
-CIAS SOCIAIS E S~RVIÇO SOCIAL

Capitulo I - Da Assembléia Geral D~nartamenta1
Artigo lQ - B o orgao màximo de deliberação dos es~~dantes do departa
msrrto de Ciências Sociais e Serviço Social. L-/

~ _ .j:7 rtigo 2Q - A s sembLeí,a Geral Departarnental será convo cada por abai!9
~~ assinado de pelo meno s l~dos alunos do Depar tamerrto ou pela llireto-

~ ria do Centro Acadêmico 1O•
Pará~rafo úrií.co - A ccnvcaça o da Assenb.Leí,a Geral Departamental dar-,2.e
-á co~ antecedência minina de 48 horas, devendo ser amplamente divulg
gada e contendo a pauta definitiva, salvo; casos excepcionais.
Artigo 3º - A Assembléia Ger31 Departamental deliberará coa q:~orum mi

--:tD nãmo de 20% (Garantia de Representatividade)
§ lQ Caso nao haja alcançado o quõrllinminimo de 20%, instalar-se-á
uma reuniao aberta dos alunos para discutir e encaminhar propostas
que serao apreciadas na p róxí.maAs sembLeía Geral Dep ar tamen tal., ?
§ 2Q Esse artigo náo se aplica nos casos p~evistos de alteraçao de
estatuto e de stdta.Lç'àoda âiretoria. /?Ar ní.go ltQ - nu Haverà uma úhí.ca As semb.Lé í a Geral Departamental.
CAP!WLO 11 - DA COMPET~l CIA DA ASSEH3L~IA GERL..LDEPARTdvfSNTAL.
Ar tigo 5Q - fi 1terar o presen te 3s ta tuto em _ssem bléia Geral Depar-
tamen tal especialmente convoca da com quór um min':'mode 30% dos es tu J,-üO t\í.--u

dantes do Departamento.
't 1'" • t' d"· . b""l ~ •i~r .Lgo ec - Dest.l tuã r a d í retor-í.ado Cen ro Aca emaeo em .a.ssem.Le1.
a Geral Departamental especialmente convocada , com quó rum minimo
da Naioria Simples (Netade mais um) dos alunos do depar-tamento, al§.
gendo uma diretoria provisoria que se incumb:Jirãde realizar novas
eleições no prazo de um mês. ,
Artigo 7Q - Deliberar sobre assuntos de importbncia vitat para os
estudantes em particular e para a sociedade em Geral.
'rtigo 8Q - Deliberar e~ ultima instância sobre os casos não previ~
tos no es tatuto.
CAP!WLO 111 »KXEX~M:Xã)U"ã DA DIRETORIA ~G~\~ C) ,"?)2'õ~S() -t:u::l.-PRf

Artigo único - di. retoria é compo sta de 9 (nove ) membros, cujos no-
mes deverão ser previa~ente apresentados pelas chapas participantes
das eleições, assim determinados.
l-Presidente; 2-Vice-presidentet3-Secretár~o Geral; 4-Tesoureiro:

~

.• -~_~ '"R.i.~'tO'~~ ~~"tt!~ • '5- Cultura~~6-Publ~caçoes·, 7- Assuntos BstudantJ.s·,
-{U:;to ~ ~to(? ~8- Esportes; 9-Atividades Sociais.

CAPí'l'ULO IV - DA COHP-'"T~NCIA DA DIRETORIA

Artigo 9Q - Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, e as propo~
tas aprovadas em Assembléia Geral Depa rtamen taL,
Artigo lOQ - Reunir-se em ~i~{ID~ ~~Xã caráter ordinário (sema-
nalmente) e, sempre que ~ecessário, em caráter extraordinário.



KnX~XXE~XXXJ:i'iãmo::~;;X~XãM

P ~ f " . '"MasX aragra o unlco - Nessas reunioes terâo direito a voto, os ~
representantes de comissoes de trabalho. N 6Q)
Artigo 110 - Comvocar e encamí.nnar os tra ba lhos das comissoes de traEt
lho, aber~s à pa r td c í paç ao de todos as estudantes do departamento.
Artigo l2~ - Representar os aIun-vs do Departamen to den tro e fora da
Universidade.
Pars.grafo único :': Essa representação se dará nos limi tes do programa

r)
da chapa elei ta. (
Artigo 130-~ diretoria do C.Al deverá ~xm publicar relatórios de suas
atividades pelo menos duas vezes por semestre.
CAPiTULO V - DAS Em:Ç'OES E DElvIAISCONSULTAS POR VO'TO SECRBTO
Artigo l4Q - Os ~:k lBÓl membros da Diretoria. se r'âo escolhidos a través
do voto direto, aecr e tc e universal. ~ ?es.QM}.s~ ~ t..Otv~A~ c..,oM o ~'r.q

Artigo l5Q - Concorrerao às eleições da diretoria, do C.A. as chapas •
Que apresentarem por escri to e putlicamente dentro do prazo fiJO pa ra
a inscrição, o seu programa.
Artigo l6~ - As ele ições e apurações serâo fiscalizadas por represen-..
tantes dós chapas concorrentes.
Artigo l7Q - Poderá votar e ser votado qualqler aluno do departamento

- (grFld:laç'9.o, pós-graduação e alu...l1oses e cí.a í s) -p p..=c:.~,.',ç..~. tJt\o)-ti'; ~~~l,Ó
~- --~ ~B~ ~~' -

Artigo l8Q - As eleições se ra o r. " ~ f.. anua Imen t~ela diretoria ro
C.A. J na Ia Quinzena de setembro: e serao convocada sfjrurn prazo m{nimo
de 15 dias da data prevista.~
Artigo 19Q - As chapas concorrentes deverao apresentar su~s respecti-
vos progr.éi:j'1lasnum prazo mínimo de dez dias da da ta das eleiGoe$t

0)0 ~f\.. C01V~\~~I\~ Ve"\\.l~~~F\ ~(t-fft-P4 Q.I...,l.k- ó~i1 uBR. f\
Ar tigo 2ilQ '- AS e Le í.ç oes s erao a nu.La da s e novamente reali zadas num p!.a

,. •.. ~ ~')u •.t-A-C ~ ~ ~I'\d WIl.CL
zo minimo de Trlnta.(.)O) dí.a s , nos se guí.n te s casos: ~"'::::>.~ ~

1" o f' ta t'· ;t - • 4 d G 1 \J.z>'t'bÇ. E:t-Jt1~,~
• ·UB.;J.QC _or cons ~ aúa lrregufll.arL ..a e e11 eré, PR- ~\:>~ lIt:> o

2. Quando os votos nulos e brancos ultrapassarem 50% dos vo tcs ~~
con tados. -.:.'OÍlA/ t )..

3. ~uando nao for alcançado o quorum míni~o de 60% dos alunos
do deper tamerrto ,

4. Quando, por motivo de força maior, houver impedimento na apu-.

rs.ção de JQdos os xoto s ,
Artigo 21.Q - Sempre flue necessário e conveniente, serao convoca das
pelo C.A. consul te.s aos e s tudan tJS do dep r tam-;nto (pLs cí.sc í to) .
.}lQ - (\ _Uá~'.Ll ml ní.mo paz-a es tas con suLt2.S serao de ~ dos alunos
do departamento. SD ~ +1
§ ,2Q - Estas consu Lta s terao o mesno car:Ít'?r doLí.beza td vo que a

- x - x -


