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ASSEMBLEIA GERAL ESTUDANTIL DA PÓS-GRADUAÇÃO DA 

UFGD - 23/05/2019 

 

ATA 

 

Aos dias vinte e três do mês de maio de dois mil e dezenove reuniram-se no Auditório 

1 da FCH (Unidade 2 da UFGD) os e as estudantes pós-graduandos da UFGD em 

Assembleia Geral convocada por uma Comissão Provisória de Organização com o 

intuito de refundar a APG UFGD (Associação de Pós-Graduandos da UFGD), assim 

como debater temas de interesse do coletivo estudantil. A Assembleia foi iniciada às 

11:30 h. com uma explanação do estudante Lucas Frederico Ortiz Paniagua (PPG 

Geografia) sobre o histórico de reuniões e articulações que antecederam esta 

assembleia, Lucas fez a leitura da pauta da assembleia e solicitou que estudantes 

interessados se manifestassem sobre compor a mesa de coordenação da 

assembleia, tendo se manifestado Carla Fabiana Costa Calarge (PPG História) para 

auxiliar nos trabalhos da mesa, Lucas Ortiz se manifestou para coordenar a 

assembleia e eu, Franklin Schmalz (PPG Sociologia) me manifestei para secretariar 

a assembleia, não havendo mais interessados/as, nós assumimos a coordenação da 

assembleia.  Foi iniciado o debate da pauta que se segue: 1. Refundação da 

Associação de Pós-graduandos da UFGD: É destacado e se registra que a APG 

UFGD foi criada no dia 28  de maio de 2013, tendo tido algumas gestões, assembleias 

e atividades realizadas, no entanto há poucos registros documentais da entidade, 

inclusive não foi localizado a ata assembleia de fundação da organização, por isso, 

nesta assembleia se coloca em votação a fundação da APG mas reconhece-se a 

história da entidade que foi construída no período anterior ao seu esvaziamento; por 

unanimidade dos presentes é aprovada a fundação da APG UFGD. 1.1 Aprovação 

do Estatuto Social: A Comissão Provisória de Representantes da APG UFGD 

formada pelos seguintes estudantes: Lucas Frederico Ortiz Paniagua (PPG 

Geografia), Carla Fabiana Costa Calarge (PPG História), Franklin Schmalz (PPG 

Sociologia), Jeovana Gavilan (PPG Fronteiras e Direitos Humanos), Juliana Prado 

(PPG Sociologia), Adriana Santos (PPG Fronteiras e Direitos Humanos), Letícia 

Machado Alencar (PPG Química), Patrícia Marassi (PPG Psicologia), Thiago dos  

Santos Almeida (PPG Química), Midiane Acarelli da Silva (PPG Geografia), João 

Lucas Zanoni da Silva (PPG Fronteiras e Direitos Humanos), ficou encarregada de 

apresentar uma proposta de Estatuto Social para a APG UFGD, a proposta em 

questão foi apresentada, lida e discutida seção a seção, tendo recebido propostas de 

alteração dos presentes que também foram discutidas e aprovadas através de 

consenso, a proposta de estatuto então, consolidada, foi posta em votação, sendo 

aprovada por unanimidade dos presentes à assembleia; o Estatuto social aprovado 

será anexado a esta ata. 1.2 Eleição da Diretoria: É feita a proposta de que a 

Comissão Provisória de Representantes, nomeada no ponto anterior, continue a atuar 

em nome da APG UFGD até a eleição de sua  primeira Diretoria, assim como, que 

uma de suas tarefas seja convocar uma Assembleia Geral onde seja feita a eleição 
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da primeira Diretoria  da APG UFGD, com prazo de realização de até 30 dias corridos 

a partir da data desta assembleia dentro do atual semestre letivo, esta proposta é 

aprovada por unanimidade dos presentes. 2. Indicação de Representantes da Pós 

na Câmara de Pesquisa e Pós-graduação: se propõe que os representantes sejam 

eleitos através do mesmo processo eleitoral encaminhado no ponto anterior e esta 

proposta é aprovada por unanimidade dos presentes. 3. Repasses da reunião com 

a Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFGD: é feita a proposta de 

retirada deste ponto da pauta e o adiamento dos repasses para a próxima assembleia, 

a proposta é aprovada por unanimidade dos presentes. 4. Debate sobre os cortes 

do Governo Federal, a situação da pós-graduação e mobilizações: diante do 

anúncio de cortes de mais de 30% do orçamento das universidades federais pelo 

Ministério da Educação e pelo governo Bolsonaro, é apresentada uma agenda de 

mobilizações construída em conjunto pelo DCE UFGD, ADUF-Dourados e Comissão 

Provisória que consiste na realização de um ato no dia 30/05/2019 em defesa da 

educação e que se inclua no movimento nacional de mobilizações, é feita a proposta 

de que a APG UFGD componha a agenda e a proposta é aprovada por unanimidade. 

