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CADASTRO / CENSOCADASTRO / CENSO

 

 Organizou os estudantes do curso para congressos e atividades estudantis? Quais?

Possui registro em Cartório?

Emite carteira de estudante? Da UNE ou própria?

Recebe algum tipo de financiamento? Da instituição ou dos sócios?

Sim

Encontro de Executivas ou federações de curso

Não

Bienal de Arte e Cultura da UNE

Outras _____________________________

Outros __________________________

Qual o ano de fundação?

Que atividades realizou no último período?

Sim

Sim

Congresso da UEE

Outras

Une

Instituição

Não

Não

Congresso da UNE

Própria

Sócios

Quantos diretores?

Obs:

P
ic

o
te



Conquistar uma vaga na Universidade foi sem dúvida um grande desafio para todos nós. Afinal, no 

Brasil apenas 10% dos jovens entre 18 e 24 anos têm acesso ao ensino superior. Passar no 

vestibular e concluir um curso superior ainda é uma conquista possível a poucos brasileiros. 

Viver a universidade para além da sala de aula faz parte da nossa formação acadêmica plena. 

Na universidade construímos ou consolidamos nossa visão de mundo e dentro dela também 

podemos ajudar a construir um país mais democrático e justo. É por isso mesmo que afirmamos que 

nos acomodar não pode ser uma opção. 

Depois do vestibular, muitas lutas nos aguardam. A batalha pela redução das mensalidades 

abusivas nas Universidades privadas, a luta por mais qualidade de ensino, pelo direito a termos bons 

professores, por mais livros na biblioteca, contra as taxas para prestação de serviços, por mais e 

melhores vagas nas Universidades públicas com mais verbas para a assistência estudantil. 

Para enfrentar esses desafios são essenciais a nossa união e organização. A UNE 

representa a força de milhares de Centros Acadêmicos espalhados por todo o Brasil. Força já 

demonstrada na luta pelo fim da ditadura, pelo impeachment do Collor, pelo fim do sucateamento das 

Universidades públicas, nas ocupações de reitoria por todo o Brasil. Outras várias ações que 

ilustram a vitalidade do Movimento Estudantil muitas vezes não são contadas nos livros de história, 

mas tem grande significado na construção de uma Universidade melhor e mais democrática: são as 

lutas desenvolvidas por cada estudante e Centro Acadêmico no seu cotidiano.  

Com a colaboração dos CA's, nessa gestão realizamos grandes passeatas por todo o país; 

estamos formulando o projeto de Reforma Universitária da UNE; realizamos encontros de 

estudantes do PROUNI para aperfeiçoar esse programa de democratização do acesso à 

Universidade; efetivamos a consolidação de diversos Cucas (Centros Universitários de Cultura e 

Arte) Brasil a fora que agora organizam e convocam a 6ª Bienal de Arte e Cultura da UNE; demos 

passos decisivos no sentido de viabilizar a reconstrução da sede histórica da UNE na Praia do 

Flamengo, 132; lutamos pela legalização do aborto no Brasil; realizamos a 1ª Caravana da UNE que 

percorrerá todos os 27 estados do Brasil debatendo comportamento, saúde e educação; 

homenageamos, 40 anos depois, todos aqueles que fizeram de maio de 68 um momento antológico 

para o mundo.  

É para que você faça parte dessa história com a gente que a União Nacional dos Estudantes 

convida você a construir o Centro Acadêmico de seu curso. Organizando seu CA, além de ampliar os 

direitos e conquistas dos estudantes do seu curso, você estará ajudando a construir um Movimento 

Estudantil ainda mais forte. Construa agora seu CA e venha participar do 12º CONEB (Conselho 

Nacional de Entidades de Base) da UNE que será realizado entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2009 

na cidade de Salvador, Bahia. 

Agora é com você. Reúna a galera e ajude a escrever uma nova página na história do Brasil. 

3

Palavra da Presidente

Lúcia Stumpf

Presidente da UNE 2007-2009
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Telefone de contato do CA

Sítio do CA na internet

Nome e contato de um representante (presidente ou coordenador geral)

Curso

Quantos Alunos tem o curso?

