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ESTATUTO DO CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA – MEDCA UFV 

Título I 

Da organização 

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, FINS E SEDE DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 1. O Centro Acadêmico da Medicina da UFV, neste estatuto referido como MedCA, 

fundado em 14 de abril de 2010 e tendo como sede o Departamento de Medicina e 

Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, situado na Av. Peter Henry Rolfs, s/n, 

Campus Universitário – Viçosa/MG, é, na forma da lei, uma Associação Civil sem fins 

econômicos, independente de partidos políticos, crenças religiosas e raça, representativa 

das e dos estudantes de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. 

Art. 2. O MedCA tem como objetivos: 

I. Organizar e representar suas associadas e seus associados na defesa de seus interesses 

individuais e coletivos; 

II. Promover a integração as associadas e os associados e delas e deles com as entidades 

do movimento estudantil. 

Art. 3. O MedCA tem como princípios fundamentais: 

I. Lutar pelo ensino público de qualidade, laico e socialmente referenciado; 

II. Lutar por um sistema público de saúde de qualidade, acessível e que atenda aos 

princípios da Universalidade, da Equidade e da Integralidade; 

III. Lutar para que não haja discriminação e distinção de qualquer tipo; 

IV. Lutar para que haja promoção de saúde e bem estar mental e social da e do estudante 
durante todo o período do curso. 

Título II 

Das associadas e dos associados 

CAPÍTULO I – DA DEFINIÇÃO, ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO DAS 

ASSOCIADAS E DOS ASSOCIADOS 

Art. 4. São associadas e associados do MedCA todas e todos estudantes regularmente 

matriculadas e matriculados no curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa – UFV. 

Art. 5. Qualquer associada(o) pode solicitar sua retirada do quadro de associação do 

MedCA, em qualquer momento, mediante apresentação de solicitação escrita dirigida à 



 

 

Diretoria Executiva do MedCA. 

Parágrafo Único: Consideram-se excluídas e excluídos automaticamente da Associação as 

e os estudantes que deixarem e/ou concluírem o curso de Medicina da Universidade 

Federal de Viçosa. 

Art. 6. Em caso de descumprimento dos deveres do(a)s associado(a)s, que constam no Art. 

8. deste estatuto, a proibição da candidatura da(o) associada(o) a cargos da Diretoria 

Executiva, pelo período de 01 ano, ou sua demissão definitiva poderá ser pleiteada em 

reunião da Diretoria Executiva, convocada para esse fim. 

Parágrafo Único: Todo(a) associado(a) excluído(a) da Associação ou proibido(a) de se 

candidatar a seus cargos em primeira instância pela Diretoria Executiva tem direito a 

recurso da decisão, o qual deve ser encaminhado por escrito em até 15 dias corridos da 

reunião à Diretoria Executiva, convocando, conforme o Art. 14 III, a Assembleia Geral que 

deferirá ou não no prazo de 15 dias corridos. 

CAPÍTULO II – DOS DIREITOS E DEVERES DA(O)S ASSOCIADA(O)S 

Art. 7. São direitos da(o)s associada(o)s: 

I. Propor ou discutir em reunião da Coordenação Executiva ou Assembleia Geral as medidas 

que julgar convenientes aos interesses do MedCA; 

II. Recorrer à Assembleia Geral as decisões da Coordenação Executiva do MedCA quando 

julgar prejudicial aos seus interesses, aos interesses da comunidade ou contrários ao 

presente estatuto; 

III. Requerer vistoria dos livros da Diretoria de Finanças e ter acesso aos documentos 

originais ou fotocopiados do MedCA; 

IV. Participar de toda e qualquer atividade promovida pelo MedCA; 

V. Pedir a convocação de Assembleia Geral quando atingido(a) por qualquer das 

penalidades previstas neste Estatuto; 

VI. Votar e ser votada(o) para os cargos eletivos do MedCA; 

VII. Participar das reuniões da Coordenação Executiva com direito a voz e a voto. 

Art. 8. São deveres da associada e do associado: 

I. Observar os dispositivos deste Estatuto; 

II. Respeitar as decisões da Assembleia Geral; 

III. Zelar pelo Patrimônio do MedCA; 

IV. Não se pronunciar em nome do MedCA a menos que lhe seja incumbida essa atividade; 



 

 

V. Respeitar as diversidades culturais, políticas, sociais, econômicas, raciais, religiosas e 

de gênero, não praticando qualquer forma de opressão. 