Sem mais nada a discutir e deliberar, a mesa encerra a assembleia às 13:03 h. Sem 

mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Franklin Schmalz, lavro esta ata, a ela será 

anexado o Estatuto aprovado nesta assembleia assim como sua lista de presença. 
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CAPÍTULO I 

DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, DURAÇÃO, SEDE, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  

Art. 1º. A Associação dos Pós-Graduandos da Universidade Federal da Grande 

Dourados(APG-UFGD) doravante denominada APG-UFGD, criada em vinte e oito de 

maio de dois mil e treze e refundada em vinte e três de maio de 2019, constitui-se 

como uma associação civil sem fins lucrativos, apartidária, laica, de caráter social, 

cultural e científico, independente dos órgãos públicos e governamentais, é a entidade 

representativa dos e das estudantes dos programas de pós-graduação da 

Universidade Federal da Grande Dourados. O prazo de duração da APG-UFGD será 

indeterminado. 

Art. 2º. A APG-UFGD tem sede na Rodovia Dourados – Itahum, Km 12, CEP: 79804- 

970, Campus da UFGD - Unidade II, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso 

do Sul e foro nesta mesma cidade. 

Art. 3º. A APG-UFGD é uma entidade subordinada única e exclusivamente aos 

interesses do conjunto de estudantes pós-graduandos e pós-graduandas da UFGD e 

está filiada à Associação Nacional de Pós-Graduandos(ANPG), reconhecendo-a 

como entidade legítima de representação dos e das estudantes de pós-graduação do 

Brasil, no seu respectivo nível de atuação, reservando face a ela sua autonomia. 

Art. 4º. Cada ação efetuada pela APG-UFGD, em conformidade com este Estatuto, 

emana do poder delegado pelos e pelas estudantes e em seu nome será exercido. 

Art. 5º. São princípios da APG-UFGD: 

I. A defesa dos interesses dos e das estudantes de pós-graduação da UFGD; 

II. A defesa do aperfeiçoamento das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 

e extensão da UFGD; 

III. A construção de um ambiente universitário plural, democrático e solidário, 

pautado pelo combate a todas as formas de opressão e intolerância; 

IV. A defesa do ensino público, gratuito, plural, laico, de qualidade e popular.  

Art. 6º. São objetivos da APG-UFGD: 

I. Representar os e as estudantes regularmente matriculados nos cursos de pós-

graduação da UFGD junto aos órgãos colegiados da instituição e quando 

necessário, fora dela; 
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II. Promover interação e fomentar a participação dos discentes nas atividades 

acadêmicas da UFGD; 

III. Manter os associados e as associadas informados sobre os assuntos 

referentes à Pós-Graduação em âmbito local e nacional; 

IV. Reivindicar melhores condições de estudo, de pesquisa, de permanência e de 

atividades correlatas; 

V. Promover a participação efetiva dos pós-graduandos e pós-graduandas nas 

propostas relativas à estruturação e ao funcionamento da UFGD; 

VI. Estimular a pesquisa acadêmica e o desenvolvimento no campo da tecnologia 

avançada, da ciência e do ensino, da promoção da melhoria do meio ambiente 

e dos recursos hídricos, apoiando as atividades exercidas pela UFGD, na 

esfera social e tecnológica. 

VII. Promover eventos, palestras e debates de caráter científico, social, político, 

cultural, esportivo e outros de interesse dos e das estudantes da pós-

graduação da UFGD. 

VIII. Promover a organização e orientação dos e das estudantes para ampliar a 

participação estudantil na construção de uma universidade crítica, autônoma, 

popular e democrática, assim como na construção de uma sociedade justa e 

democrática; 

IX. Apoiar todas as formas de movimento e organização dos e das estudantes de 

pós-graduação desde que estejam em conformidade com os princípios deste 

Estatuto; 

X. Buscar parcerias com outras entidades e organizações para a promoção de 

ações que visem atingir seus princípios e objetivos, como por exemplo, o 

Diretório Central dos e das Estudantes (DCE UFGD); 

XI. Informar os(as) estudantes sobre normas, assuntos gerais e particulares, 

atividades que afetam ou venham a afetar a vida estudantil e procedimentos 

legais relativos aos estudantes representados(as) pela APG-UFGD. 
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CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS E ASSOCIADAS 

Art. 7º. São associados e associadas da APG-UFGD, a menos que se recusem 

formalmente a sê-lo, os e as estudantes regularmente matriculados(as) nos 

programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu  da UFGD, desde a efetivação 

da matrícula até o recebimento do diploma ou cancelamento da matrícula, quando 

o(a) estudante perde o vínculo com o programa e com a entidade, salvo os casos de 

demissão e exclusão. 