Nome do Centro Acadêmico

Endereço completo do CA para correspondência

Endereço eletrônico de contato do CA

Estado

Universidade/ Faculdade

A UNE quer saber mais sobre o seu Centro Acadêmico e para isso conta com a 

sua colaboração. Preencha este cadastro e envie para gente!

CADASTRE SEU CACADASTRE SEU CA

Cadastre seu CA da UNE

Envie esse formulário para o endereço da UNE

ou cadastre-se no sítio da entidade.



A carteira de estudante da 

UNE é a única identificação oficial 

válida em todo o território nacional que 

além de garantir meia - entrada em 

eventos culturais e esportivos, ainda 

propicia a autonomia do Movimento 

Estudantil. Isso por que cada carteira 

que é feita tem seu valor repartido 

igualmente entre o C.A.,DCE.,UEE e a 

UNE. Isso é que garante a autonomia 

financeira para que as entidades 

possam organizar festas, passeatas, 

debates dentro da Universidade sem 

depender do financiamento da 

Instituição de ensino. 

Hoje buscamos fortalecer 

ainda mais a Carteira de Identificação 

Estudantil lutando pela defesa da 

Meia-entrada e agregando convênios 

que tragam benefícios e descontos 

para os estudantes.

O CA que faz a carteira da 

UNE, além de prestar um serviço para 

os estudantes de seu curso, contribui 

com as entidades estudantis ajudando 

a construir um país melhor e uma UNE 

do tamanho do Brasil. Emita a carteira 

da UNE no seu CA e exerça seu direito 

de estudante. 

Para que seu CA passe a 

emitir a carteira da UNE, entre em 

contato conosco a partir do e-mail: 

carteira@une.org.br 

Carteira de identificação estudantil

8

CARTEIRA ESTUDANTILCARTEIRA ESTUDANTIL

Com a ira U  v ê m ei o :
 c rte  NE oc  te  dir t  a

1 io-pas  e ô b - me se m ni us

2  m ia nt ada m todo o t rr tório nacio al
- e e r e  e i n

     ara inema, teatro, espe áculos, stádios.
p c  t e

CARTEIRA UNE 2008
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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 Eleição

MODELOS DE ATASMODELOS DE ATAS
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EXECUTIVAS DE CURSOEXECUTIVAS DE CURSO
Entidades representativas de curso a nível nacional e regional. Impulsiona a luta 

específica do curso e realiza encontros anuais.

UEEUEE União Estadual dos Estudantes

Representa os estudantes universitários do estado. Filiada e diretamente ligada  a UNE, 

realiza congressos bienais que decidem os rumos da entidade e elegem nova diretoria.

OclaeOclae
Organização Continental Latino-Americana

e Caribenha de Estudantes

Representa os estudantes da América Latina e Caribe, através da reunião das entidades 

nacionais. Realiza congressos bienais, onde são aprovadas deliberações, com 

participação de delegações de estudantes de todos os países afiliados. A UNE e a UBES 

compõem a diretoria da OCLAE. 

ABC do Movimento Estudantil

MOVIMENTO ESTUDANTILMOVIMENTO ESTUDANTIL

UNEUNE União Nacional dos Estudantes

Representa todos os estudantes universitários do país. Realiza congressos bienais para 

deliberar as plataformas da entidade e eleger nova diretoria, além de conselhos 

periódicos, Bienais de Cultura, encontros diversos, caravanas temáticas, sempre 

garantindo a ampla participação dos estudantes.

DCEDCE Diretório Central dos Estudantes

Entidade que representa o conjunto dos estudantes dentro da Universidade. 

CACA Centro Acadêmico

Entidade que representa os estudantes de um curso ou faculdade dentro da Universidade. 

5

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

MODELOS DE ATASMODELOS DE ATAS

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 direito 

vai devidamente assinada.

_________________________ 

Presidente da Assembléia

_________________________

Secretário da Assembléia

18
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Fórum da UNE, convocado em congresso, CONEG ou por sua diretoria, que reúne os 

Centros e Diretórios Acadêmicos do país para deliberar sobre os rumos da entidade e que 

só é menor e menos representativo que o congresso da UNE.

