
ESTATUTO DO DIRETÓRIO ACADÊMICO DO CURSO DE SISTEMAS PARA 
INTERNET DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – DASPI 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - O Diretório Acadêmico do Curso de Sistemas para Internet, doravante 
DASPI, é a entidade de coordenação e representação dos estudantes do Curso 
de Tecnologia em Sistemas para Internet da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), do Colégio Politécnico, sem fins lucrativos, com sede e foro em 
Santa Maria, no Colégio Politécnico, prédio 70 (bloco F), e rege-se por este 
Estatuto. 

 

Parágrafo Único: O Diretório Acadêmico do Curso de Sistemas para Internet é 
representa pela sigla DASPI – UFSM e neste Estatuto simplesmente DASPI. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISTRIBUIÇÕES 

 

Art. 2º - O DASPI tem como objetivos principal: 

 

I. Manter as e os estudantes do Curso a par das determinações e informes 
da Universidade, comprometendo-se, assim, a torná-los públicos e a buscar 
explicações requeridas sobre o mesmo; 

II. Potencializar a interação das e dos alunos através de atividades 
acadêmicas, culturais e de diferentes naturezas; 

III. Promover uma efetiva participação das e dos estudantes de Sistemas 
para Internet nos órgãos da Universidade e em questões demandadas e 
relacionadas às demais áreas de interesse de todo o corpo discente da 
mesma; 

IV. Receber os calouros semestralmente e procurar prestar-lhes os 
esclarecimentos necessários para uma adequada inserção no ambiente 
universitário e principalmente interação entre as e os estudantes veteranos de 
Tecnologia em Sistemas para Internet; 

V. Representar os interesses e demandas das e dos estudantes de 
Tecnologia em Sistemas para Internet da UFSM; 

VI. Zelar pela ética e responsabilidade das e dos discentes. 
 

 

 



CAPÍTULO III 

DAS e DOS ASSOCIADOS DO DASPI: SEUS DIREITOS E DEVERES 

 

Art. 3º - São associados do DASPI todos os estudantes do Curso de 
Tecnologia em Sistemas para Internet, regularmente matriculados no Curso. 

 

Art. 4º - São direitos das e dos associados: 

I. Assistir e/ou participar de atividades promovidas no/pelo Curso; 
II. Participar de comissões, delegações ou representações, desde que 

eleito em Assembleia Geral ou Indicado pela Diretoria; 
III. Participar das Assembleias com direito a voz e a voto; 
IV. Requerer a realização de Assembleias Gerais Extraordinárias; 
V. Votar e ser votado para os cargos da Diretoria; 

 

Art. 5º - São deveres das e dos associados: 

I. Acatar todas as decisões tomadas na Assembleia Geral e em todas as 
instâncias deliberativas do DASPI; 

II. Respeitar o Estatuto e zelar pela unidade do DASPI; 
III. Tomar parte nas atividades do DASPI para as quais tenha sido 

convocado ou se colocado; 
IV. Zelar pelo material, patrimônio histórico público, patrimônio da 

universidade e pelo espaço físico. 

 

 

TÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO DO DASPI 

 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS 

 

Art. 6º - São órgãos do DASPI: 

I. Diretoria; 
II. Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Único: Todos os cargos criados por este Estatuto são exercidos sem 
contribuição financeira. 

 

CAPÍTULO II 

DA DIRETORIA 



 

Art. 7º - A Diretoria é o órgão permanente coordenador e executor das 
atividades, instância administrativo-representativas do DASPI. 

 

Art. 8º - A Diretoria funcionará sob forma de colegiado, na qual, excluindo as 
peculiaridades referentes a cada cargo, todos os membros possuem o mesmo 
peso de voto e igual responsabilidade pela gestão. 

 

Art. 9º - A Diretoria terá mandato de um ano, contando a partir da data de 
posse e será organizada internamente em coordenações, de acordo com a 
seguinte divisão: 

I. Coordenação Geral; 
II. Coordenação de Finanças e Patrimônio; 

III. Coordenação de Comunicação e Mídia; 
IV. Coordenação de Cultura e Eventos; 

 

Parágrafo Único – A coordenação geral deverá ser composta por, no mínimo, 
dois membros, não havendo hierarquia entre eles. Dentre as outras 
coordenações deverão ser compostas por, no mínimo, um membro. Podendo 
existir acréscimos de membros em demais coordenações a medida da gestão, 
menos na coordenação geral. Caso exista acréscimos de coordenações, fora 
as já listadas, essas também devem ser compostas por, no mínimo, um 
membro. 