Art. 8º. São direitos dos(as) associados(as) da APG-UFGD: 

I. Votar e ser votado(a) nos termos deste Estatuto; 

II. Ser informado e participar das atividades organizadas pela entidade; 

III. Apresentar sugestões à Diretoria sobre quaisquer assuntos compatíveis com 

os princípios e objetivos da APG-UFGD; 

IV. Ser ouvido(a) e respeitado(a) em suas opiniões, propostas e posições, 

independentemente de suas convicções de quaisquer espécies; 

V. Ter acesso livre aos livros e documentos da entidade; 

VI. Por vontade própria, todo(a) integrante da APG-UFGD tem direito a solicitar a 

sua demissão da entidade, mediante aviso formal a ser encaminhado à 

Diretoria da mesma. 

Art. 9º. São deveres dos(as) associados(as) da APG-UFGD: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, os regulamentos e as decisões das 

Assembleias Gerais da entidade; 

II. Lutar pelo fortalecimento da entidade; 

III. Zelar pelo patrimônio moral e material da entidade e, sobretudo, defendê-lo; 

IV. Cumprir com dedicação e responsabilidade os compromissos assumidos com 

a entidade; 

V. Contribuir para o desenvolvimento das atividades da entidade, bem como 

auxiliar e fiscalizar o cumprimento de seus objetivos; 

VI. Respeitar a diversidade e pluralidade do meio universitário; 
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VII. Não promover práticas preconceituosas, de opressão e discriminação: racial, 

social, de gênero, de orientação sexual, de intolerância religiosa, política e/ou 

ideológica ou contra pessoas portadoras de deficiências. 

Art. 10º. Os(as) associados(as) não respondem subsidiariamente pelas obrigações 

contraídas pela APG-UFGD. 

Art. 11º. A ADMISSÃO dos(as) associados(as) se dá automaticamente a partir de seu 

ingresso, através de matrícula junto à universidade, em algum curso de pós-

graduação da UFGD. 

Art. 12º. Poderá, em qualquer momento, o(a) associado(a) requerer sua DEMISSÃO, 

através de pedido formal e escrito, encaminhado para a Diretoria da APG-UFGD, sem 

necessidade de justificativa. 

Art. 13º. Da EXCLUSÃO do(a) associado(a): 

§ 1º A EXCLUSÃO do(a) associado(a) será admissível se a Assembleia Geral julgar 

como grave uma infração que atente contra o presente Estatuto. 

§ 2º A EXCLUSÃO do(a) associado(a) será determinada através de voto concorde da 

maioria simples dos(das) presentes à Assembleia Geral; 

§ 3º A EXCLUSÃO também se dá após o(a) associado(a) receber três advertências 

da Assembleia Geral; 

§ 4º Em todos os casos de EXCLUSÃO será garantido ao associado(a) o direito de 

defesa, do contraditório e a recurso à decisão de exclusão. 

Art. 14º. Todos os(as) associados(as) estão sujeitos(as) a receber penalidades no 

caso de descumprimento das normas do presente Estatuto ou das deliberações da 

Assembleia Geral; 

§ 1º Tais descumprimentos serão punidos com advertências definidas em Assembleia 

Geral, com voto de maioria simples dos presentes à Assembleia; 

§ 2º Após receber três advertências da Assembleia Geral, o associado sofrerá 

automaticamente a EXCLUSÃO. 
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CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 15º. O patrimônio APG-UFGD é constituído pelos valores que possui, pelos que 

vier a possuir, por todos os bens, móveis ou imóveis, por ele adquiridos ou a ele 

doados e pelos rendimentos que deles advierem. 

Art. 16º. Em caso de dissolução da APG-UFGD, seu patrimônio será transferido para 

a UFGD. 

Art. 17º. Os(as) associados(as) não serão remunerados(as) por serviços e atividades 

administrativas prestadas à APG-UFGD, bem como não serão obrigados(as) a dar 

contribuição de qualquer espécie. 

Art. 18º. A APG-UFGD pode contratar funcionários(as) para exercer funções 

específicas. 