Título III 

Da organização e instâncias deliberativas 

Art. 9. A administração do MedCA se realiza pelos seguintes órgãos de administração: 

I. Assembleia Geral, órgão deliberativo soberano da entidade; 

II. Coordenação Executiva (administradores), órgão administrativo representativo do MedCA 

ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, eleita para mandato de 01 (um) ano após 

homologada a eleição. 

Parágrafo Único: a Coordenação Executiva funcionará sob forma de colegiado, na qual, 

excluindo as peculiaridades referentes a cada cargo, todas as coordenadorias possuem o 

mesmo peso de voto e igual responsabilidade pela gestão, extrajudicial e judicialmente. 

Art. 10. Nenhum membro da Coordenação Executiva do MedCA será remunerado(a), sob 

qualquer forma ou pretexto, sendo vedada a distribuição de lucros, dividendos ou 

bonificações entre as coordenadoras e os coordenadores. 

CAPÍTULO I - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Art. 11. A Assembleia é o órgão soberano do MedCA, sendo constituída em pleno gozo de 

seus direitos estatutários e será presidida por um coordenador. 

Art. 12. Compete à Assembleia Geral: 

I. Eleger, dar posse e destituir os membros e da Coordenação Executiva; 

II. Reformular total ou parcialmente, inclusive no que tocante à forma administrativa, o 

presente Estatuto quando convocada para este fim; 

III. Decidir sobre a extinção do MedCA, observando, no que couber, o presente Estatuto; 

IV. Discutir e votar qualquer matéria apresentada por qualquer de suas associadas e seus 

associados, desde que obedecidas as normas de ordem de debate, inclusive de alterações 

e transações patrimoniais do MedCA; 

V. Eleger, em caso de destituição ou renúncia de toda a Coordenação Executiva, uma junta 

governativa de 03 (três) associada(o)s, a qual responderá pelo MedCA até que se 

processem novas eleições no prazo de 30 (trinta) dias; 

VI. Julgar os recursos interpostos e decidir todas as demais atribuições previstas no Estatuto; 

VII. Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do MedCA para qual for 

convocada; 



 

 

VIII. Deliberar sobre casos omissos no presente Estatuto; 

Parágrafo Único: para as deliberações a que se referem os incisos I, II e III deste artigo, é 

exigida Assembleia especialmente convocada para este fim. 

Art. 13. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que for necessário e será 

convocada: 

I. Por qualquer coordenador ou coordenadora da Coordenação Executiva; 

II. Por requerimento subscrito por, no mínimo 30 associado(a)s; 

III. Por requerimento de qualquer associado/associada punido(a) por decisão da 

Coordenação Executiva com finalidade única e exclusiva de reexaminar a referida 

punição. 

Art. 14. A convocação de Assembleia Geral, quer ordinária ou extraordinária, far-se-á 

obrigatoriamente por edital afixado na porta do MedCA e amplamente divulgado nas 

dependências da Universidade Federal de Viçosa (UFV) com antecedência mínima de 3 

(três) dias, determinando o local, o dia e a hora em que se realizará a reunião e a pauta de 

convocação. 

§1º. A Assembleia instalar-se-á com quórum mínimo de 1/10 (um décimo) de seus 

associados e suas associadas em primeira chamada e com 8% dos seus associados em 

segunda chamada, 30 (trinta) minutos após a primeira. 

§2º. Nas votações da Assembleia será considerada a maioria de associadas e associados 

presentes. 

§3º. A Assembleia convocada para a reforma do presente estatuto instalar-se-á com o 

quórum mínimo de 1/6 (um sexto) do total de associadas e associados. 

§4º. Não há quórum mínimo de instalação da Assembleia Geral para prestação de contas. 

Art. 15. As Assembleias Gerais Extraordinárias não podem ser convocadas em períodos de 

férias oficias da Universidade Federal de Viçosa. 

Parágrafo Único: qualquer deliberação de importância e urgência justificada poderá ser 

retomada pela Coordenação Executiva, "ad referendum" da Assembleia Geral, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após o retorno das atividades acadêmicas. 

CAPÍTULO II - DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA (ADMINISTRAÇÃO) 

Art. 16. A Coordenação Executiva é o órgão administrador do MedCA. 

§1º. A Coordenação Executiva terá mandato de 01 (um) ano após homologada a eleição. 

