pelo  Presidente,  dentre  os  estudantes
devidamente matriculados no curso, para exercerem atividades de coordenação, planejamento,
formulação e avaliação das atividades desempenhadas pelas suas respectivas diretorias;
II – Colaboradores selecionados através de processo seletivo realizado no início do mandato
presidencial,  para  atuarem  nas  diretorias  da  entidade,  executando  atividades  de  caráter
técnico-operacionais.
§ 1º O Presidente do CAPOP deve estabelecer a estrutura organizacional das diretorias do
CAPOP através de Ato da Presidência, definido quais as diretorias existentes, suas atribuições
e a quantidade de colaboradores e coordenadores em cada pasta.
§ 2º Sempre que achar necessário, por sua livre vontade, o Presidente pode criar, fundir ou
extinguir uma diretoria e nomear, transferir ou demitir seus diretores e coordenadores.
§ 3º O CAPOP pode possuir até doze diretorias e, em cada uma delas, até dois coordenadores
e  dez  colaboradores,  não  podendo o número de  coordenadores  ultrapassar  quinze  e  o de
colaboradores da Presidência ultrapassar 10% dos alunos matriculados no curso.
§ 4º O Presidente pode estabelecer, para os diretores, coordenadores e colaboradores, uma
carga horária de atividades, que não pode ultrapassar dez horas semanais.
§  4º  Os colaboradores  selecionados através  de processo  seletivo  só podem ser  demitidos
através de processo administrativo instruído por, pelo menos, dois diretores e com resultado
proferido pelo Presidente do CAPOP, quando:
I – Houver descumprimento deste estatuto;
II  –  For  verificado  o  abandono  ou  inassiduidade  habitual  do  colaborador  em relação  às
atividades que lhe forem atribuídas;
III – Houver desrespeito aos objetivos, recomendações ou orientações dadas pelo Presidente
para o cumprimento das atividades do CAPOP e das propostas constantes em seu plano de
trabalho.
§  5º  O  desempenho  da  função  de  diretora,  coordenador  ou  colaborador  compreende  ao
exercício  de  uma atividade  de  gestão  do  CAPOP,  para  fins  de  concessão  de  créditos  de
atividade complementar, e será declarada, semestralmente, pelo Presidente do CAPOP, através
de Ato.
§ 6º Fica vedado o acúmulo de cargos nas diretorias e coordenações do CAPOP, bem como o
desempenho  paralelo  de  alguma  destas  funções  com  a  atuação  na  CIE,  podendo  o
representante  discente  licenciar-se  de  suas  funções  na  Câmara  para  ocupar  algum  cargo
executivo, momento em que seu suplente assume a representação.

Art.  17.  Compete,  conjuntamente,  à  Presidência  e  aos  diretores  do  CAPOP,  sob  a
coordenação do Presidente:
I – Coordenar e executar as atividades do CAPOP e tomar as decisões que digam respeito ao
desempenho  das  atividades  administrativas,  jurídicas,  financeiras,  contábeis,  patrimoniais,
acadêmicas, científicas, políticas, sociais e culturais desempenhadas pelo Centro Acadêmico,
prestando contas de seus atos e responsabilizando-se por eles, nos termos deste estatuto;



II – Velar pelo cumprimento deste estatuto, pela sua ampla divulgação e pela garantia dos
direitos estudantis;
III  –  Elaborar,  publicar  e  cumprir  o  plano  anual  de  trabalho,  com  o  detalhamento  das
atividades a serem realizadas, seus prazos, responsáveis e recursos necessários, baseado no
plano eleitoral apresentado pela chapa eleita;
IV –  Prestar,  ativamente,  todas  as  informações  relativas  à  gestão  do  CAPOP a  todos  os
estudantes;
V  –  Responder,  passivamente,  a  todas  as  solicitações  de  informações  relacionadas  à
administração do CAPOP, quando feitas por qualquer estudante ou Instituição Estudantil;
VI – Administrar o patrimônio físico e financeiro da entidade, bem como prestar contas de
suas movimentações e alterações e responsabilizar-se por elas;
VII – Desempenhar todas as demais funções relacionadas à administração do CAPOP e ao
cumprimento de seus objetivos.

