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CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADES E SEDE 

 

Art. 1° O Centro Acadêmico de Economia Eugênio Gudin, da Escola Brasileira de 

Economia e Finanças (FGV-EPGE), pertencente à Fundação Getulio Vargas (FGV), 

denominado CAEG, é uma entidade sem fins lucrativos responsável pela representação 

de todos os alunos matriculados no curso de economia da escola. 

Art. 2° São finalidades do CAEG: 

§1° Representar todos os alunos matriculados no curso de economia da FGV-EPGE, 

onde se faça necessária a defesa de seus interesses; 

§2° Defender os direitos dos estudantes sem qualquer distinção étnica, social, sexual, 

política, nacional ou religiosa; 

§3° Incentivar a participação do Corpo Discente nas atividades acadêmicas da Escola e 

suas congêneres da Fundação Getulio Vargas; 

§4° Promover a integração entre o Corpo Discente, Docente e setores administrativos. 

Art. 3° O CAEG possui sede administrativa na Praia de Botafogo, número 190, 

Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, 11° andar. 

 

CAPÍTULO II 

DOS MEMBROS 

 

Art. 4° São considerados membros do CAEG todos os alunos devidamente matriculados 

no curso de economia da FGV-EPGE. 

Parágrafo único – os membros do CAEG não respondem pelas obrigações dadas à 

diretoria da entidade. 

Art. 5° São direitos dos membros do CAEG: 

§1° Participação em qualquer instância deliberativa do CAEG; 



3 
 

§2° Participação em quaisquer reuniões convocadas pela Diretoria do CAEG; 

§3° Participar de qualquer evento promovido pelo CAEG; 

§4° Exigir o cumprimento dos objetivos e finalidades especificados neste estatuto. 

Art. 6° São deveres dos membros do CAEG: 

§1° Cumprir o que for exposto neste estatuto, bem como seguir o Regimento do Curso de 

Economia da FGV-EPGE e o Código de Ética da FGV, do qual todos devem ter 

conhecimento; 

§2° Ter responsabilidade pelos seus próprios atos e de seus respectivos convidados em 

eventos proporcionados pelo CAEG e pela própria FGV; 

§3° Zelar pelo patrimônio material e cultural do CAEG e da própria FGV. 

 

CAPÍTULO III 

SEÇÃO I 

DA DIRETORIA 

 

Art. 7° O CAEG é composto por uma diretoria, que possui mandato de um ano. 

Art. 8° Compete à Diretoria o cumprimento dos objetivos e finalidades destinados ao 

CAEG. 

Art. 9° A Diretoria é composta por uma Executiva e pelas demais Diretorias. 

Art. 10 São membros da Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretário-

Geral, segundo Secretário, Tesoureiro e segundo Tesoureiro. Cabe à Executiva: 

§1° Representar a entidade nos fóruns e instâncias do movimento estudantil; 

§2° Assinar documentos legais e apresentar prestação de contas, em períodos 

determinados em reuniões; 

§3° Convocar reuniões da Diretoria; 

§4° Coordenar todas as atividades da Diretoria; 
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§5° Secretariar as reuniões; 

Art. 11 As demais Diretorias são: Diretoria de Comunicação, Diretoria Acadêmica, 

Diretoria de Eventos e Diretoria de Produtos. Cabe a elas: 

§1° A coordenação de atividades ligadas a cada setor. 

Art. 12 Compete ao Presidente: 

§1° Coordenar todos membros da gestão de modo que os esforços conjuntos sejam 

sempre na direção do desenvolvimento e crescimento do CAEG; 

§2° Elaborar um plano de gestão e cronograma que orientem todos os membros; 

§3° Representar o Centro Acadêmico nos diversos eventos da FGV; 

§4° Coordenar, juntamente com os demais membros da diretoria, os projetos em 

desenvolvimento nos vários setores do CAEG, garantindo assim o bom andamento das 

atividades da gestão. 

Art. 13 Compete ao Vice-Presidente: 

§1° Auxiliar o presidente em suas atividades e trabalhar em prol da longevidade do Centro 

Acadêmico; 

§2° Representar o Centro Acadêmico na ausência do Presidente; 

§3° Coordenar, juntamente com os demais membros da diretoria, os projetos em 

desenvolvimento nos vários setores do CAEG, garantindo assim o bom andamento das 

atividades da gestão. 

Art. 14 Compete à Secretaria: 

§1° Elaborar atas das reuniões do Centro Acadêmico, bem como da Assembleia Geral; 

§2° Organizar relatórios sobre todas as atividades referentes ao CAEG; 

§3° O registro das correspondências endereçadas ao CAEG, e torná-las de conhecimento 

do Presidente e do restante do Diretório. 

Art. 15 Compete à Tesouraria: 

§1° Organizar e determinar os fluxos de recursos do Centro Acadêmico, tais como 

receitas e despesas;  
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§2° Realizar recebimentos e pagamentos;  

§3° Participar da elaboração, junto às diretorias, de planos financeiros para o uso dos 

recursos em projetos;  

§4° Elaborar a prestação de contas mensalmente de forma transparente, prioritariamente 

por meio de demonstrativos financeiros;  

§5° Responsabilizar-se pela manutenção das contas bancárias do Centro Acadêmico. 

