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REGIMENTO DO DIRETÓRIO ACADÊMICO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA 

LA SALLE - ESTRELA 

TITULO I 

Do Diretório Acadêmico; suas finalidades e atribuições. 

CAPITULO I – Do Diretório Acadêmico 

Art. 1º O Diretório Acadêmico da Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela é o 

órgão que congrega os estudantes regularmente matriculados na Faculdade. 

Art. 2º É uma sociedade civil sem fins lucrativos livre e apartidária de caráter sócio - 

político e cultural com sede e foro na cidade de Estrela – RS. 

CAPITULO II – Das suas finalidades e atribuições 

Art. 3º São finalidades do Diretório Acadêmico (DA): 

a) Zelar pelos interesses dos estudantes bem como representa-los em tudo 

o que se refere as suas questões acadêmicas e disciplinares; 

b) Promover a unidade e a solidariedade nos e entre os cursos; 

c) Organizar e promover reuniões e eventos de caráter social, cultural, 

esportivo, artístico e científico, em uma perspectiva de integração e 

formação; 

d) Estimular os estudantes a participarem ativamente das atividades do DA; 

e) Cumprir e fazer cumprir este regimento; 

f) Praticar os atos que julgar necessários à consecução de suas 

finalidades, dentro dos limites deste regimento. 

Art. 4º É vedado ao DA: 

a) Cercear, direta ou indiretamente, a propaganda eleitoral, dentro de 

classe, dos candidatos legalmente registrados aos postos eletivos do 

DA, salvo casos em que as atividades acadêmicas regulares sejam 

prejudicadas; 

b) Estabelecer distinções entre estudantes por questões político – 

partidárias, religiosas, raciais ou sociais. 

TITULO II 

Dos associados, seus direitos e deveres. 

CAPITULO I – Dos associados 

Art. 5º Os associados serão divididos em: 

a) Sócios comuns do DA - todos os alunos que estejam regularmente 

matriculados na Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela; 

b) Sócios eméritos do DA - qualquer indivíduo, que por meio de suas 

ações, tenha se destacado no meio acadêmico ou científico, assim como 
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aqueles que tenham cooperado de forma efetiva com o DA, a serem 

nomeados pela diretoria. 

Parágrafo único - Os membros que compõem a diretoria do DA serão 

considerados sócios eméritos ao fim de seu mandato, caso o tenham 

cumprido integralmente. 

CAPITULO II – Dos direitos e deveres: 

Art. 6º São direitos dos sócios do DA: 

a) Votar e ser votado para qualquer cargo do DA, respeitadas as 

disposições legais e regimentais estabelecidas para o processo eleitoral; 

b) Participar da Assembleia Geral, em que poderá discutir, votar e ser 

votado; 

c) Participar das reuniões abertas convocadas pela Diretoria do DA, nas 

quais poderá discutir, propor, votar e ser votado nos limites deste 

Regimento; 

d) Requerer, justificadamente e com pelo menos 1/3 (um terço) dos sócios, 

a convocação da Assembléia Geral; 

e) Solicitar reconsideração das decisões da Diretoria do DA ou recorrer à 

Assembleia Geral, com pelo menos 1/3 (um terço) dos sócios; 

f) Solicitar medidas que julgar convenientes ao DA, nos limites deste 

Regimento e da atuação do DA; 

g) Representar oficialmente o DA, quando devidamente credenciado e 

autorizado pela Diretoria do DA. 

Art. 7º São deveres dos sócios do DA: 

a) Respeitar e fazer respeitar o estabelecido no presente Regimento, assim 

como as normas baixadas pela Diretoria ou pela Assembleia Geral; 

b) Participar das Assembleias Gerais; 

c) Zelar pela conservação dos bens patrimoniais e imóveis do DA, 

respondendo pelos danos que causar. 

TITULO III 

Da organização e administração do Diretório Acadêmico. 

CAPITULO I – Dos órgãos do Diretório Acadêmico. 

Art. 8º São órgãos do Diretório Acadêmico: 

a) Assembleia Geral; 

b) Diretoria. 

CAPITULO II – Da Diretoria. 

Art. 9º A Diretoria, órgão executivo do DA, será composto por: 
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a) Presidente; 

b) Vice – Presidente;  

c) Secretário; 

d) Diretor de Finanças (tesoureiro);  

e) Diretor Estudantil; 

f) Diretor de Comunicação, Eventos e Esportes.  

Art 10 A Diretoria será eleita diretamente para um mandato de um ano, devendo 

todos os membros pertencerem a uma mesma chapa. Permitindo-se uma 

reeleição para o mesmo cargo, sem restrições. 

Art 11 A Diretoria é solidariamente responsável pelos atos de caráter geral, quando 

aprovados em reunião da mesma. 

Art 12 As reuniões da Diretoria que serão abertas a todos os associados, com direito 

a voz, deverão ser convocadas com antecedência de, no mínimo, 24 (vinte e 

quatro) horas. 