§2º. A Coordenação Executiva se reunirá ordinariamente e extraordinariamente quando 



 

 

necessário, registrando-se as presenças de seus membros e suas membras em livro 

próprio, assinado, lavrando-se ata de cada reunião realizada. 

 §3º. O quórum deliberativo das reuniões da Coordenação Executiva é maioria simples. 

Art. 17. A Coordenação Executiva será organizada de acordo com a divisão: 

I)  Cargos obrigatórios: 

- Coordenadoria Geral: 03 integrantes; 

- Coordenadoria Financeira: 02 integrantes, no mínimo; 

- Coordenadoria Local de Estágios e Vivências: 01 integrante, que ocupará o cargo de 
Coordenador (a) geral da CLEV. 

II)  Cargos complementares: 

- Coordenação de Comunicação; 

- Coordenação de Política e Educação; 

- Coordenação de Relações Externas; 

- Coordenação de Relações Internas. 

Art. 18. Sobre os cargos: 

I) Cargos obrigatórios não podem ser acumulados por um mesmo membro; 

II) Cargos complementares podem ou não existir em uma gestão e podem ser criados outros 

que não os listados desde que respeitando os fins do MedCA e as competências da 

Coordenação Executiva; 

III) Quando não presentes os cargos complementares citados no item II do Art. 18, suas 

atribuições competem à gestão como um todo. 

Art. 19. Compete à Coordenação Executiva: 

I. Administrar o MedCA, segundo o disposto neste estatuto e nas deliberações das 

Assembleias Gerais; 

II. Promover e coordenar manifestações de acadêmicos de Medicina da Universidade 

Federal de Viçosa UFV, desde que condizentes com este estatuto e decidido por maioria 

simples em reunião geral; 

III. Planejar e viabilizar as finanças da entidade; 

IV. Apresentar balancetes semestralmente e prestações de contas e/ou esclarecimentos à 

Assembleia Geral sempre que solicitado; 

V. Zelar pelo patrimônio e conservação do MedCA; 



 

 

VI. Divulgar comunicados e boletins aos associados e às associadas do MedCA; 

VII. Convocar eleições para Coordenação Executiva do MedCA; 

VIII. Escolher seus representantes para participar de reuniões, congressos, encontros e 

congêneres que se façam necessários; 

IX. Promover ou acompanhar eleições para os cargos de representação dos estudantes de 

medicina nos órgãos colegiados (congregação, Conselho etc...); 

Art. 20. Compete às Coordenadoras e aos Coordenadores Gerais: 

I. Representar ativa e passivamente o MedCA em juízo ou fora dele; 

II. Contratar ou demitir funcionários e/ou prestadores de serviço. 

Art. 21. Compete às Coordenadoras e aos Coordenadores Financeiros: 

I. Manter sob sua responsabilidade o patrimônio flutuante do MedCA; 

II. Receber verbas, subvenções, doações e legados destinados ao MedCA e apresentar 

para a Coordenação Executiva; 

III. Lançar todo movimento de receitas e despesas em livros apropriados com a devida 

comprovação; 

IV. Manter atividades em banco(s), inclusive abrir e encerrar contas-correntes e de 

poupança, sempre em conjunto com uma Coordenadora ou um Coordenador Geral; 

V. Apresentar balancetes mensalmente e prestações de contas e/ou esclarecimentos à 

Coordenação Executiva, quando solicitado; 

VI. Elaborar balancetes mensais, balanços anuais, prestação de contas e eventuais 

relatórios, de acordo com a legislação em vigor; 

VII. Rubricar livros contábeis do MedCA e assinar os respectivos termos de abertura e 

encerramento. 

Art. 22. São atribuições da Coordenação de Comunicação (quando presente): 

I) Responsabilizar-se pela manutenção - e criação, quando necessário - dos meios de 

comunicação do MedCA, bem como pela adequação deles à realidade de cada época; 

II) Divulgar atividades do MedCA, publicações e resenhas políticas, culturais, científicas e 

sociais de interesse das e dos estudantes; 

III) Divulgar os eventos, debates e confraternizações que venham a ser promovidos pelo 
MedCA; 



 

 

IV) Manter relações com a mídia estudantil e popular, buscando uma correspondência e 

colaboração com ela; 

Art. 23. As atribuições da Coordenação local de Estágios e Vivências são determinadas em 
regimento próprio, subordinado ao Estatuto do MedCA. 

