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ESTATUTO DO DIRETÓRIO ACADÊMICO “DINAH” DA FACULDADE DE 

TECNOLOGIA NILO DE STÉFANI – JABOTICABAL 

I – Da Entidade 

Artigo 1º - O Diretório Acadêmico da Fatec Jaboticabal (DAFJ), doravante designado por DAFJ 

DINAH, é uma entidade estudantil, sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária, organizado 

dentro das normas constitucionais e legais e representa e defende os interesses dos estudantes, 

promove e incentiva a solidariedade e a integração, assim como o desenvolvimento científico, cívico, 

cultural, esportivo, político e técnico, promove eventos de entretenimentos, acadêmicos e torneios 

aprimorando e complementando a formação universitária. 

Parágrafo único – O DAFJ é regido pelo presente estatuto.  

Artigo 2º - O DAFJ rege-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais em vigor, tem prazo de 

duração indeterminado e sede na Fatec Jabotical localizada na Av. Eduardo Zambianchi, 31, 

Jaboticabal/SP. 

II – Dos princípios e Finalidades 

a) representar e defender junto a órgãos de direito público e privado os interesses dos estudantes, no 

limite de suas atribuições; 

b) promover e incentivar a aproximação e a solidariedade entre os membros dos corpos discente, 

docente e administrativo da Faculdade de Tecnologia de Jaboticabal “Nilo de Stéfani”; 

c) promover e incentivar a integração entre os alunos assim como seu desenvolvimento científico, 

cívico, cultural, esportivo, político e técnico através da realização de congressos, cursos, debates, 

festas, palestras, seminários e torneios, aprimorando e complementando a formação universitária; d) 

realizar o intercâmbio e a colaboração com entidades congêneres; 

d) promover a integração e o fortalecimento dos movimentos sociais, especialmente das entidades de 

representação estudantil; 

e) concorrer para o aprimoramento e manutenção das instituições democráticas; 

f) defender a democracia, a liberdade, a paz e a justiça social, dentro e fora da instituição; 

g) incentivar a extensão universitária na forma de movimentos de âmbito social como forma de 

inserção dos acadêmicos na comunidade local e regional; 

h) lutar pelo ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade para todos sem que para 

isso haja discriminação de qualquer espécie e caráter; 
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i) divulgar, incentivar e participar do movimento estudantil, em todos os níveis; 

j) patrocinar os interesses previstos em lei, no limite de suas atribuições, dos alunos da Fatec Nilo de 

Stéfani; 

k) auxiliar a escolha da representação, prevista em lei, junto aos órgãos de deliberação do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, divulgando e esclarecendo sobre os direitos, funções 

e obrigações dos candidatos e eleitos; 

l) participar, bem como estimular a participação de seus membros nos fóruns e atividades das 

entidades gerais da comunidade externa de representação estudantil. 

 

 

III – Responsabilidades 

  

a) realizar ações, atividades e projetos em conjunto com a Fatec Jaboticabal; 

b) participar e eleger alunos para comissões de organização das atividades em geral da unidade 

quando solicitados pelos departamentos da Fatec-JB; 

c) divulgar à comunidade acadêmica, toda e qualquer decisão tomada pelo Diretório Acadêmico; 

d) apresentar relatório de atividades, mensalmente, aos seus membros, à comunidade acadêmica e à 

Diretoria da Fatec-JB; 

e) apresentar calendário de atividades, para que todos possam se organizar – lembrando que todos 

projetos, eventos e ações envolvendo a Fatec e a sede precisam ter autorização prévia da Direção; 

f) zelar pelo patrimônio público; 

g) utilizar o local da sede, somente nos horários de funcionamento da Fatec-JB e com autorização. 

 

 

 

IV – Dos Elementos do DA e suas competências 

Artigo 3º – O Diretório Acadêmico é constituído por: 

a) Presidente: Representar o Diretório Acadêmico, em juízo ou fora dele, defendendo seus direitos 

e interesses; Promover a execução das decisões e tomar todas as medidas ao seu alcance para o bom 

andamento do Diretório Acadêmico; Assinar os documentos do Diretório Acadêmico; Cumpre e faz 

cumprir o Estatuto do DAFJ; Designa comissões para estudos e/ou trabalhos especiais; Recebe, 

juntamente com o tesoureiro, as verbas destinadas ao Diretório Acadêmico. 