 

Art. 10º - Cabe a Coordenação Geral: 

I. Autorizar todas as despesas orçamentárias, desde que previamente 
autorizado pelo colegiado, não necessitando prestação de contas ao mesmo; 

II. Coordenar reuniões de Diretoria e Assembleias; 
III. Manter contato e representar o DASPI junto às demais entidades, sejam 

outros DA’s e junto ao DCE; 
IV. Representar o DASPI como seu porta-voz em todos os espaços 

previamente devidos de interesses das e dos alunos do curso. 
 

Art. 11º - Compete à Coordenação de Finanças e Patrimônio: 

I. Elaborar orçamento do DASPI; 
II. Catalogar, reparar e supervisionar o patrimônio, bem como adquirir novo 

patrimônio; 
III. Controlar movimentação financeira do DASPI; 
IV. Assinar junto com a Coordenação Geral os cheques e demais 

documentos necessários à movimentação dos recursos financeiros; 
V. Planejar políticas de gestão dos recursos financeiros, buscando formas 

alternativas de captação de recursos tendo em vista a independência e 
autonomia financeira da entidade com o todo da universidade; 

VI. Prestar contas, perante as demais coordenações e alunos sempre que 
solicitado, prestar contas no final da gestão em assembleia. 

 



Art. 12º - Compete à Coordenação de Comunicação: 

I. Coordenar as atividades acadêmicas dos eventos organizados por este 
diretório; 

II. Criar e manter canais de comunicação com os estudantes; 
III. Divulgar todos os eventos criados e de interesse do Curso de Tecnologia 

em Sistemas para Internet; 
IV. Incentivar e divulgar a participação das e dos estudantes nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão vinculado ao Curso de Tecnologia em 
Sistemas para Internet; 

V. Responder pela redação periódica de boletins informativos, circulares, 
avisos em murais e nas redes sociais do Curso de Tecnologia em Sistemas 
para Internet. 

 

Art. 13º - Compete à Coordenação de Cultura e Eventos: 

I. Coordenar as atividades culturais e eventos organizados por este 
diretório, privando sempre a saúde mental das e dos estudantes do Curso de 
Tecnologia em Sistemas para Internet ; 

II. Promover e participar de eventos junto à Coordenação de Finanças e 
Patrimônio que visem à arrecadação de verbas para entidade; 

III. Responder pelas atividades culturais organizadas pelo Diretório 
Acadêmico com o curso; 

 

Art. 15 º - Estipular-se-á, na ata de posse, um membro da Coordenação Geral 
e um da Coordenação de Finanças e Patrimônio com competência para 
movimentação de conta bancária e responsabilidades afins. 

 

§ 1º - Todos os membros devem comparecer, obrigatoriamente, às reuniões 
privativas do Diretório Acadêmico e às Assembleias, salvo em caso de 
impedimento justificado. 

 

§ 2º - Caso um membro da Diretoria resolva se afastar definitivamente das 
funções a ele atribuídas, este deve apresentar para um membro da Gestão um 
documento por escrito informando os motivos de seu afastamento. Após a 
apresentação do referido documento, o Diretório informará oficialmente o seu 
desligamento da Diretoria à comunidade acadêmica do Curso de Tecnologia 
em Sistemas para Internet. 

§ 3º - Uma vez ocorrido o desligamento de algum membro, o Diretório pode 
fazer uma eleição indireta para escolher um novo membro, caso julgar 
necessário, tendo a possibilidade da substituição de sua função por indicação 
do mesmo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLEIA 

 



Art. 16º - Assembleia Geral, Ordinária e Extraordinária são os órgãos 
consultivos e deliberativos máximos do poder legislativo do DASPI, de decisão 
soberana, formada pela reunião dos seus associados. É convocada pela 
Diretoria sempre que esta julgar necessário, ou por ¼ dos associados. 

 

Art. 17º - Compete à Assembleia Geral: 

I. Deliberar em última instância sobre questões do interesse dos 
estudantes do Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet; 

II. Discutir aprovar ou refutar propostas apresentadas pelos seus membros; 
III. Denunciar qualquer membro do Diretório, em virtude de atos que firam 

os regulamentos deste Estatuto. 

 

§ 1º - A decisão se dá, sempre, por maioria de votos dos presentes em 
Assembleia. 