Art. 19º. A receita da entidade é formada por dividendos: 

I. Auxílio e subvenções;  

II. Doações e legados; 

III. Renda auferida em seus empreendimentos, caso haja. 

 

Art. 20º. Os recursos e o patrimônio da APG-UFGD serão utilizados, de acordo com 

os princípios que regem este Estatuto, pela Diretoria, sendo posteriormente as ações 

e atividades submetidas à análise do Conselho de Representantes. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 21º. São órgãos da APG-UFGD:  

I. Assembleia Geral;  

II. Conselho de Representantes da APG UFGD; 

III. Diretoria. 

 

SEÇÃO I: DA ASSEMBLÉIA GERAL 
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Art. 22º. A Assembleia Geral é a instância deliberativa máxima da APG-UFGD. 

Art. 23º. A Assembleia Geral da APG-UFGD se reunirá sempre que se julgar 

necessário podendo ser convocada por: 

A. Maioria simples do Conselho de Representantes de Cursos;  

B. Maioria simples da Diretoria;  

C. No mínimo cinco por cento (5%) dos e das estudantes da pós-graduação 

com declaração escrita dos motivos da convocação.  

Parágrafo Único: A Assembleia Geral somente deliberará com a presença de 5% 

(cinco por cento) dos estudantes da pós-graduação da UFGD em primeira chamada, 

ou com qualquer número, 30 minutos após, em segunda chamada.  

Art. 24º. A convocação da Assembleia Geral será feita pela Diretoria da APG UFGD, 

quando não for possível, pelo Conselho de Representantes, quando não for possível, 

pelos próprios estudantes cumprindo as normas para sua convocação. 

Art. 25º. Compete a Assembleia Geral da APG-UFGD:  

I. Discutir pautas propostas em prazo determinado e que sejam solicitadas por 

estudantes da pós-graduação;  

II. Instituir comissões para desempenho de atividades específicas e com prazo 

determinado; 

III. Vetar atos da Diretoria; 

IV. Emitir resoluções e notas, quando assim for deliberado. 

V. Destituir integrante da Diretoria da APG UFGD diante de denúncia e devido 

processo de defesa; 

VI. Destituir a Diretoria da APG UFGD diante de denúncia e devido processo de 

defesa; 

VII. Eleger, se necessário, Diretoria provisória para a APG UFGD; 

VIII. Punir e/ou excluir associado ou associada nos casos previstos neste Estatuto; 

IX. Alterar o Estatuto quando isso se fizer necessário;  

X. Apreciar a prestação de contas anual da APG-UFGD;  

XI. Julgar os recursos que lhe forem encaminhados e para as quais for competente 

e conforme as determinações deste Estatuto. 
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XII. Deliberar sobre mobilizações, incluindo greves e paralisações, discutindo a 

participação e representação dos estudantes de pós-graduação nesses 

contextos. 

Art. 26º. A Assembleia Geral Ordinária deverá ser convocada preferencialmente com 

7 (sete) dias de antecedência ou em casos de urgência, com pelo menos 2 (dois) dias 

de antecedência  

Parágrafo único: para a convocação da assembleia deverá ser publicado edital com 

data, horário, local e a pauta e deverá ser divulgado em todos os canais de 

comunicação possíveis. 

Art. 27º. Uma vez instalada, a Assembleia Geral será coordenada pela Diretoria da 

APG-UFGD, na sua impossibilidade por estudantes eleitos pela própria assembleia.  

Art. 28º. Será tomada como decisão da Assembleia a proposta que obtiver a maioria 

simples dos votos dos presentes.  

 

SEÇÃO II: DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA APG UFGD 

 

Art. 29º. O Conselho de Representantes da APG-UFGD, órgão consultivo e fiscal, é 

a instância deliberativa intermediária entre a Diretoria e a Assembleia Geral.  

Art. 30º. O Conselho de Representantes da APG-UFGD é constituído por um 

representante titular e um suplente indicados por cada programa de pós-graduação 

(especialização, mestrado, doutorado) em funcionamento regular na UFGD. 

Parágrafo único: os representantes deverão ser indicados oficialmente para a 

Diretoria da APG-UFGD pelo conjunto de estudantes dos seus respectivos 

programas, cabendo a cada programa autonomia para determinar a metodologia para 

a escolha de seus representantes. 

Art. 31º. São atribuições do Conselho de Representantes da APG-UFGD: 

I. Deliberar sobre quaisquer matérias que lhe forem apresentadas no seu âmbito 

de atuação; 

II. Dialogar no seu conjunto sobre os problemas de demandas dos programas de 

pós-graduação; 

III. Exercer as funções do Conselho Fiscal da APG-UFGD;  
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IV. Examinar e apresentar pareceres à Assembleia Geral da APG-UFGD às 

prestações de contas apresentadas pela Diretoria da APG UFGD;  

V. Julgar recursos interpostos às decisões da Diretoria da APG UFGD;  

VI. Requerer a Assembleia Geral;  

VII. Criar comissões ou grupos de trabalhos, permanentes ou transitórios, sobre 

quaisquer questões, indicando seus componentes;  

VIII. Propor, quando entender necessário, à Assembleia Geral a destituição da 

Diretoria da UFGD.  