Art. 16 Compete à Diretoria de Comunicação: 

§1° Promover a imagem do CAEG através da publicidade e das relações de comunicação 

tanto internas quanto internas à instituição; 

§2° Promover maior interação entre os Centros Acadêmicos da FGV, bem como maior 

interação entre os alunos do Curdo de Economia e o CAEG; 

§3° Ampliar os canos de diálogo dentro da FGV através de Redes Sociais, pesquisas de 

opinião e comunicação entre os alunos. 

Art. 17 Compete à Diretoria Acadêmica: 

§1° Representar e atender às demandas dos alunos da graduação diante da Direção do 

curso; 

§2° Criar mecanismos que estimulem a representatividade do alunado através de eventos 

e reuniões; 

§3° Promover uma maior integração dos alunos com o CAEG, do CAEG com a Direção 

e dos alunos em si; 

§4° Realizar eventos e levar palestras aos alunos que efetivamente integrem o alunado de 

Economia da EPGE. 

Art. 18 Compete à Diretoria de Eventos: 

§1° Organizar eventos socioculturais que promovam a integração entre os alunos e com 

os demais cursos da Fundação Getulio Vargas; 

§2° Desenvolver seminários, palestras e outros eventos que tenham a finalidade de 

promover o enriquecimento cultural dos alunos; 

§3° promover, em conjunto com a diretoria de comunicações, a divulgação dos eventos 

organizados pelo centro acadêmico. 

Art. 19 Compete à Diretoria de Produtos: 

§1° Desenvolver produtos, relacionado ao meio acadêmico, atendendo às reivindicações 

dos favorecidos; 
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§2° Zelar pela marca e imagem do Centro Acadêmico, nos respectivos produtos, 

funcionando como um meio de aproximação entre os envolvidos. 

 

SEÇÃO II 

DOS REPRESENTANTES DE TURMA 

Art. 20 É de responsabilidade de cada turma a eleição de seus representantes, no período 

em que se fizer necessário o ato, seja semestral ou anualmente. Cabe ao Centro 

Acadêmico fiscalizar, monitorar e intervir, se necessário, a fim de garantir boa conduta 

no processo de eleição. 

Art. 21 Cabe aos Representantes de turma a manutenção do contato estreito entre os 

alunos de cada período do Curso de Economia e a Diretoria do CAEG, bem como a 

promoção de reuniões com os mesmos, visando a mobilização do Corpo Discente. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 22 A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação do CAEG, sendo 

composta por todos os estudantes regularmente matriculados no Curso de Economia da 

FGV-EPGE. 

Art. 23 Será convocada anualmente e de maneira ordinária. 

Art. 24 Os votos necessários às matérias discutidas na Assembleia Geral serão 

computados de forma que sejam vitoriosas as matérias que obtiverem maioria simples 

dos votos presentes. 

 

CAPÍTULO V 

DO PROCESSO ELEITORAL, MANDATO E ELEIÇÕES 

 

Art. 25 As eleições para a Diretoria do CAEG realizar-se-ão anualmente, em período 

estabelecido pelo Regulamento do Centro Acadêmico. 

Art. 26 O período de inscrições para as chapas ocorrerá de acordo com um edital lançado 

pela atual gestão do CAEG. 



7 
 

Art. 27 Os candidatos inscritos em cada chapa devem estar devidamente matriculados no 

curso de Economia. 

Art. 28 As votações se darão durante dois dias e se darão no prédio Sede da Fundação 

Art. 29 O voto poderá ser feito nas chapas concorrentes, ou nulo. 

Parágrafo único – O voto é secreto e facultativo. 

Art. 30 A apuração será realizada após o encerramento das votações e a divulgação dos 

resultados se dará de acordo com o estabelecido no edital. 

Art. 31 Será declarada vencedora a chapa que obtiver maior número de votos válidos, não 

computando votos nulos. 

Art. 32 Em caso de empate, serão convocadas novas eleições. 

Art. 33 O mandato terá duração de um ano. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS PENAS DISCIPLINARES 

 

Art. 34 O descumprimento de qualquer norma, regra ou lei estabelecida pela Fundação, 

bem como o que está previsto neste estatuto, está sujeito a penas disciplinares 

estabelecidas pelo Regulamento do Curso de Economia da FGV-EPGE. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 35 O presente estatuto entra em vigor a partir da sua data de aprovação. Após isso, 

será assinada uma ata de declaração pela Diretoria do CAEG, onde os membros também 

desta aprovarão tal documento, até que, enfim, ele estará entrará oficialmente em vigor. 

Art. 36 Dada a desistência de algum membro sobre seu respectivo cargo na Diretoria do 

CAEG, a vaga poderá ser preenchida por um atual membro da gestão ou pela entrada de 
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algum novo membro por intermédio de uma entrevista individual, que será feita pela 

Diretoria Executiva e repassada, após realizada, às outras diretorias. 

Art. 37 Qualquer alteração deste estatuto deverá estar clara para todos os membros da 

Diretoria e deverá ser aprovada em Assembleia Geral. 

 

 

 

Rafael Nogueira do Prado 

Secretário-Geral 