 

§ 2º - No caso de denúncia de um membro da Diretoria, deve-se apresentar a 
esta motivos e provas para a destituição do membro. A Diretoria deve, nessa 
ocasião convocar uma reunião extraordinária com antecedência mínima de 24 
horas e julgar o caso. Os membros da Diretoria devem votar contra ou a favor 
da destituição. Em se sentindo injustiçado, o membro pode requerer novo 
julgamento em Assembleia Geral, observando o quórum efetivo de 30% dos 
associados. Neste caso cabe aos integrantes da Coordenação Geral dar o 
parecer aos demais associados e presidir a Assembleia. A aprovação da 
suspensão ou destituição dar-se-á por um terço dos presentes e por voto 
aberto. No caso de absolvição do membro, os associados que efetuaram a 
denúncia podem convocar a Assembleia Geral, com direito à explicação do 
caso, cabendo a um integrante da Coordenadoria Geral dar satisfação da 
Diretoria. 

§ 3º - No caso de destituição de ⅓ ou mais membros da Diretoria, cabe à 
Assembleia Geral eleger uma comissão provisória formada por três membros 
da Gestão, que se disponibilizem, comissão esta que responderá pelo DASPI 
até que, no prazo máximo de 15 dias, seja realizada a eleição, de 
conformidade com o Estatuto. 

§ 4º - Compete à Assembleia Geral decidir, ainda se a comissão provisória 
poderá completar o mandato da Diretoria destituída ou iniciar novo mandato. 

 

IV. Reformar, total ou parcial este Estatuto, com observância de quórum 
efetivo de 30% dos associados. 

 

Parágrafo Único: A aprovação da Reforma Estatutária deve se dar pela maioria 
absoluta dos presentes. 

 

Art. 18º - As Assembleias Gerais são Ordinárias ou Extraordinárias podendo 
ser convocadas: 



I. Mediante convocação da Diretoria, aprovada em reunião prévia por 
votação em regime de maioria simples; 

II. Por requerimento de qualquer associado do DASPI, cabendo à Diretoria 
aprovação do mesmo; 

III. Por qualquer estudante regularmente matriculado, desde que, ocorra no 
prazo mínimo de 72 horas, em dias úteis, de antecedência.  

 

Parágrafo Único: A divulgação da convocação deve ser ampla, podendo ser 
através de editais, boletins, circulares, redes sociais e etc. 

 

Art. 19º - A assembleia Ordinária deve sempre que houver necessidade e 
deliberará sobre: 

I. Prestação de contas e relatório de atividades da Diretoria; 
II. Assuntos concorrentes ao Curso; 

III. Assuntos Gerais. 

 

Art. 20º - A Assembleia Geral Ordinária deve ser convocada para dia letivo com 
antecedência mínima de 72 horas e instalar-se-á, em primeira chamada, com 
um quórum mínimo de 20% de seus associados, ou em segunda chamada, 
quinze minutos após, independentemente do quórum. 

 

Parágrafo Único: As convocações são feitas através de editais, com pautas 
afixadas em murais do Colégio Politécnico e/ou enviados por e e-mail, e se 
possível, divulgadas em salas de aula. 

 

Art. 21º - A Assembleia Geral reúne-se sempre que necessário para tratar de 
assuntos que careçam de resoluções urgentes. 

 

Art. 22º - A Assembleia Extraordinária deve ser convocada para dia letivo com 
antecedência mínima de 48 horas, com observância das demais regras do 
caput. do art. 20º. 

 

Art. 23º - Cabe à Diretoria ou qualquer associado do DASPI o encaminhamento 
de propostas às Assembleias Gerais. 

 

TÍTULO III 

DAS e DOS REPRESENTANTES E DELEGADOS 

 

Art. 24º -  A representação do Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet 
perante outras entidades, é responsabilidade da diretoria do DASPI. 

 



Art. 25º - As e Os delegados escolhidos devem se comprometer em defender 
as posições majoritárias tomadas em Assembleia Geral, devendo apresentar à 
Diretoria um relatório de participação. 

 

 

TÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO  

 

Art. 26º - O Patrimônio do DASPI é constituído de bens imóveis que mesmo 
possua ou venha a possuir, sendo intransferível, salvo decisão em Assembleia 
Geral por maioria de votos. 