Art. 32º. O Conselho de Representantes da APG-UFGD somente deliberará com a 

presença da maioria simples de seus membros, em primeira chamada, e com 

qualquer número, quinze (15) minutos após a primeira, em segunda chamada. 

Parágrafo único: Caberá à Diretoria da APG UFGD manter atualizada lista de 

representantes reconhecidos e ativos para efeito de constatação de quórum; 

Art. 33º. O Conselho de Representantes da APG-UFGD reunir-se-á ordinariamente 

uma vez por bimestre, e extraordinariamente quando se julgar necessário.  

Art. 34º. As reuniões do Conselho de Representantes da APG-UFGD não poderão 

coincidir com as reuniões da Assembleia Geral.  

Art. 35º. A convocação das reuniões do Conselho de Representantes da APG-UFGD 

deverá ser feita pela Diretoria da APG-UFGD, na sua impossibilidade, por qualquer 

representante de curso.  

Parágrafo único: Na convocação da reunião deverá constar a pauta proposta, assim 

como a data, o horário e local da reunião. 

 

SEÇÃO III: DA DIRETORIA 

 

Art. 36º. A Diretoria é o órgão administrativo máximo da APG-UFGD sendo 

responsável pela realização das atividades e desenvolvimento dos objetivos da 

entidade. A Diretoria da APG UFGD deverá ser composta por pelo menos 7 (sete) 

integrantes, sendo obrigatórios os seguintes cargos: 

Secretaria Geral: 2 integrantes (deverá ser respeita paridade de gênero); 

Coordenadoria de Finanças, mínimo de 1 integrante; 

Coordenadoria de Comunicação, mínimo de 1 integrante; 
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Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, mínimo de 1 integrante; 

Coordenadoria de Permanência Estudantil, mínimo 1 integrante; 

Coordenadoria de Cultura e Integração, mínimo de 1 integrante; 

Parágrafo Único: Se uma chapa quiser inscrever mais integrantes para as 

coordenadorias ou criar outros cargos que julgar necessário poderá fazê-lo no ato de 

sua inscrição. 

Art. 37º. Da auto-organização da Diretoria: 

I. A Diretoria APG-UFGD poderá se auto organizar de acordo com as 

necessidades da entidade, dos(as) associados(as) e de acordo com as 

propostas do Programa de Gestão da chapa eleita; 

II. Após a data da posse da Diretoria eleita, a substituição de integrantes e a 

admissão de novos(as) integrantes para suprir vacâncias ou renúncias, deverá 

ser organizada internamente pelos(as) integrantes da Diretoria e se 

necessário, estes deliberarão por maioria simples dos(das) presentes; 

III. A destituição de algum(a) integrante da Diretoria deverá ser aprovada por ⅔ 

(dois terços) dos(as) presentes em reunião que sejam integrantes da gestão, 

mediante apresentação de justa causa e direito de defesa assegurado, ainda 

cabendo recurso ao Conselho de Representantes da APG e ainda à 

Assembleia Geral. 

Art. 38º. Os(as) integrantes da Diretoria APG-UFGD responderão, ainda que 

subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela entidade. 

Parágrafo Único: Os cargos da Diretoria não são remunerados. 

 

Art. 39º. São deveres e atribuições da Diretoria da APG-UFGD: 

I. Defender os princípios do APG-UFGD, assim como este Estatuto; 

II. Desenvolver todas as ações necessárias para colocar em prática os objetivos 

do APG-UFGD; 

III. Divulgar, cumprir e fazer cumprir as suas próprias deliberações, as da 

Assembleia Geral e as do Conselho de Representantes; 

IV. Cumprir o Programa de Gestão apresentado no período da eleição; 
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V. Criar resoluções dentro do Programa de Gestão votado e eleito, desde que tais 

resoluções não contrariem as resoluções tomadas na Assembleia Geral, nem 

as normas deste Estatuto; 

VI. Criar comissões provisórias para desenvolver trabalhos e atividades de temas 

específicos de acordo com as necessidades e demandas dos(as) estudantes, 

podendo estas serem compostas por qualquer associado(a) para além dos(as) 

integrantes da Diretoria; 