Paragrafo único – As decisões do Presidente deverão ser de comum acordo com a maioria das 

Secretarias. 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
Faculdade de Tecnologia Nilo De Stéfani 

Diretoria  

___________________________________________________________________________ 
www.fatecjaboticabal.edu.br 

Av. Eduardo Zambianchi, 31 – CEP: 14.883-130 – Jaboticabal/SP - Tel.: (16) 3202-6519 

b) Vice-Presidente: Substituir o presidente em sua ausência ou no caso de impedimento; Auxiliar o 

presidente na administração do Diretório Acadêmico; Organizar, planejar e secretariar as reuniões; 

Preparar, emitir, organizar e guardar todos os documentos, correspondências e expediente em geral, 

emitidos em nome do DAFJ; Encaminhar as reclamações, solicitações e ou sugestões feitas pelos 

discentes dos cursos à Coordenação ou aos órgãos colegiados pertinentes. 

c) Tesoureiro: Responder pelo expediente da Tesouraria; Receber e efetuar pagamentos; Assinar, 

juntamente com o Presidente, os contratos e obrigações do Diretório Acadêmico; Organizar 

balancetes e relatórios da Tesouraria apresentando-os à Secretaria Executiva; Ter sobre controle os 

bens do Diretório Acadêmico; Cumprir e faz cumprir este Estatuto; Receber, juntamente com o 

Presidente, as verbas destinadas ao Diretório Acadêmico; Prestar contas ao Presidente. 

d) Secretaria de Assuntos Acadêmicos: Desenvolve projetos de atividades acadêmicas com a 

finalidade de controle, manutenção e valorização da qualidade de ensino; Cumpre e faz cumprir o 

Estatuto do DAFJ; Promove eventos didáticos e acadêmicos juntamente com a Secretária de Eventos 

e Cultura do DAFJ. 

e) Secretaria de Eventos, Esporte e Cultura: Coordenar o conjunto das atividades e eventos; 

Desenvolver e dar condições para a realização das mais variadas atividades culturais a serem 

realizadas; Promover, organizar e coordenar eventos recreativos, acadêmicos, culturais e de 

integração junto à categoria; Desenvolver e fomentar a atividade esportiva entre os estudantes, 

visando uma maior integração entre eles; Criar condições para que sejam realizadas atividades sócio-

recreativas, respeitando o espírito de camaradagem e coleguismo entre os estudantes; Cumpre e faz 

cumprir o Estatuto do DAFJ. 

f) Secretaria de Comunicação: Criar condições para publicação, divulgação das demais atividades 

e publicações de interesse dos estudantes; Manter relações com a imprensa estudantil e popular, 

buscando uma correspondência com ela; Criação dos projetos visuais de todo material utilizado; 

Manter os estudantes informados de todas as atividades estudantis ou de interesses dos estudantes; 

Cumpre e faz cumprir o Estatuto do DAFJ. 

g) Auxiliares das Secretarias: cada secretaria pode ter 01 (um) auxiliar que em conjunto executem 

as funções de cada secretaria, sendo: Auxiliar de Assuntos Acadêmicos; Auxiliar de Eventos, Esporte 

e Cultura; Auxiliar de Comunicação. 

h) Docentes e Funcionários: Docente supervisor que orientará, avaliará e supervisionará os 

trabalhos, projetos, participação e gestão dos membros estudantis do DAFJ; Funcionário que 

orientará, dará consultoria e aconselhará a gestão do DAFJ; São voluntários da Fatec Jaboticabal com 

autorização da Direção denominados: Docente Supervisor e Consultor de Gestão. 
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V – Das inscrições para membros 

Artigo 4º – Os alunos interessados em se tornarem membros do DAFJ precisam se inscrever através 

do formulário para ingressão de novos membros, se candidatar ao posto (podendo se candidatar até 

em 2 opções). 