Art. 24. São atribuições da Coordenação de Política e Educação (quando presente): 

I) Promover cursos, palestras, seminários e debates visando à formação política e social 

das e dos estudantes; 

II) Elaborar materiais visando à formação política e social das e dos estudantes; 

III) Promover espaços de planejamento e formação da gestão com os demais coordenadores; 

IV) Elaborar e intervir na elaboração da política de assistência estudantil, fiscalizar e 

participar ativamente de projetos relacionados ao auxílio e à permanência da e do 

estudante, auxiliando na definição de políticas de alimentação, transporte, cultura, moradia e 

bolsas de permanência da UFV; 

V) Formular e intervir na elaboração das diretrizes educacionais e científicas de Medicina na 

UFV e no sistema educacional brasileiro; 

VI) Acompanhar, intervir e discutir o desempenho, a qualidade e o caráter social das 

atividades realizadas pelo curso de Medicina da UFV. 

Art. 25. São atribuições da Coordenação de Relações Externas (quando presente): 

I) Manter contato com outros grupos e entidades do movimento estudantil e dos 

trabalhadores dentro e fora da UFV; 

II) Estabelecer vínculo com a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina 

(DENEM), responsabilizando-se pela integração de seus debates ao MedCA; 

III) Assegurar que sejam preenchidas as vagas destinadas à representação discente dos 

órgãos colegiados do Departamento de Medicina e Enfermagem (DEM), quais sejam 

Colegiado do DEM e Comissão Coordenadora do Curso de Medicina, e que haja relação 

estreita entre o MedCA e esses/essas representantes; 

IV) Assegurar que seja preenchida a vaga destinada à representação discente no Conselho 

Municipal de Saúde de Viçosa; 

V) Participar das reuniões do Conselho Estudantil (CoE). 

Art. 26. São atribuições da Coordenação de Relações Internas (quando presente): 

I) Manter contato estreito com a Coordenação do Curso de Medicina e a Chefia do DEM; 

II) Dar suporte às e aos representantes de turma, no que diz respeito à organização das 



 

 

disciplinas e à comunicação de demandas com o DEM; 

III) Dar continuidade, organizar e encaminhar à Coordenação do curso as avaliações das 

disciplinas ofertadas ao curso de Medicina da UFV. 

CAPÍTULO III - DAS 
ELEIÇÕES 

Art. 27. A Coordenação Executiva do MedCA será eleita por voto secreto e seu mandato 

será de 01 (um) ano. 

Parágrafo Único: os cargos poderão ser ocupados por período superior a um ano única e 

exclusivamente em caso de atraso do calendário letivo da UFV, no qual as eleições deverão 

ser realizadas em até um mês após o retorno do período letivo. 

Art. 28. As eleições para a Coordenação Executiva do MedCA serão feitas através de 

chapas inscritas com antecedência de no mínimo 14 (catorze) dias úteis ao pleito, que 

ocorrerá no terceiro mês letivo do 2º semestre, convocadas pela Coordenação Executiva do 

MedCA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias por meio de edital que constará: 

I. Convocação para formação da Comissão Eleitoral no prazo máximo de 07 (sete) dias; 

II. Dias, locais e horários da votação; 

III. Local e prazo para retirada e entrega do formulário de inscrição de chapas. 

§1º. O registro prévio da chapa far-se-á na sede do MedCA, junto à Comissão Eleitoral, 

sendo elegíveis apenas as associadas e os associados do MedCA, e sendo vetada a 

participação de um(a) associado(a) em mais de uma chapa simultaneamente. 

§2º. É garantido às eleitoras e aos eleitores: 

I. Sigilo do voto; 

II. Inviolabilidade da urna; 

III. Apuração pública imediata após término da eleição. 

§3º. O voto é facultativo, não sendo permitido voto por procuração. 

§4º. A Comissão Eleitoral será formada por no mínimo 03 (três) associada(o)s que não 

estiverem concorrendo às eleições. 

§5º. Compete à Comissão Eleitoral: 

I. Organizar e apurar o processo eleitoral; 

II. Apurar eventuais irregularidades durante o processo eleitoral; 

III. Definir hora e local da votação, divulgando com antecedência. 



 

 

Art. 29. O(a) eleitor(a) deverá identificar-se, no ato da votação, por documento com foto e 

seu nome deverá estar contido na lista de associadas e associados do MedCA. 