$ 1º As reuniões da Diretoria, que são abertas e de caráter deliberativo, não 

podem deliberar sobre questões que firam diretamente o aprovado em 

Assembleia Geral; 

$ 2º As reuniões instalar-se-ão com a presença de, pelo menos, metade 

mais um dos membros da Diretoria, devendo as decisões serem 

tomadas por maioria simples de votos dos presentes; 

$ 3º Em casos de urgência ou da impossibilidade de convocação de reunião 

aberta a Diretoria deliberará e reportará aos sócios suas decisões 

através dos meios possíveis de comunicação; 

$ 4º Cabe à Diretoria eleita o direito de veto às decisões das reuniões 

abertas.  

Art 13 Perderão o mandato os membros da Diretoria que deixarem de ser alunos 

regularmente matriculados na Intuição de Ensino Superior. 

Art 14 À Diretoria compete: 

a) Dar cumprimento ao programa aprovado em Assembleia Geral; 

b) Dar cumprimento às disposições deste Regimento, bem com às 

deliberações das reuniões abertas e Assembleia Geral; 

c) Deliberar sobre os casos omissos deste Regimento; 

d) Gerir os interesses dos discentes, no plano de suas competências; 

e) Administrar os bens móveis e imóveis do DA; 

f) Criar e dissolver cargos da Diretoria, conforme julgue necessário, 

respeitando os cargos fixos que não podem ser extintos, de acordo com 

o Artigo 9 do Capitulo II, do Titulo III deste; 

g) Escolher ou aprovar comissões organizadoras da Semana Acadêmica e 

demais eventos, aprovando oportunamente a verba a estes destinada; 

h) Promover ou incentivar a realização de debates, conferências, reuniões, 

cursos, seminários, congressos e outras atividades afins; 
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i) Propor à Assembleia Geral o que julgar necessário para a consecução 

de suas finalidades; 

j) Criar comissões especiais, sempre que julgar necessário, para fins 

determinados; 

k) Encaminhar ao órgão competente, nos prazos regulamentares, 

prestação de contas de sua gestão financeira; 

l) Manifestar-se em nome do DA, quando se fizer necessário, de acordo 

com as diretivas traçadas pela Assembleia Geral; 

m) Estudar e propor medidas de caráter administrativo, econômico e 

financeiro; 

n) Estabelecer relações com outras entidades afins; 

o) Encaminhar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral; 

p) Destituir qualquer membro dos cargos da Diretoria, quando se 

verificarem irregularidades ou abusos no exercício de suas funções, 

facultando ampla defesa aos implicados. 

Art 15 Compete ao Presidente do Diretório Acadêmico: 

a) Representar o DA em todas as oportunidades, no âmbito interno ou 

externo da Faculdade; 

b) Convocar e presidir reuniões da Diretoria e Assembleia Geral; 

c) Cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

d) Credenciar os delegados do DA junto aos órgãos estudantis a que 

estiver filiado; 

e) Executar as deliberações da Diretoria do DA e da Assembleia Geral; 

f) Receber, juntamente com o tesoureiro, as verbas destinadas ao DA; 

g) Coordenar as atividades acadêmicas do Diretório Acadêmico, integrando 

a diretoria à representação discente. 

Art 16 Compete ao Vice – Presidente: 

a) Substituir o Presidente nos seus impedimentos, na forma regimental; 

b) Supervisionar, coordenar e tomar parte nas atividades do DA, conforme 

deliberação da Diretoria. 

Art 17 Compete ao Secretário: 

a) Substituir o Presidente em seus impedimentos na forma regimental, 

quando da impossibilidade do Vice – Presidente fazê-lo; 

b) Secretariar as reuniões da Diretoria do DA e de Assembleia Geral; assim 

como diligenciar no sentido de serem mantidos em dia os serviços de 

secretaria; 

c) Tomar parte das atividades do DA, conforme deliberação da Diretoria. 

Art 18 Compete ao Diretor de Finanças: 

a) Receber, juntamente com o Presidente, as verbas destinadas ao 

Diretório Acadêmico; 

b) Coordenar e controlar todo o fluxo de recursos financeiros do Diretório 

Acadêmico; 
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c) Elaborar demonstrativos financeiros dentro do prazos determinados pela 

direção do DA. 

Art 19 Compete ao Diretor Estudantil: 

a) Receber as sugestões e reclamações do corpo discente e transmiti-las à 

Diretoria do DA em tudo no que se refere a assuntos estudantis. 

b) Coordenar as atividades acadêmicas do DA, tais como Semana 

Acadêmica e afins. 