Conselho Nacional de Entidades de Base

Fórum de deliberação da UNE, convocado em congresso ou por sua diretoria, que reune 

os DCEs, UEEs e Executivas de Curso do país.

Conselho Nacional de Entidades Gerais

Fórum máximo de deliberação da entidade que de 2 em 2 anos propicia a participação de 

representantes de todos os cursos de nível superior do país para determinar os rumos da 

entidade e eleger nova diretoria.

O CUCA é um projeto cultural da UNE cuja sigla possui duplo significado - Centro e 

Circuito Universitário de Cultura e Arte . Centro como espaço de intercâmbio entre 

artistas universitários, profissionais e comunidade. Circuito como possibilidade de 

criação de uma rede de circulação dos trabalhos produzidos nestes centros.  

São associações esportivas organizadas por curso ou por universidade que congregam 

estudantes atletas da instituição. As Atléticas são instrumentos fundamentais de 

formulação de políticas publicas para o desporto universitário além de cumprir papel de 

articulador de outros setores do movimento estudantil brasileiro. Nessa gestão da UNE, 

desenvolvemos uma campanha de reestruturação e construção de Atléticas em todo País 

com o objetivo de ajudar a organizar a rede das Atléticas e contribuir com a elaboração de 

idéias que melhore a atuação e estrutura dos atletas universitários.

 Maior festival de juventude do Brasil, a Bienal da UNE se consolida como grande palco de 

apresentação da arte produzida nas universidades. Sua 6ª edição acontecerá entre os 

dias 20 e 26 de janeiro na cidade de Salvador, BA, e terá como tema “As raízes do Brasil”. 

MOVIMENTO ESTUDANTILMOVIMENTO ESTUDANTIL

6

CONEBCONEB

CONEGCONEG

CONGRESSO DA UNECONGRESSO DA UNE

CUCACUCA Centro Universitário de Cultura e Arte

ATLÉTICASATLÉTICAS

BIENAL DE ARTE E CULTURA DA UNE:BIENAL DE ARTE E CULTURA DA UNE:
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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 antecedênciao

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

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 ESTATUTOMODELO DE ESTATUTO

MODELO DE ESTATUTO



A União Nacional dos Estudantes foi fundada em 11 de agosto de 1937 para 

defender os direitos dos estudantes universitário brasileiros. Sempre presente nos 

acontecimentos políticos, culturais, educacionais e sociais do Brasil, a UNE protagonizou 

batalhas históricas. Na década de 60 levamos às ruas a campanha “O Petróleo é nosso!” 

que culminou na criação da Petrobrás; organizamos a “Greve do 1/3” por paridade nos 

conselhos Universitários, criamos o Centro Popular de Cultura, CPC, nascedouro de 

grandes artistas brasileiros. Durante a ditadura militar, mesmo na clandestinidade e sendo 

duramente perseguida, tendo diversos de seus lideres presos, torturados e assassinados 

pelo regime, a UNE organizou a resistência da sociedade e foi uma das principais entidades 

da lendária campanha pelas “Diretas Já!”. Na década de 90 lideramos as mobilizações pelo 

impeachment do presidente Collor, e durante o governo FHC denunciamos o sucateamento 

da educação e a política entreguista das privatizações. 

Hoje seguimos unindo os estudantes universitários na luta por um país melhor, 

pressionando pela aprovação de uma Reforma Universitária que fortaleça a Universidade 

Pública e regulamente o ensino privado. Lutamos pela reconstrução da sede da UNE na 

Praia do Flamengo, 132 demolida no período da ditadura militar. Rodamos o Brasil inteiro na 

Caravana Saúde, Educação e Cultura levando a UNE para dentro de cada sala de aula do 

país. Relançamos a campanha “A Amazônia é do Brasil!” que será apresentada ao mundo 

durante o Fórum Social Mundial de Belém do Pará. Organizamos Cucas (Centros 

Universitários de Cultura e Arte) que incentivam a cultura universitária e organizarão a 6ª 

Bienal de Arte e Cultura da UNE em janeiro de 2009 em 

Salvador. Realizamos encontros de estudantes do 

ProUni em defesa de mais vagas e mais direitos para os 

estudantes. Realizaremos, em janeiro de 2009 na 

cidade de Salvador, o 12º CONEB da UNE para ouvir 

todos os CA's do Brasil sobre o projeto de Reforma 

Universitária da UNE. 