VII. Convocar a Assembleia Geral Ordinária e quando necessária, Extraordinária; 

VIII. Indicar os(as) integrantes para a Comissão Eleitoral para eleição da Diretoria 

da APG-UFGD; 

IX. Gerenciar os recursos financeiros e os bens da entidade assim como organizar 

promoções para a arrecadação de fundos;  

X. Fazer balanços financeiros mensais e apresentá-los nas reuniões do Conselho 

de Representantes para apreciação; 

XI. Fazer um balanço financeiro anual e apresentá-lo para apreciação do 

Conselho de Representantes; 

XII. Organizar os arquivos e documentos da entidade, deixando-os disponíveis 

para a consulta de qualquer associado(a); 

XIII. Assinar as correspondências, bem como os contratos e ajustes aprovados 

pelas instâncias deliberativas a APG-UFGD, cabendo à responsabilidade de 

efetivá-las à Secretaria Geral; 

XIV. Emitir certificados para os(as) participantes das atividades que promover, tais 

como: cursos, palestras e outros; 

XV. Criar e acompanhar mecanismos de assistência aos estudantes, bem como os 

direitos e deveres dos(das) mesmos(as); 

XVI. Fazer-se representar em quaisquer instâncias onde sua presença seja 

necessária; 

XVII. Participar das reuniões do Conselho Universitário da UFGD; 

XVIII. Convocar as reuniões do Conselho de Representantes da APG UFG; 
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XIX. Manter contato e articulação com o Movimento Estudantil da Universidade e 

da sociedade. 

XX. Reunir-se conjunto com o Conselho de Representantes da APG-UFGD 

ordinariamente a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que 

necessário. 

Art. 40º. A Diretoria da APG-UFGD deverá reunir-se em reunião ordinária uma vez 

por mês e, em reuniões extraordinárias, sempre que necessário; 

Parágrafo único: Todas as reuniões da Diretoria deverão ser registradas em Atas, que 

devem ser publicizadas em até 7 (sete) dias após a realização da reunião. 

Art. 41º. O mandato da Diretoria da APG UFGD é de 2 (dois) semestres letivos de 

acordo com o calendário acadêmico da Universidade Federal da Grande Dourados, 

se iniciando a partir da data subsequente ao último dia do semestre letivo anterior e 

terminando no último dia do segundo semestre de sua gestão.  

CAPÍTULO V 

DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

Art. 42°. A eleição da Diretoria da APG-UFGD será realizada anualmente, durante os 

últimos 30 (trinta) dias do fim do primeiro semestre letivo de um ano de acordo com o 

calendário acadêmico oficial da pós-graduação da UFGD. 

Art. 43°. A eleição será convocada pelo Conselho de Representantes em exercício 

com, pelo menos, trinta (30) dias de antecedência do fim do primeiro semestre letivo 

de um ano, através de Edital de Convocação da Eleição que contenha a indicação da 

Comissão Eleitoral e o Cronograma Eleitoral, publicizado às Coordenadorias de 

Curso de Pós-Graduação e em todos os veículos de comunicação possíveis. 

Parágrafo Único: Não sendo convocadas as eleições de acordo com o caput deste 

artigo, cabe Diretoria da APG UFGD convocá-las com antecedência de trinta (30) 

dias. 

Art. 44º. Da Comissão Eleitoral: 

I. A Comissão Eleitoral organizará e coordenará todo o processo eleitoral para 

eleição da Diretoria da APG UFGD; 
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II. A Comissão Eleitoral será formada por três integrantes, sendo: um (uma) 

presidente(a), um (uma) vice-presidente(a) e um (uma) secretário(a);  

III. O Conselho de Representantes, preferencialmente, ou a Diretoria da APG 

UFGD deverá indicar os(as) integrantes da Comissão Eleitoral através da 

publicação do Edital de Convocação da Eleição;  

IV. Podem compor a Comissão Eleitoral estudantes da atual Diretoria APG UFGD 

ou estudantes associados(as) que não ocupam cargos na Diretoria;  

V. Os(as) integrantes da Comissão Eleitoral não podem compor chapas 

candidatas para a Diretoria, caso o contrário, serão excluídos(as) da Comissão 

e caberá à Diretoria da APG UFGD indicar novos(as) integrantes para ocupar 

as vacâncias.  