Art. 30. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos, 

respeitado o quórum mínimo de 25% de associadas e associados votantes. 

Parágrafo Único: Ficando duas ou mais chapas empatadas em número de votos na primeira 

colocação, será convocada uma nova eleição com as chapas empatadas em 07 (sete) dias 

corridos. 

Art. 31. A chapa eleita tomará posse 10 (dez) dias úteis decorridos da apuração dos votos, 

quando será lavrada, em livro próprio, uma ata de posse que será assinada por todas e 

todos componentes e registrada em cartório com a brevidade possível. 

Art. 32. A Comissão Eleitoral poderá, para os casos omissos, convocar a Assembleia Geral 

Extraordinária. 

TÍTULO IV 

Do patrimônio e das fontes de recursos 

Art. 33. O patrimônio do MedCA é composto de bens móveis e imóveis que possua ou que 

venha a possuir pela subvenção e legados recebidos, juros rendidos de seus bens, 

contribuições, auxílios financeiros públicos ou privados, taxas e multas. 

Art. 34. É vedado ao MedCA, bem como chapas inscritas no processo eleitoral, receber 

fundos, verba, patrocínio, incentivo ou quaisquer bens oriundos de instituições privadas 

ligadas ao complexo médico-industrial, cursos preparatórios para residência médica, 

clínicas de exame, partidos políticos ou outra origem que fira os princípios deste estatuto. 

Art. 35. Os bens patrimoniais móveis e imóveis do MedCA são, em princípio, inalienáveis, 

sendo que sua venda ou troca ou mesmo doação deve passar por aprovação em reunião 

ordinária. 

Art. 36. Em caso de dissolução do MedCA, o patrimônio será destinado ao Diretório Central 

dos Estudantes (DCE) da UFV ou terá destino decidido na Assembleia Geral convocada 

para esse fim. 

TÍTULO V 

DOS EVENTOS VINCULADOS AO CENTRO ACADÊMICO 

Art. 37. São eventos vinculados ao centro acadêmico as Semanas Acadêmicas de 

Medicina; micro encontros regionais, encontros regionais e encontros nacionais dos 

estudantes de medicina promovidos pela DENEM e que ocorram no Campus da 

Universidade Federal de Viçosa, cinedebates, rodas de conversa, palestras, simpósios, 

congressos e quaisquer outro evento vinculado à gestão em atividade. 



 

 

Parágrafo único: Todos os eventos vinculados ao CA estão automaticamente sob regimento 

do presente estatuto. 

Art. 38. A Gestão do CA tem como obrigação disponibilizar uma convocatória para os 

interessados a compor a comissão organizadora do evento, com prazo mínimo de uma 

semana antes da primeira reunião de tal comissão. 

Art. 39. A Comissão Organizadora do evento deverá apresentar uma proposta de 
programação em reunião do centro acadêmico, ordinária ou extraordinária, com pauta 
específica e única de aprovação da programação e anunciada com antecedência de no 
mínimo 3 dias. A apresentação da proposta de programação deverá ser realizada com no 
mínimo 1 mês de antecedência da data prevista para o evento. 

Parágrafo único: No caso de eventos que comecem a ser planejados com menos de 1 mês 
da data prevista para o evento, o tempo de apresentação da proposta de programação 
automaticamente se torna de 15 dias antes da data prevista para o evento. 
 
Art. 40. A reunião para aprovação da programação do evento seguirá regime de votação 
onde todos e todas estudantes de medicina da UFV, devidamente matriculados e que não se 
desvincularam do MedCA têm voz e voto. 
 

Art. 41. A programação aprovada não poderá se apresentar contra nenhuma disposição do 
presente estatuto. 

 

TÍTULO VI 

Das disposições gerais e transitórias 

Art. 42. O MedCA será dissolvido por decisão da Assembleia Geral convocada 

extraordinariamente para esse fim, quando se torna impossível a continuidade de suas 

atividades, e com a presença de no mínimo 1/5 de seus associados. 

Art. 43. Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Coordenação 

Executiva. Parágrafo Único: a decisão da Coordenação Executiva está sujeita a reforma pela 

Assembleia Geral conforme o Art.16. 

Art. 44. As associadas e os associados não respondem solidária ou subsidiariamente pelas 

obrigações construídas pelo MedCA. 


