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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de videoconferência 1 
da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 14 do NEAD da Reitoria da UPE, ocorreu a 2 
reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, da Universidade de 3 
Pernambuco/Campus Garanhuns, por convocação do coordenador do curso Prof. Cleyton Mário de Oliveira 4 
Rodrigues. Compareceram os professores: Prof. Adauto Trigueiro de Almeida Filho, Prof. Adjair Alves,  Prof. 5 
Andson Marreiros Balieiro, Profa. Ariane Nunes Rodrigues, Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário 6 
de Oliveira Rodrigues, Prof. Cristina Leite de Brito, Prof. Emanoel Barreiros, Prof. Jackson Raniel Florencio 7 
da Silva, Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos, Prof. João Fausto Lorenzato de Oliveira, Profa. Maria Vitória 8 
Ribas de Oliveira Lima, Prof. Maurício Costa Goldfarb e a Profa. Sônia Regina Fortes da Silva. Participaram 9 
também discentes e os representantes dos períodos: Daniel Barros Sales (representante do 1º período), José 10 
Hilton Pereira dos Santos (representando o 3º  período), José Carlos Felix Barbosa (representando o 5º 11 
período), Edvaldo Nicolau da Silva (representando o 7º período) e Eduardo Sales (presidente do CALC). Ao 12 
começar a reunião, o professor Cleyton Rodrigues agradeceu a presença de todos e todas, e iniciou com o 13 
primeiro ponto da pauta: “Apresentação do professor nomeado Jackson Raniel Fl orencio da Silva ”. O 14 
professor Cleyton Rodrigues passou a palavra para o professor Jackson Raniel, o qual explicou sua formação 15 
na área de Computação. Dando prosseguimento, no segundo ponto de pauta “Votação para Abertura do 16 
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software”, o professor Cleyton Rodrigues explicou que esta 17 
votação era referente à proposta levantada em plenos passados pelo professor Adauto Trigueiro, na qual, a 18 
partir de 2018, as 40 vagas de entrada do curso de Licenciatura em Computação seriam redirecionadas para 19 
o Curso de Bacharelado em Engenharia de Software. A professora Cristina Brito argumentou que esta 20 
temática não deveria ser votada no pleno do curso de LC.  Em seguida, a professora Sônia pontuou 21 
algumas observações: inicialmente solicitou que a votação fosse após a apresentação da pesquisa que está 22 
sendo feita por alguns professores das licenciaturas, que é o item 5, informando que os resultados poderiam 23 
influenciar esta votação, na hora da decisão de permanência ou substituição de curso. Reafirmou que a 24 
diagnose apresentada não correspondia a real situação do curso, e que o assunto do Bacharelado só foi 25 
citado em pleno após sua apresentação no CGA de março. Ainda, a necessidade de discussões mais 26 
aprofundadas dos problemas de retenção do curso de LC e fez a leitura do documento anexado ao final desta 27 
ata.  Após a leitura, a coordenação deu espaço para os demais membros do pleno. O professor Adjair Alves 28 
argumentou que o aluno de LC pode se sentir lesado pela falta de uma mercado formal para o curso. A 29 
Professora Sônia também lembrou a necessidade da leitura da ata passada no início de cada reunião do 30 
pleno.  A aluna Ariane Sarmento comentou sobre o desestímulo que a mudança de curso poderia causar. A 31 
professora Sonia frisou que isto tem preocupado a ela e que as citações da estudante Arianne era uma 32 
situação citada por alguns colegas dela. O Professor Higor Monteiro pontuou que o fim ou não de um curso 33 
não deve afetar a motivação nem a empregabilidade. Já o professor Cleyton relatou algo parecido durante 34 
sua graduação, enfatizando para os alunos presentes que a formação do aluno era de responsabilidade, 35 
principalmente do aluno. O professor Cleyton argumentou, inclusive, que os problemas na graduação dele 36 
não o desmotivaram. Pelo contrário, ele utilizou como força motora para buscar e crescer mais.  O professor 37 
Maurício Goldfarb também informou que este processo de abrir/fechar um curso é algo natural. Também 38 
questionou ao professor Adauto Trigueiro a possibilidade de um aluno migrar entre os cursos, uma vez que 39 
os discentes tem questionado sobre esta possibilidade. O professor Adauto informou que isto é possível, e 40 
seria avaliado em caso de aprovação do curso de bacharelado. Também comentou que a UPE é obrigada a 41 
formar até o último aluno do curso de Licenciatura em Computação. A professora Sonia solicitou ao CA que 42 
desse sua quinta vaga de voto a estudante Vangessica, que representava os desblocados. Os professores 43 
Adauto e Emanoel explicaram que os 05 votos dos alunos foram definidos pelo CA em pleno passado 44 
(conforme Estatuto do CALC anexado ao final deste documento), onde ficou acertado que cada período em 45 
vigor teria 1 voto (num total de 4 votos), e o CA, que havia sido eleito democraticamente por estes, teria o 5º 46 
voto.  Em seguida, a professora Cristina Brito solicitou a remoção do ponto 02 da pauta. Postos os fatos, o 47 
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professor Cleyton Rodrigues procedeu com  duas votações. Primeiramente, a votação pela retirada do ponto 48 
02 da pauta. Na votação, a proposta da professora Cristina Brito foi rejeitada, sendo 04 votos a favor da 49 
proposta (Professores(as) Cristina Brito, Cleiton Martins, Sônia Fortes, e Vitória Ribas) e 10 votos contra 50 
(Professores(as) Adauto Trigueiro, Adjair Alves, Andson Balieiro, Ariane Rodrigues, Cleyton Rodrigues, 51 
Emanoel Barreiros, Jackson Raniel, Higor Ricardo, João Fausto Lorenzato, e Maurício Goldfarb). Já na 52 
segunda votação, foi feita a apreciação quanto a abertura do curso de bacharelado em Engenharia de 53 
Software para o ano de2018 e o impedimento da abertura de novas vagas para o curso de Licenciatura em 54 
Computação. A proposta foi aprovada democraticamente, com os seguintes votos: 55 