Art 20 Compete ao Diretor de Comunicação, Eventos e Esportes: 

a) Desenvolver atividades de caráter social, que tenham como finalidades 

principais a aproximação e a integração dos alunos; 

b) Organizar e desenvolver atividades esportivas; 

c) Elaborar os boletins informativos da diretoria, provendo a divulgação das 

atividades desenvolvidas pelo DA; 

d) Organizar os avisos pertinentes ao DA, selecionando o que deve ser 

afixado; 

e) Divulgar as atividades do Diretório em todas as salas de aula, 

esclarecendo dúvidas dos alunos; 

CAPITULO III – Da Assembleia Geral. 

Art 21 A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano de deliberação dos 

estudantes da Faculdade, sendo seu funcionamento disciplinado pelo 

presente Regimento. 

Art 22 A Assembleia Geral é constituída por todos os alunos regularmente 

matriculados na Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela. 

Art 23 As sessões da Assembleia Geral serão convocadas pela Diretoria do DA, seja 

por iniciativa própria ou por solicitação de no mínimo 1/3 (um terço) dos 

associados. 

Parágrafo único – A Assembleia Geral ocorrerá ordinariamente uma vez por 

ano, convocada com 72 (setenta e duas) horas de antecedência ou, 

extraordinariamente, poderá ser convocada com, pelo menos, 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência. 

Art 24 As sessões de Assembleia Geral serão presididas e secretariadas pelo 

Presidente e pelo Secretário, respectivamente. Na vacância de qualquer um 

dos citados, outros membros da diretoria podem substituí-los no total âmbito 

de suas funções. 

Art 25 As sessões da Assembleia Geral iniciar-se-ão com a presença mínima de 

50% mais um do total de estudantes matriculados regularmente, em primeira 

convocação, ou com 1/3 (um terço) em segunda convocação. 

Parágrafo Único – Em segunda convocação, a sessão só se dará quando 

decorridos 30 minutos do horário da primeira convocação. 

Art 26 São atribuições especiais da Assembleia Geral: 
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a) Reformar este Regimento na forma estabelecida; 

b) Julgar, em grau de recurso, os processos que lhe forem pertinentes; 

c) Suspender o mandato de qualquer um dos membros da Diretoria do DA, 

total ou parcialmente, desde que a mesma apresente a denúncia; 

d) Interpretar em última instância este Regimento e resolver os casos 

omissos. 

Parágrafo Único – As decisões serão tomadas por maioria simples. 

TITULO IV 

Do Processo Eleitoral 

CAPITULO I – Das Eleições 

Art 27 A entidade elegerá sua Diretoria anualmente, em eleições diretas e pelo voto 

secreto dos estudantes regulamente matriculados na Faculdade de 

Tecnologia La Salle - Estrela. 

Art 28 Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples de votos.  

$ 1º O quórum eleitoral será de 30% dos alunos regularmente matriculados, 

válido para o primeiro e o segundo turno; 

$ 2º Em caso de empate, um novo processo eleitoral deverá ser realizado. 

Art 29 Os candidatos à diretoria deverão ser alunos regularmente matriculados na 

Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela. 

Art 30 A eleição obedecerá ao seguinte procedimento: 

a) Registro prévio dos candidatos; 

b) Realização dentro do recinto da Instituição;  

c) Identificação dos estudantes para a votação; 

d) Garantia do sigilo de voto e inviolabilidade das urnas; 

e) Apuração imediata após o término da votação. 

CAPITULO II – Da Comissão Eleitoral 

Art 31 Todo processo eleitoral será acompanhado por Comissão Eleitoral; 

Art 32 O DA constituirá uma Comissão Eleitoral que fará cumprir as exigências 

dispostas no Capitulo I deste Título; 

Art 33 A Comissão Eleitoral será composta por 1 (um) membro da Diretoria do DA, 2 

(dois) demais estudantes e 1 (um) docente, podendo este ser substituído por 

um representante do corpo-administrativo da IES.  

TITULO V 

Das Disposições Gerais 

Art 34 A Diretoria do DA não se responsabiliza pelos compromissos, de qualquer 

ordem, assumidos individualmente por qualquer um de seus membros. 
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Art 35 O presente Regimento poderá ser reformado em seu todo ou em parte por 

proposta da Diretoria do DA ou de 1/3 (um terço) dos associados, submetida 

à aprovação em Assembleia Geral. 

Parágrafo Único – A reforma ou emenda do Regimento entrará em vigor na 

data de sua aprovação. 

Art 36 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos, em primeira instância, 

pela Diretoria eleita e, em segunda instância, pela Assembléia Geral. 

TITULO VI 

Das Disposições Transitórias 

Art 37 Para a eleição da primeira Diretoria do DA, a Comissão Eleitoral será 

composta por três alunos a serem escolhidos em Assembléia Geral e por 1 

(um) docente, podendo este ser substituído por um representante do corpo-

administrativo da IES. 

Art 38 A eleição se dará em Assembléia Geral convocada sete dias após a 

aprovação do regimento, por chapa completa em todos os cargos eletivos. 

Art 39 A chapa tomará posse imediatamente, sendo que a próxima eleição se dará 

após o prazo de um ano, conforme o título IV. 

 