Estudantes unidos mudam o mundo. Venha fazer parte 

dessa história com a gente!

O que faz a UNE

UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTESUNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES

7

MODELO DE ESTATUTOMODELO DE ESTATUTO
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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:



O Centro Acadêmico é o núcleo central de toda a 

rede do Movimento Estudantil. É nosso canal mais 

próximo ao estudante de cada sala de aula. Só com 

Centros Acadêmicos fortes e atuantes espalhados 

pelos quatro cantos do país que poderemos ter um 

movimento estudantil forte. A força da UNE se 

assenta na força e representatividade dos Centros 

Acadêmicos. Por isso é preciso construir e fortalecer 

essas entidades.

Cabe ao CA realizar as discussões com os estudantes 

do curso para encontrar soluções para os problemas 

enfrentados, seja na relação com os professores, temas vinculados aos conteúdos e 

currículos dos cursos, ou mesmo questões administrativas.

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.

Por ser o principal elo entre os estudantes do 

curso e as entidades gerais (DCE, UEE e UNE), 

o Centro Acadêmico deve estar em sintonia 

com o calendário do movimento estudantil e 

participar das atividades da UNE e das 

UEE's.

O que faz o CA?

CENTRO ACADÊMICOCENTRO ACADÊMICO
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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:

MODELO DE ESTATUTO



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. 

A diretoria do CA precisa, ainda, se filiar à UEE (quando houver) e à UNE 

(Cadastro www.une.org.br), o que irá garantir que a nova entidade receba os materiais e 

possa participar dos fóruns de deliberação do movimento estudantil

CENTRO ACADÊMICOCENTRO ACADÊMICO
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Capítulo II - Dos elementos da entidade

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.

MODELO DE ESTATUTOMODELO DE ESTATUTO
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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.
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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

Conheça a Lei que rege a organização
do movimento estudantil brasileiro

LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO ATLÉTICAS DE CURSOATLÉTICAS DE CURSO

Ouvidoria do Estudante  

Bote a boca no trombone!Bote a boca no trombone!

Ser ouvido e atendido. Um direito seu.

uvidoria
do estudante
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A Ouvidoria do estudante é mais um instrumento para a defesa dos nossos 

direitos. Criada pela UNE e pela UEE/SP, tem como objetivo dar respostas mais 

rápidas aos problemas que enfrentamos dia- a- dia na universidade, 

principalmente, nas instituições particulares. Com auxilio de uma coordenação 

jurídica a Ouvidoria esclarece aos estudantes quais são os procedimentos legais 

que devemos seguir nos diversos casos: dos abusos de mensalidade até 

problemas com a nossa organização cotidiana. Veja quais são as principais 

dúvidas levantada pela Ouvidoria do Estudante:

Mensalidade e Taxas:

Com a falta de uma lei que possa alinhar o aumento da mensalidade e 

cobrança de taxas, as universidades privadas aproveitam para justificar algumas 

taxas em seus contratos. A UNE elaborou o Projeto de Lei 6489/06 de 

Mensalidades junto com o Deputado Renildo Calheiros, um marco mais claro para 

o Ensino Superior Privado e está aguardando parecer na Câmara dos Deputados.

Hoje há a Lei 9870/99 que diz: “O estabelecimento de ensino deverá 

divulgar, em local de fácil acesso ao publico, o texto da proposta de contrato, o valor 

apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no período 

mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme 

calendário e cronograma da Instituição de Ensino”.A lei diz também que a 

universidade deve divulgar a planilha de custo no prazo de 45 dias. Com o PL da 

UNE queremos que o prazo seja de 120 dias para facilitar o acompanhamento e a 

organização dos estudantes.