• Docentes 56 
o 10 votos a Favor: Professores Adauto Trigueiro, Adjair Alves, Andson Balieiro, Ariane 57 

Rodrigues, Cleyton Rodrigues, Emanoel Barreiros, Jackson Raniel, Higor Ricardo, João 58 
Fausto Lorenzato, e Maurício Goldfarb; 59 

o 04 votos Contra: Professores Cristina Brito, Cleiton Martins, Sônia Fortes, e Vitória Ribas.  60 
• Discentes 61 

o 03 votos a Favor: Representantes do 1º (Daniel Sales) e 3º (José Hilton) períodos, e CALC 62 
(Eduardo Sales); 63 

o 02 votos Contra: Representantes do 5º (José Carlos) e 7º (Edvaldo Nicolau) períodos.  64 

Assim, foram 19 votos, sendo 13 a favor (68 %) e 06 contra (32 %). Portanto, a proposta de abertura do curso 65 
de Engenharia de Software foi aprovada pelo pleno.   66 

Dando prosseguimento ao pleno, no ponto 03 “Socialização do Edital para Eleição da nova gestão da Tec 67 
Junior ”, o professor Cleyton Rodrigues lembrou que o prazo da gestão anterior havia se encerrado em 68 
Dezembro de 2016. Passando a palavra para o presidente do CALC, Eduardo Sales, ele comentou que o 69 
Edital estava pronto, faltando apenas formalizar as datas, para que a eleição pudesse ser realizada com maior 70 
brevidade possível. Em seguida, no ponto 04 “Definição do prazo de permanência e votação do(a) n ovo(a) 71 
coordenador(a) do PIBID do curso ”, o professor Cleyton Rodrigues informou que deveríamos definir se o 72 
professor Higor Monteiro (atual coordenador) teria o seu prazo prorrogado ou não. O professor Maurício 73 
Goldfarb, coordenador institucional do PIBID, relatou a necessidade de prorrogar o prazo para que os projetos 74 
coincidissem com o ano acadêmico das escolas. A fala do professor foi corroborada pelos “Pibidianos” 75 
presentes. Assim, 04 propostas foram levantadas. Estas propostas e os votos para cada uma constam abaixo: 76 

• Proposta 01: Manter o que foi definido em plenos anteriores, e eleger a nova coordenação com prazo 77 
de 01 ano (0 votos); 78 

• Proposta 02: Manter o coordenador atual até junho, e começar o novo coordenador em julho com 79 
prazo de 01 ano (2 votos); 80 

• Proposta 03: Manter o coordenador atual até junho, e começar o novo coordenador em julho, com 81 
prazo de 01 ano e meio (12 votos); 82 

• Proposta 04: Já eleger o novo coordenador, com prazo até dezembro (1 voto). 83 

Com a aprovação da 3ª proposta, o professor Higor Ricardo ficará até o mês de junho do presente ano. E o 84 
novo coordenador assumirá de julho de 2017 à dezembro de 2018. O professor Cleyton Rodrigues informou 85 
que no pleno do mês de maio, já se votaria o novo coordenador. No 5º ponto da pauta, “Apresentação da 86 
Proposta de Pesquisa sobre o curso de LC ”, a professora Sônia exibiu as atividades de pesquisa para 87 
entendimento dos problemas do curso de LC, que serão realizadas e os responsáveis. Mais uma vez a 88 
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professora enfatiza que a pesquisa deveria ser a base para definir a permanência ou a mudança de um curso. 89 
O professor Cleyton Rodrigues ressaltou que os professores Emanoel Barreiros e João Fausto Lorenzato 90 
também gostariam de participar da pesquisa, pois eles já haviam informado por mídias sociais, no pleno 91 
passado, mas eles não estavam elencados na proposta. Dando continuidade, no ponto 6, “Informes ”, o 92 
professor Cleyton Rodrigues lembrou do envio dos Programas de Ensino pelos docentes, e dos Editais de 93 
pesquisa que estavam abertos. Por fim, como ponto extra pauta , o professor Cleyton Rodrigues questionou 94 
quem, dos professores presentes, poderiam orientar os estágios não obrigatórios, e quantos alunos poderiam 95 
orientar. Os professores que responderam à solicitação foram: Adauto Trigueiro (até 10 alunos), Cleyton 96 
Rodrigues (até 05 alunos), Emanoel Barreiros (até 10 alunos), Jackson Raniel (até 10 alunos), Maria Vitória 97 
Ribas (até 05 alunos) e Sônia Fortes (até 05 alunos). 98 

