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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE HISTÓRIA 

 

 

ESTATUTO DO CENTRO DOS ESTUDANTES DE HISTÓRIA – CHIST 

 

 

CAPÍTULO I: 

DO CENTRO DOS ESTUDANTES DE HISTÓRIA 

 

Art. 1º – O Centro dos Estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

fundado em 1985 sob a sigla CHIST, é o órgão que congrega e representa os estudantes 

regularmente matriculados no curso de graduação em História, Diurno e Noturno, 

Licenciatura e Bacharelado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 

Parágrafo único – O CHIST rege-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais em 

vigor, tem prazo de duração indeterminado e sede administrativa na Avenida Bento 

Gonçalves, nº 9.500, Bairro Agronomia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

 

Art. 2° – São objetivos e competências do CHIST: 

 

I – Congregar, organizar e representar a coletividade dos estudantes do Curso de graduação 

em História, Diurno e Noturno, Licenciatura e Bacharelado, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, articulando e defendendo as demandas e interesses destes frente à 

Universidade; 

 

II – Ser uma ferramenta para organizar e construir, de forma coletiva, pautas e atividades 

dentro do Movimento Estudantil, do Movimento Estudantil de História (construindo a 

FEMEH) e do Curso de História, com outros diretórios e centros acadêmicos e com 

movimentos sociais, tomando posição frente à sociedade desigual e fomentando a 

participação ativa dos estudantes na Universidade e nas diversas lutas sociais; 

 



 

Centro dos Estudantes de História – CHIST 

 
 

2 

 

III – Promover atividades culturais e de integração dos estudantes de História com os 

funcionários, com o corpo docente e com a comunidade; 

 

IV – Promover atividades de extensão universitária e articular a tradicional SAH – Semana 

Acadêmica da História ao menos uma vez por ano junto aos alunos do curso; 

 

V – Responsabilizar-se pela tesouraria do Centro de Estudantes, prestando contas ao final da 

gestão, e prezar pela organização e zelo do espaço e dos bens do CHIST. 

 

VI – Prezar por uma gestão que seja coletiva, transparente e aberta para qualquer aluno do 

curso, sem discriminação política e partidária, de gênero, orientação sexual, raça e classe, 

valorizando a diversidade. 

 

VII – Defender a educação, os professores e o ensino público gratuito, popular de qualidade. 

 

VIII – Realizar a representação discente, buscando sua ampliação, nos órgãos colegiados do 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 

 

Art. 3° – Assembléia Geral: 

 

I – A Assembléia Geral, ou Assembléia Geral Ordinária, é aquela a ser convocada pela gestão 

vigente do CHIST, no mínimo duas vezes por ano (uma por semestre), sempre que esta julgar 

necessário; 

 

II – Caso a gestão vigente do CHIST não cumpra a periodicidade descrita no parágrafo 

primeiro na convocação da Assembléia, a Assembléia Geral pode ser convocada por qualquer 

estudante regularmente matriculado no curso de História, Diurno ou Noturno, Licenciatura ou 

Bacharelado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mediante apresentação de 

assinaturas de 10% dos estudantes regularmente matriculados neste curso coletadas para este 

fim; 

 

III – A convocação da Assembléia Geral deve ser publicada, no mínimo, 7 (sete) dias antes da 

data de sua realização, contendo a pauta; 

 

IV – A Assembléia Geral pode ser realizada em uma ou duas etapas; 
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V – O quórum mínimo para a realização da Assembléia Geral é de 5% dos alunos 

regularmente matriculados no curso de História, Diurno e Noturno, Licenciatura e 

Bacharelado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

 

VI – Em caso de realização em duas etapas, nenhuma das etapas pode ter quórum menor do 

que 2% do total de estudantes regularmente matriculados no curso de História, Diurno e 

Noturno, Licenciatura e Bacharelado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Art. 4º - Compete à Assembléia Geral: 

 

I – Deliberar sobre quaisquer assuntos que digam respeito ao Centro Acadêmico; 

 

II – Analisar as prestações de contas elaboradas pela gestão. 

 

Art. 5º - Assembléia Geral Extraordinária: 

 

I – A Assembléia Geral Extraordinária é o órgão deliberativo máximo dos estudantes do curso 

de História, Diurno e Noturno, Licenciatura e Bacharelado, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; 

 

II – Apenas a Assembléia Geral Extraordinária pode dissolver o Centro Acadêmico; 

 

II – A Assembléia Geral Extraordinária pode ser convocada por qualquer estudante 

regularmente matriculado no curso de História, Diurno ou Noturno, Licenciatura ou 

Bacharelado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mediante apresentação de 

assinaturas de 10% dos estudantes regularmente matriculados neste curso coletadas para este 

fim. 

 

III – A Assembléia Geral Extraordinária deve respeitar as mesmas normas de prazo de 

convocação, de realização e de quórum da Assembléia Geral, contidas neste Estatuto (art. 3º, 

parágrafos III, IV, V e VI). 

 

IV – Para fins de destituição do Centro de Estudantes, a Assembléia Geral Extraordinária 

deve ter quórum mínimo de 50% dos estudantes regularmente matriculados no curso; 
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V – Resoluções da Assembléia Geral Extraordinária devem ser tomadas mediante votação, 

sendo aprovadas as propostas votadas por 50% mais um dos votos válidos. 