VI. A Comissão Eleitoral estará instaurada a partir da data da publicação do Edital 

de Convocação da Eleição e deverá publicar o Regimento Eleitoral em até 3 

(três) dias corridos após essa data;  

VII. A Comissão Eleitoral organizará as regras da campanha eleitoral, assim como 

as regras do(s) debate(s);  

VIII. A Comissão Eleitoral deverá registrar na Ata de Eleição e Posse se houverem 

ocorrências durante o processo, assim como a apuração dos votos, a 

composição e qualificação de todos(as) integrantes da chapa eleita para a 

Diretoria e, posteriormente, deverá divulgar a ata para o conhecimento de 

todas e todos os(as) associados(as);  

IX. A Comissão Eleitoral deverá prezar pela transparência e pela garantia de 

liberdade e pluralidade de ideias durante o processo eleitoral;  

X. As denúncias e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.  

Art. 45º. O Regimento Eleitoral deve ser elaborado pela Comissão Eleitoral e deve 

prever, no mínimo:  

I. Calendário do processo eleitoral, contendo no mínimo 7 (sete) dias letivos para 

inscrição de chapas, de acordo com o calendário acadêmico da UFGD, no 

mínimo 7 (sete) dias letivos para campanha eleitoral e pelo menos um debate 

entre as chapas candidatas; 
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II. Ficha para inscrição de chapas candidatas à Diretoria do APG UFGD; 

III. Data, horário, local e forma para inscrição de chapas candidatas à Diretoria; 

IV. Prazo mínimo de 1 (um) dia corrido para interposição de recurso a 

indeferimento de inscrição de candidaturas; 

V. Regras para a campanha eleitoral;  

VI. Data da realização da eleição, horários de votação e indicação da forma de 

votação, se presencial ou online via sistema organizado exclusivamente para 

a votação; 

VII. Data, horário e local da apuração dos votos, que deverá ser aberta ao público; 

VIII. Indicação nominal dos(as) integrantes da Comissão Eleitoral, assim como, os 

seus números de registro acadêmico e, pelo menos, um contato de endereço 

eletrônico. 

Art. 46º. A Eleição para a Diretoria será por chapas, as chapas devem ter no mínimo 

7 (sete) integrantes e conter obrigatoriamente os seguintes cargos:  

I. Secretaria Geral: 2 integrantes (deverá ser respeita paridade de gênero); 

II. Coordenadoria de Finanças, mínimo de 1 integrante; 

III. Coordenadoria de Comunicação, mínimo de 1 integrante; 

IV. Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, mínimo de 1 integrante; 

V. Coordenadoria de Permanência Estudantil, mínimo 1 integrante; 

VI. Coordenadoria de Cultura e Integração, mínimo de 1 integrante. 

Parágrafo único. A chapa candidata pode se organizar da maneira que lhe convier, 

não havendo número limitado de integrantes candidatos(as) seguindo as orientações 

do artigo 29 deste Estatuto. 

Art. 47º. Todos os pós-graduandos em gozo de seus direitos e deveres, que lhe 

assistem este estatuto, poderão candidatar- se aos cargos da Diretoria da APG-

UFGD, exceto integrantes da Comissão Eleitoral. 

Art. 48º. No ato da inscrição a chapa candidata deverá apresentar:  

I. Lista dos(as) seus e suas integrantes acompanhada de cópia do Atestado de 

Matrícula e cópia de um documento oficial com foto;  
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II. Programa de Gestão para o mandato que esteja de acordo com os princípios 

e objetivos da APG UFGD, bem como este Estatuto;  

Parágrafo único. A chapa poderá fazer alterações na sua composição até 3 (três) dias 

corridos antes da data da eleição mediante comunicação oficial à Comissão Eleitoral. 

Art. 49º. Após a inscrição das chapas, cada chapa deverá indicar um(uma) integrante 

que será fiscal do processo eleitoral. 

Art. 50º. O voto é direto, secreto e optativo. 

Parágrafo único. É vetado o voto por procuração. 

Art. 51º. Será proclamada eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos.  

§ 1º No caso de chapa única, é necessário que a mesma obtenha aprovação de 

maioria simples dos votos para se eleger, sendo contados apenas os votos válidos, 

excluindo-se os brancos e/ou nulos. Se caso a chapa não obtiver a quantia necessária 

de votos para se eleger e não havendo tempo hábil para o reinício de todo o processo 

eleitoral como determina o Estatuto, cabe ao Conselho de Representantes da APG 

UFGD convocar Assembleia Geral para tomar as medidas cabíveis e discutir o futuro 

da entidade. 

§ 2º Em caso de empate entre as chapas mais votadas, a Comissão Eleitoral deverá 

convocar nova votação a ser realizada no prazo de até 3 (três) dias corridos; 

§ 3º Em caso de fraude comprovada, a Comissão Eleitoral dará por anulada a referida 

eleição, realizando-se outra eleição no prazo de 3 (três) dias corridos; 

§ 4º Em caso de fraude comprovada promovida por uma das chapas concorrentes, a 

Comissão Eleitoral deliberará sobre o afastamento de alguns(as) ou de todos(as) 

os(as) integrantes ficando os(as) mesmos(as) impedidos(as) de participarem de 

novas chapas e concorrerem a novas eleições.  