 

Parágrafo Único: Em caso da existencia de uma sala destinada ao diretorio, a 
chave da sala do DASPI pode ser retirada junto à recepção do Colégio 
Politécnico, mediante entrega de um destes documentos: carteira de estudante, 
identidade ou carteira da biblioteca. Apenas a Diretoria é autorizada a retenção 
da chave por mais de um turno, podendo esta, caso julgue necessário, 
restringir o uso da sala por questão de segurança, devendo informar sua 
decisão aos demais associados. 

 

Art. 27º - Em caso de extinção do DASPI, seu patrimônio passa a ser do Curso 
de Tecnologia em Sistemas para Internet ou do Colégio Politécnico da UFSM. 

 

TÍTULO V 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

CAPÍTULO I 

DA ELEIÇÃO 

 

Art. 28º- A eleição para a Diretoria ou Coordenação do DASPI deve ser 
realizada em dia letivo, ao término do mandato da gestão anterior. 

 

§ 1º- Em caso de greve, ou de outro impedimento superveniente durante esse 
período, a eleição deve ser protelada para o reinício das aulas ou conforme 
calendário acadêmico. 

 

§ 2º - Realizando-se a eleição fora do prazo estipulado no capítulo deste artigo, 
o mandato da nova Diretoria se estende por um ano a partir da data de eleição, 
quando deverá ser convocado novo Pleito. 

 



§ 3º- Em caso de vacância da Diretoria da Entidade, é convocada uma 
Assembleia pela Diretoria da antiga gestão a fim de convocar novas eleições, 
ou votar pelo fim das atividades até que haja interessados. 

 

Art. 29º - A nova Diretoria toma posse na 2ª semana letiva após a eleição, a fim 
de dar uma semana de prazo para a antiga gestão efetuar a transição do 
mandato, com a entrega de todo o material e informações necessárias à nova 
Diretoria. 

 

CAPÍTULO II 

DAS e DOS ELEITORES E ELEGÍVEIS  

 

Art. 30º - Participam das eleições todos os estudantes do Curso. Tendo em 
vista que as chapas, e eventualmente a Diretoria, deverá ser composta por no 
mínimo 6 membros e deverá ter paridade de membros, sendo composta por no 
mínimo três mulheres e três homens. A chapa não terá número máximo de 
integrantes, mas deve seguir a paridade entre membros. 

 

Parágrafo Único: É vetado o voto em trânsito ou por procuração. 

 

Art. 31º - São elegíveis todos os habilitados a votar, inclusive os prováveis 

formandos, no próximo semestre, que poderão não concluir o mandato. 

 

Parágrafo Único: É vetada a participação de um estudante em mais de uma  

chapa concorrente. 

 

Art. 32º - Em caso de apenas uma chapa concorrente, a cédula de votação 
deve conter o nome da chapa e as opções SIM e NÃO. 

 

Art. 33º - Em caso de empate, uma nova eleição deve ser realizada, no período 
máximo de 15 (quinze) dias. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

ART. 34º - A comissão eleitoral é formada por um representante de cada chapa 
concorrente, para fazer parte da fiscalização do pleito, por um dos 
Coordenadores gerais da atual gestão, responsável por convocar no mínimo 
mais de dois associados do DASPI, que farão a campanha de divulgação e das 
chapas. 

 



Art. 35º - Cabe à Comissão Eleitoral: 

 

I. Acompanhar a votação, fiscalizando a participação dos estudantes; 
II. Convocar mesários voluntários para o dia da eleição, no mínimo um por 

turno; 
III. Divulgar as chapas concorrentes; 
IV. Estabelecer e divulgar o lugar e os horários da votação, contemplando 

os três turnos; 
V. Fazer as inscrições das chapas, fornecendo o formulário de inscrição e 

sanando as eventuais dúvidas sobre o processo eleitoral; 
VI. Providenciar a lista de nomes dos alunos do Curso; 

VII. Realizar a contagem dos votos e a divulgação dos resultados. 

 

Parágrafo Único: Não há remuneração para os mesários. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 36º - Os membros da entidade respondem solidariamente pelas obrigações 
contraídas durante a vigência de sua gestão, além de responderem 
administrativamente por erros ou ações de fatos na gestão. 

 

Art. 37º - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em Assembleia 
Geral, convocada pela Diretoria. 

 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 Art. 38º - Este estatuto deve ser aprovado, sempre que revisado, pela 
apreciação dos associados do DASPI, em Assembleia Geral. O estatuto entra 
em vigor imediatamente à sua aprovação nessa instância.  

 