Assistência Estudantil

Hoje o nosso maior desafio é permanecer na universidade. Depois de ingressar, 

temos que conseguir os livros, a passagem de ônibus, a alimentação, enfim, como 

subsidiar e alimentar a nossa vida acadêmica. Ano passado, a UNE conseguiu 

pressionar o MEC e aprovar uma rubrica especifica para assistência estudantil de R$ 

150 milhões. Esse recurso é destinado para políticas de assistência como a construção 

de restaurante e moradia universitária nas universidades públicas.

Na IES privada o desafio é pagar a mensalidade e a renovação de contrato, que na 

verdade é um funil que deixa, a cada seis meses, milhares de estudantes fora da 

universidade. Alguns programas de governo auxiliam a permanência, onde o critério 

principal é democratizar o acesso ao ensino superior.

Prouni

O Prouni é um programa de bolsa permanência, que conforme a renda familiar pode 

assegurar bolsa de 100%, 50% e 20%. Para participar do programa é preciso fazer o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Faltas: Caso não haja previsão no Regimento Interno, deve ser seguida a regra 

histórica de faltas de no máximo 25% das aulas.

Licenças: Existe a licença em caso de gravidez e a licença em caso de doença grave: 

Licença em caso de gravidez (Lei no. 6.202, de 17 de abril de 1.975).

Licença em caso de doença (Decreto-lei no. 1.044, de 21 de outubro de 1.969).

Fies:

Financiamento estudantil que estabelece acordo entre o banco e o estudante 

através de um contrato, que financia os estudos e tem como prazo para inicio do 

pagamento um ano pós a formação acadêmica. O Prouni, a partir desse ano concede 

Ser ouvido e atendido. Um direito seu.

uvidoria
do estudante

OUVIDORIA DO ESTUDANTEOUVIDORIA DO ESTUDANTE OUVIDORIA DO ESTUDANTEOUVIDORIA DO ESTUDANTE

Inadimplência

Para intimidar os estudantes inadimplentes, as universidades apelam tirando o 

nome do estudante da lista, proibindo de fazer avaliações, retendo os documentos para 

a transferência e até o diploma.

Essas ações são ilegais e justifica assédio moral por parte da universidade.

Hoje esse direito é garantido pela Lei 9870/99 em artigo 6º, que diz: “são proibidas a 

suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de 

quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-

se o contratante, no que lhe cabe, as sanções legais e administrativas, compatíveis com 

o Código de Defesa do Consumidor, e com os artigos 177 e 1.092 do Código Civil 

Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Diploma

 Conforme resolução do Conselho Federal da Educação, o valor do diploma, em 

modelo oficial, está dentro do valor da anuidade do curso, junto com outras taxas: 

(Resolução nº. 01/1983 – CFE). Tanto é assim que o Ministério Público Federal ganhou 

muitas liminares em ações contra as IES, e o MEC baixou comunicado, invocando, 

inclusive, o art. 48 da Lei no. 9304/96 (Lei de Diretrizes e Base).

Qualidade:

A responsabilidade de assegurar a qualidade de ensino das universidades é do 

Ministério da Educação. Através do Sistema Nacional de Avaliação, o SINAES, o MEC 

tem condições para aferir como está o nível da educação superior brasileira. Todas as 

universidades têm uma Comissão Própria de Avaliação Institucional (interna) que os 

estudantes têm o direito de participar e acompanhar a metodologia de avaliação.

A Comissão externa, composta por representantes do MEC avalia a estrutura, a 

implementação do ensino, pesquisa e extensão, tripé que garante a qualidade. 

Participar das comissões da universidade é ficar de olho na qualidade de ensino e 

nos nossos direitos.

A universidade que preza pela sua qualidade, não lota as suas salas de aula, 

incentiva a pesquisa e a extensão e tem no seu corpo docente, um mínimo de 30% de 

mestres e doutores.
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Coordenação Jurídica Ouvidoria do Estudante

Dra. Lia Carneiro   

Doutor Dave Lima Prada

Fale com a ouvidoria da UNE: (11) 5082-4341

ouvidoriadoestudante@hotmail.com
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