Art. 52º. Da posse:  

I. A chapa declarada eleita para a Diretoria estará automaticamente empossada 

a partir da data subsequente ao último dia do semestre letivo corrente de 

acordo com o calendário acadêmico da UFGD;  

II. Na Ata de Eleição e Posse a composição e qualificação de todos(as) 

integrantes da chapa eleita para a Diretoria da APG UFGD.  

Art. 53º. O mandato da chapa eleita é de 2 (dois) semestres letivos de acordo com o 

calendário acadêmico da Universidade Federal da Grande Dourados, se iniciando a 
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partir da data subsequente ao último dia do semestre letivo anterior e terminando no 

último dia do segundo semestre de sua gestão.  

Parágrafo Único. Os(as) integrantes de uma gestão poderão se reeleger sempre, 

desde que não ocupem os mesmos cargos, previstos no Artigo 46 deste Estatuto, que 

ocupavam em gestões anteriores. 

Art. 54º. Em caso de não inscrição de chapas num processo eleitoral ou então Na 

impossibilidade de realização de um processo eleitoral, devera ser convocada uma 

assembleia geral extraordinária para discutir o futuro da entidade. 

Parágrafo único: A assembleia poderá, inclusive, eleger uma diretoria. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 55º. Os membros da Diretoria que representarem a Associação em transações 

que envolvam responsabilidade primária, não serão pessoalmente responsáveis pelo 

compromisso assumido no exercício de suas funções.  

Art. 56º. Nenhum associado, individual ou coletivamente, responderá 

subsidiariamente, pelos encargos que os seus representantes contraírem.  

Art. 57º. A APG-UFGD poderá ser voluntariamente dissolvida em Assembleia Geral 

convocada especialmente para esse fim.  

§ 1º A decisão de dissolução da APG-UFGD só poderá ser tomada em Assembleia 

Geral e se obtiver a aprovação de pelo menos ⅔ (dois terços) dos presentes na 

assembleia. 

Art. 58º. Alteração parcial ou total deste Estatuto só poderá ser feita em Assembleia 

Geral e as propostas de alteração precisarão receber a aprovação de pelo menos ⅔ 

(dois terços) dos presentes na assembleia. 

Art. 59º. Em caso de vacância de toda a Diretoria, o Conselho de Representantes da 

APG-UFGD convocará, num prazo de trinta (30) dias a partir da data de vacância, 

uma Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de uma Diretoria que completará 

o mandato.  

Art. 60º. A APG-UFGD poderá se filiar a organizações nacionais e internacionais que 

estiverem empenhadas na luta pelos mesmos princípios defendidos no presente 

Estatuto. Tal filiação deverá ser aprovada pela Assembleia Geral.  
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Art. 61º. Este estatuto entrará em vigor após aprovação em Assembleia Geral. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 62º. A primeira Diretoria da APG-UFGD deverá ser eleita em Assembleia Geral 

convocada para este fim num prazo de 30 dias corridos a partir da data de aprovação 

deste estatuto e deverá respeitar as seguintes regras: 

I - Caberá à Comissão Provisória de Representantes da APG UFGD convocar a 

assembleia geral para a eleição da primeira Diretoria;  

II – No início da assembleia a Comissão Provisória de Representantes da APG UFGD 

deve nomear uma Comissão Eleitoral composta por no mínimo 3 (três) estudantes 

que coordenará a assembleia e o processo eleitoral; 

III – Na assembleia, a partir do início dos trabalhos, deve haver tempo de, no mínimo, 

10 (dez) minutos para inscrição de chapas;  

IV – Após a inscrição de chapas, as chapas candidatas poderão apresentar sua 

composição e propostas para o plenário;  

V – A Comissão Eleitoral organizará a votação que, havendo duas ou mais chapas 

inscritas, será através de cédulas ou, havendo uma única chapa inscrita, será através 

de aclamação;  

VI – Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos, 

excluindo-se os nulos e brancos e, no caso de chapa única, ela será considerada 

eleita se obtiver a maioria das manifestações favoráveis á sua eleição;  

VI – A posse da chapa eleita se dará imediatamente e constará na Ata da Assembleia.  

VII – Casos omissos sobre a eleição da primeira Diretoria serão resolvidos pela 

Comissão Eleitoral e em caso de impasses, estes serão resolvidos pela Assembleia 

Geral.  
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