 

Paragrafo único – As inscrições serão abertas por semestres e de acordo com as vagas geradas ao 

longo dos semestres e divulgadas com seus respectivos editais no site da unidade pelo link 

https://www.fatecjaboticabal.edu.br/dafj 

V – Das inscrições para membros 

Artigo 4º – Os alunos interessados em se tornarem membros do DAFJ precisam se inscrever através 

do formulário para ingressão de novos membros, se candidatar ao posto (podendo se candidatar até 

em 2 opções – principal e segunda opção) e adicionando sua proposta de mandato e contribuição em 

texto, vídeo de no máximo 1 minuto ou link externo de sua criação para fins. 

Paragrafo único – As inscrições serão abertas por semestres e de acordo com as vagas geradas ao 

longo dos semestres e divulgadas com seus respectivos editais no site da unidade pelo link 

https://www.fatecjaboticabal.edu.br/dafj 

Artigo 5º – Havendo somente um (01) candidato por vaga, ele receberá automaticamente a posse do 

cargo escolhido. 

Artigo 6º – Havendo dois (02) ou mais candidatos por vaga, os candidatos passarão por Processo 

Eleitoral onde os alunos da unidade votarão em seu representante. 

Artigo 7º – Havendo vagas não preenchidas, será oferecido aos candidatos das outras opções os 

cargos em abertos e havendo mais de um interessado, será realizado o Processo Eleitoral. 

VI – Da Comissão eleitoral 

Artigo 8º – A Comissão Eleitoral será responsável pela condução do Pleito e será composta pelos 

membros designados no semestre pela Direção: Presidente, Membro 01 e Membro 02. Com a 

finalidade de: 

a) Receber e deferir/indeferir a candidatura dos alunos; 

https://www.fatecjaboticabal.edu.br/dafj
https://www.fatecjaboticabal.edu.br/dafj
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b) Divulgar as propostas enviadas pelos candidatos caso haja mais de um candidato por cargo; 

c) Organizar e divulgar o Processo Eleitoral que será feito de maneira virtual; 

d) Apurar os votos e divulgar ganhadores. 

VII – Das etapas do Processo Eleitoral 

Artigo 9º – Após as inscrições serem deferidas, os cargos que necessitarem de Processo Eleitoral 

passarão pelas seguintes etapas seguindo datas estabelecidas no período, datas que serão divulgadas 

para conhecimento de todos: 

1) Divulgação dos candidatos e suas propostas: a Fatec Jaboticabal divulgará em seus canais 

destinados a assuntos do DAFJ os candidatos e suas propostas. 

2) Campanha: alunos candidatos podem realizar campanha eleitoral enviando material em 

arquivos pdf, powerpoint ou vídeo para a Comissão Eleitoral que serão divulgados nos canais 

destinados a assuntos do DAFJ – período de campanha previsto são 04 (quatro) dias úteis. 

3) Eleição: são aptos a exercer o direito do voto, os alunos que estão matriculados na Fatec 

Jaboticabal; cada eleitor exercerá o seu direito de voto indicando seus candidatos por meio de um 

formulário ou aplicativo eletrônico escolhido no período que será enviado aos alunos – período para 

votação previsto são 02 (dois) dias úteis. 

4) Apuração de votos: a Comissão Eleitoral fará a contagem de votos – período para 

contabilização previsto são 03 (três) dias úteis. 

5) Resultados: será divulgado resultado onde somente o nome e votos do ganhador será público, 

os demais serão preservados. 

Paragrafo primeiro – as datas e período previstas podem sofrer alterações e a divulgação de todo 

processo eleitoral estará disponível no site da unidade pelo link 

https://www.fatecjaboticabal.edu.br/dafj 

Paragrafo segundo – havendo vagas dos auxiliares das secretarias, os cargos podem ser preenchidos 

pelos 2º colocados que se candidataram ao cargo da Secretaria em questão. 

VIII – Das posses dos cargos 

Artigo 10º – Os alunos eleitos deverão assinar o termo de responsabilidade do DAFJ no ato da posse, 

iniciando seu mandato. 