Art. 18. Compete ao Presidente do CAPOP:
I – Representar, jurídica e politicamente, o CAPOP;
II – Criar, alterar e extinguir as diretorias e coordenações do CAPOP;
III – Nomear, transferir e demitir, livremente, os diretores e coordenadores do CAPOP;
IV – Nomear os colaboradores selecionados através de processo seletivo;
V – Decidir sobre a demissão de colaboradores, nos casos do § 4º do Art. 16;
VI  –  Declarar,  semestralmente,  os  estudantes  que  desempenharam,  no  período  anterior,
atividades de gestão na entidade;
VII – Receber, no início do mandato, as indicações das Instituições Estudantis para a CIE e
presidir a sua reunião de instalação;
VIII – Compor a CIE;
IX  –  Convocar  e  presidir  as  reuniões  da  AGE,  podendo  ser  substituído,  nos  seus
impedimentos, pelo Vice-presidente;
X – Coordenar, monitorar e avaliar o desempenho das atividades dos diretores, coordenadores
e colaboradores;
XI  –  Assinar,  junto  com  os  diretores  responsáveis,  os  documentos  financeiros  e
administrativos da entidade;
XII – Representar o CAPOP nos conselhos e instâncias colegiadas da Universidade e das
instituições em que a entidade possuir assento, podendo, quando achar necessário, delegar
esta função a algum de seus subordinados;
XIII – Transmitir o cargo ao seu sucessor;
XIV  –  Desempenhar,  condignamente,  todas  as  demais  funções  de  representação  e
coordenação inerentes ao seu cargo.

Art. 19. Compete ao Vice-presidente do CAPOP:
I – Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;
II – Substituir o Presidente nos casos de ausência eventual, impedimento temporário e nos
casos de vacância do cargo.

Art.  20.  Compete,  genericamente,  a todos os diretores,  coordenadores e  colaboradores  da
Presidência do CAPOP o desempenho das funções estabelecidas pelo Presidente, relacionadas
à sua área de atuação, além da constante observação das normas deste estatuto.

Art. 21. O patrimônio do CAPOP é constituído:
I – Pela sede física localizada na FACEP, enquanto esta for cedida pela Faculdade, e pelos
bens móveis que nela se encontrem;



II – Pelos demais bens móveis e imóveis que venha a possuir;
III – Pelos rendimentos de seus bens móveis e imóveis;
IV – Por contribuições voluntárias de seus membros;
V – Por contribuições de terceiros;
VI – Por subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das contribuições;
VII  –  Por  rendimentos  auferidos  em  promoções  e  atividades  comerciais  e  lucrativas
promovidas pela entidade;
VIII – Pelos seus livros,  informações e dados,  dispostos em meio físico ou digital,  pelas
contas  oficiais  de  redes  sociais,  sítios  e  correios  eletrônicos  e  pela  produção  intelectual
empreendida em seu nome.
§ 1º Ao assumir a administração do CAPOP, a Presidência deve elaborar e publicar um recibo
discriminando todo o patrimônio da entidade,  devendo atualizá-lo,  posteriormente,  sempre
que necessário.
§ 2º Durante a prestação de contas do mandato, no seu término, deve ser apresentado um novo
recibo, cabendo à AGE a análise patrimonial do CA, a apreciação da situação de seus bens e
recursos e o empreendimento das medidas cabíveis em caso de irregularidades.
§  3º  A administração  do  CAPOP não  se  responsabilizará  por  obrigações  financeiras  e
patrimoniais  contraídas  por  estudantes  ou  grupos  sem  ter  havido  prévia  autorização  do
Presidente.