 

Art. 6º - Compete à Assembléia Extraordinária: 

 

I – Deliberar sobre quaisquer assuntos que digam respeito ao Centro Acadêmico;  

 

II – Destituir a gestão do Centro Acadêmico, ou qualquer de seus membros, quando se 

verificarem irregularidades ou abusos no desempenho de suas funções, sendo garantida a 

ampla defesa dos implicados; 

 

III – Indicar substituto no caso de impedimento de qualquer membro da gestão. 

 

 

CAPÍTULO II: 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 7° – Do Processo Eleitoral: 

 

I – A gestão do CHIST será eleita por sufrágio universal e secreto para mandato de 1 (um) 

ano; 

 

II – A votação se dará através de urnas com voto em papel, sendo vedado o voto por meios 

digitais e/ou eletrônicos; 

 

III – O comparecimento e voto dos alunos nas eleições são facultativos; 

 

IV – Não é permitido voto por procuração;  

 

V – A eleição para a gestão será realizada através de disputa entre chapas; 

 

VI – Cada chapa deverá apresentar candidatos a todas as Representações Discentes e a 

nominata de membros da gestão, sendo eleita a chapa mais votada; 

 

VII – Os candidatos devem estar regularmente matriculados no Curso de Graduação em 

História, Diurno ou Noturno, Licenciatura ou Bacharelado; 
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VIII – O período de inscrições de chapas deverá finalizar, pelo menos 5 (cinco) dias úteis 

após a divulgação do edital e 10 (dez) dias úteis antes da eleição; 

 

IX – A chapa deve ser composta por no mínimo 12 (doze) estudantes de História da UFRGS 

regularmente matriculados e distribuídos nas seguintes representações discentes, cada uma com 

seu suplente, sendo que um mesmo aluno não pode ser titular e suplente de um mesmo cargo 

representativo: 

a) Conselho da Unidade – Consun (01 Representante); 

b) Colegiado do Departamento de Historia (02 Representantes); 

c) Comissão de Graduação – Comgrad (01 Representante); 

d) Plenária do Departamento de História (06 Representantes); 

 

VIII – Para efetivação da inscrição, deve ser entregue uma cópia do comprovante de 

matrícula de cada componente da chapa (representantes discentes titulares e suplentes e 

membros da nominata), referente ao semestre corrente, e ser entregue também 

declaração assinada de cada componente da chapa (disponibilizada pela Comissão 

Eleitoral junto ao Edital Eleitoral) de que se está ciente de suas obrigações  como 

membro do CHIST. 

 

Art. 8º – A Comissão Eleitoral será indicada pela Assembléia Geral. 

 

I – A Comissão deve ser composta por, no mínimo, 3 (três) estudantes regularmente 

matriculados no curso de História, Diurno ou Noturno, Licenciatura ou Bacharelado, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

II – É vetado aos integrantes da Comissão Eleitoral integrar chapas; 

 

III – As reuniões da Comissão Eleitoral só serão legítimas quando contarem com um quórum 

de no mínimo 60% dos integrantes indicados pela Assembléia Geral; 

 

Art. 9º – Compete à Comissão Eleitoral: 

 

I – Publicar o edital de eleições; 

 

II – Elaborar o regimento eleitoral não previsto neste Estatuto; 
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III – Homologar as chapas; 

 

IV – Fiscalizar a campanha; 

 

V – Apurar os votos, declarar a chapa vencedora e empossá-la; 

 

VI – Fiscalizar a atividade da própria Comissão, visando à idoneidade do processo; 

 

VII – Publicar as atas das reuniões da Comissão, em um máximo de 48h depois de cada uma 

ter transcorrido; 

 

VIII – Expulsar da Comissão Eleitoral, por votação, qualquer um de seus membros que 

comprovadamente transgredir qualquer uma das disposições do Capítulo II deste Estatuto. 

 

Art. 10º – Durante o processo eleitoral, o espaço do CHIST deve continuar sendo utilizado 

pela gestão vigente bem como por todos os demais estudantes, mas reserva-se à Comissão 

Eleitoral o direito de utilização exclusiva do espaço para assuntos referentes às eleições. 

 

Art. 11º – É vetada a utilização do espaço do CHIST para atividades de chapas. 

 

 

CAPÍTULO III: 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 12º – A alteração total ou parcial do presente Estatuto só será feita mediante a aprovação 

da Assembléia Geral, convocada para este fim. 

 

Art. 13º – A gestão do Centro Acadêmico não responde solidária ou subsidiariamente por 

obrigações e/ou compromissos assumidos por qualquer estudante em nome do Centro 

Acadêmico, salvo os que estiverem comprovadamente autorizados pela mesma. 

 

Art. 14º – Dissolvendo-se o Centro Acadêmico pelo voto da maioria absoluta dos alunos, 

reunidos em Assembléia Geral, o destino do patrimônio será definido na mesma plenária. 
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Art. 15º – Os estudantes não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações 

contraídas pelo CHIST. 

 

Art. 16º – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembléia Geral. 

 

Art. 17º – O presente Estatuto entra em vigor a partir de sua aprovação em Assembléia Geral. 

 

 

* * * 

 

 

Assembléia Geral dos Estudantes de História 

Porto Alegre, 3 de Novembro de 2011. 