Parágrafo único – os alunos eleitos desempenharão suas atividades em conformidade com o estatuto. 

https://www.fatecjaboticabal.edu.br/dafj
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IV – Do mandato 

Artigo 11º – O mandato dos alunos eleitos terão prazo indeterminado, podendo ser até sua formatura 

e encerramento do curso ou até sua solicitação de desligamento. 

Paragrafo único – A disposição de trabalho e participação do membro do DAFJ fica a cargo da 

decisão em conjunta de todos os membros seguindo a norma do estágio voluntário que permite no 

máximo 06 (seis) horas por dia ou 30 (trinta) horas semanais, onde os alunos assinam folha de 

participação/frequência. 

Artigo 12º – Motivos em que o aluno poderá perder a posse do cargo: 

a) Má conduta e ações antiéticas usando seu cargo; 

b) Realizar o trancamento de matrícula; 

c) Apropriação de bens materiais ou financeiros em benefício próprio; 

d) Solicitar ou receber, em razão do cargo, vantagem indevida; 

e) Por solicitação dos discentes com argumentos probatórios que justifiquem; 

f) Abandono ou não participar ativamente do DAFJ; 

g) Por solicitação da Direção por motivos justificados em particular. 

X – Da certificação e uso das horas para estágio 

Artigo 13º – Todos os membros do DAFJ que não forem desligados por ações descritas no Artigo 

12º receberão Certificação Acadêmica pelo trabalho voluntário ao término do seu mandato, além de 

certificados avulsos por projetos acadêmicos em conjunto com a Fatec Jaboticabal. 

Artigo 14º – Disposição do uso das horas voluntárias para aproveitamento da disciplina de Estágio 

Voluntário seguirão os seguintes requisitos: 

a) Apresentar um SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS (contratar com recursos 

próprios),o seguro a ser contratado deve possuir, obrigatoriamente, a cobertura contra ACIDENTES 

PESSOAIS nunca somente VIDA, o período de vigência da Apólice de Seguro deve abranger 

TODO o período de realização de Estágio (que consta no Termo de Adesão ao Trabalho 

Voluntário), renovando-o quando necessário; 

b) Sempre que o período de estágio for superior a 06 meses, deverá ser entregue um relatório 

parcial do trabalho voluntário (Anexo IX disponível no site da Fatec) para o professor supervisor de 

estágio do curso em que se encontra o aluno matriculado; 

c) O aluno precisa estar no DAFJ exercendo seu trabalho voluntário no ato da solicitação 

deconvalidação de estágio voluntário para poder validar as horas retroativas. 
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Parágrafo primeiro – Pelas normas e diretrizes da disciplina de Estágio Supervisionado, o aluno da 

Fatec Jaboticabal só pode iniciar seu estágio obrigatório de 240 horas, no mínimo, integralizando 

essas horas em no máximo 06 horas por dia 30 horas semanais ao se matricular no 3º semestre. 

Parágrafo segundo – Pelas normas e diretrizes da disciplina de Estágio Supervisionado, o aluno 

poderá utilizar as horas retroativas e, OBRIGATORIAMENTE, apresentar seu SEGURO CONTRA 

ACIDENTES PESSOAIS, renovando-o após o fim do prazo de cobertura, e caso não apresente no 

início de suas atividades voluntárias, não terá direito a convalidação de estágio. 

Parágrafo terceiro – Todas as informações e instruções sobre Estágio serão esclarecidas pelo 

Supervisor de Estágio do curso do aluno. 

XI – Das disposições finais 

Artigo 15º – A atividade voluntária exercida no DAFJ não prevê remunerações.  

Artigo 16º – O aluno poderá se desligar a qualquer momento do DAFJ assinando o Termo de 

Desligamento, ciente de que, seguindo as normas e diretrizes deste estatuto, terá o direito a 

Certificação Acadêmica, porém terá direito as horas para a disciplina de Estágio cumprido os 

requisitos descritos no item X – Da certificação e uso das horas para estágio.  

 

 

 

 

 

 

Jaboticabal, 25 de janeiro de 2022. 

 
Prof. Dr. Leonardo Lucas Madaleno 

Diretor da Unidade 