Art. 22. Compete ao diretor responsável pela área financeira do CAPOP:
I – Assinar, junto ao Presidente, os documentos, livros e recibos relativos à movimentação
financeira, patrimonial e contábil da entidade;
II – Movimentar as contas bancárias do CAPOP e desempenhar as atividades relacionadas à
sua manutenção;
III  –  Planejar,  executar  e  coordenar  as atividades  financeiras,  patrimoniais  e  contábeis da
entidade;
IV  –  Prestar  todas  as  informações  relativas  às  ações  dos  incisos  anteriores,  ativa  ou
passivamente,  bem como nas prestações de contas anuais e em balancetes trimestrais  que
devem ser publicados em meio eletrônico.

Art. 23. Os membros da Presidência, os diretores, coordenadores e os colaboradores devem
atuar, sempre, imbuídos dos seguintes preceitos:
I – Administrar com probidade e infinda responsabilidade os bens, recursos e o patrimônio
moral e intelectual da entidade;
II  –  Planejar,  no  início  do  mandato  e  enquanto  este  durar,  todas  as  atividades  a  serem
realizadas;
III  –  Prestar  contas,  publicar  informações  e  responder  solicitações  de  todos  os  atos  e
movimentações realizados pelo CAPOP;
IV – Promover a ampla participação estudantil e o controle interno e externo em todas as
atividades desempenhadas pelo CA.

Título IV – Das disposições finais e transitórias

Art. 24.  Em hipótese alguma haverá remuneração financeira pelo desempenho de nenhuma
função de gestão do CAPOP.

Art. 25. Nos primeiros trinta dias de aulas presenciais do ano letivo de 2021 os estudantes
votarão para:
I – Eleger novos representantes discentes para a CIE;



II – Eleger uma nova Presidência para o CAPOP.

Art.  26. A diretoria  eleita  em  2020  é  extinta  a  partir  desta  data,  transformando-se  em
Presidência  do  CAPOP,  assumindo  todas  as  atribuições  e  sujeitando-se  a  todas  as  regras
definidas por este estatuto.
§  1º  Com exceção  dos  atuais  Presidente  e  Vice-presidente  do  CAPOP,  todos  os  demais
membros da diretoria perdem a estabilidade de seu cargo e sujeitam-se, integralmente,  ao
disposto neste estatuto.
§ 2º O mandato desta Presidência durará até a posse dos eleitos no pleito descrito no artigo
anterior.

Art.  27. A primeira  eleição  para  a  representação  discente  da  Câmara  das  Instituições
Estudantis ocorrerá em até um mês após a promulgação deste estatuto, de forma virtual e para
mandato provisório, que durará até a posse dos eleitos no pleito de que trata o Art. 25.

Art.  28. A CIE será instalada após a  realização da primeira  eleição para a  representação
discente e indicação dos representantes das Instituições Estudantis.
Parágrafo único. O mandato dos primeiros titulares da CIE será provisório, até que sejam
feitas as eleições de representantes discentes  constantes no Art.  25 deste estatuto,  quando
serão feitas novas indicações pelas Instituições Estudantis.

Art. 29. Fica eleito o foro de Brasília/DF para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste
estatuto.

Art. 30. Este estatuto será publicado e amplamente divulgado para todos os estudantes de
Gestão  de  Políticas  Públicas,  preferencialmente  em  formato  digital,  e  constará,
permanentemente, no sítio oficial do CAPOP.

Art. 31. Fica autorizada a realização de reuniões, assembleias e eventos do CAPOP de forma
virtual, especialmente durante a duração das medidas de distanciamento social e prevenção da
contaminação em razão da pandemia de covid-19.
Parágrafo único. Após o retorno das atividades universitárias de forma presencial, o CAPOP
deve  continuar  promovendo  e  incentivando  a  adoção  de  estratégias  de  interação  virtual,
inclusão digital e promoção do bem-estar dos discentes de GPP.

Art. 32. Aprovado em Assembleia Geral dos Estudantes, realizada em XX de XXX de 2020,
este  estatuto  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.

Brasília, xx de dezembro de 2020.

João Lucas Bezerra Borba
PRESIDENTE DO CAPOP