Sem mais pontos para discussão, o professor Cleyton Rodrigues agradeceu a presença de todos e todas, e 99 
finalizou a reunião, na qual eu, Jackson Raniel Florencio da Silva, secretariando os trabalhos, lavrei a presente 100 
ata, que vai assinada pelos presentes. 101 

 102 

 103 

 104 
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ANEXO 01 108 

Ao Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação, 109 

Prof. Cleyton Rodrigues 110 

 111 

Do Membro do NDE do Curso de Licenciatura em Computação, 112 

Profª Sônia Regina Fortes da Silva 113 

 114 

Assunto: Considerações para constar em Ata do Pleno 115 

 116 

Considerando a pauta do Pleno Extraordinário ter sido � Diagnose Entrada x Saída discentes e 117 

perspectivas para o curso” e a pauta atual desta reunião, votação do “impedimento de um curso para abrir 118 

o Bel”, venho solicitar que as minhas considerações, que são de alguns docentes, sejam ouvidas e registradas 119 

em Ata. Seguem as considerações: 120 

 121 

a) Em 2016 foram ‘raros’ os momentos em que os Membros do NDE, do Curso de licenciatura em 122 

Computação foram convocados para uma reunião, com a finalidade de se discutir seu Projeto e os problemas 123 

da sua implementação ao longo dos anos, mesmo este tendo sido solicitado várias vezes ao Coordenador do 124 

Curso e por último, por e-mail ao Presidente do NDE, sem resposta a este, observando que Plenos eram 125 

marcados para apreciar solicitações do Presidente do NDE ao Projeto. Um exemplo disto foi o texto final do 126 

Projeto, a escolha das eletivas e a solicitação oral em Pleno que tivéssemos uma reunião extraordinária para 127 

discutir os problemas do curso e traçar ações que pudessem melhorar o índice de  reprovação e evasão de 128 

estudantes, conforme Ata do Pleno de Novembro. Outro exemplo foi o argumento colocado nesta reunião, 129 

que não corresponde com a realidade, que foi: o Curso de Bel em Engenharia de Software tenha sido 130 

proposto em Pleno  e  neste foi retirada uma Comissão do NDE para a elaboração deste Projeto. 131 

 132 

b) Em 2017, uma diagnose foi apresentada no CGA, conforme Ata de março do Colegiado, como Ponto 8, 133 

linha 87, sendo este chamado de “Análise do Curso de Licenciatura em Computação”, para “dar ciência aos 134 

Membros conselheiros da realidade vivida pelo Curso de licenciatura em Computação”, sem ter passado pelo 135 

NDE e nem pelo Pleno do Curso, para uma análise do seu merecimento para divulgação. 136 

 137 

Portanto, questiono a diagnose devido esta não ter sido discutida previamente pelos Membros do NDE e já 138 

divulgada na Unidade, considerando que, um documento, base de mudança de curso, mereceria 139 

considerações analíticas mais detalhadas, de um grupo multidisciplinar, que constatasse esta necessidade de 140 

mudança ou de soluções pontuais de nivelamento ou de revisão do seu PPP. Ainda, questiono o processo da 141 

condução destas discussões, atualmente e historicamente, quando não se discutiu, em 2016, estas questões 142 

e nem encaminhamento de novo curso retirado em reunião, para que se chegasse, em março de 2017 a esta 143 

mudança radical do Curso. 144 

 145 

Sendo assim, apresento, a seguir, as observações detalhadas a estes questionamentos: 146 
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 a) autoria e reconhecimento da diagnose: questiono os autores da diagnose de chamá-la de Pesquisa, como 147 

ocorreu na última reunião extraordinária do Pleno, quando hipóteses foram levantadas como conclusivas, 148 

sem um aprofundamento científico;  149 

b) encaminhamento da terminalidade do curso: questiono uma diagnose ser base para levar uma Instituição 150 

a encerrar um curso, sem uma investigação aprofundada das questões que poderiam colocar em risco 151 

qualquer outro curso que se deseje instituir. Lembro a necessidade de se fazer uma investigação de forma 152 

ampla, com os estudantes atuais, os desistentes e os egressos,  levando em consideração que o curso não 153 

forma somente para a docência e tendo em vista que o curso já possui um respeito nacional em Congressos, 154 

em Universidades que recebem os seus egressos e na SBC. 155 

c) apresentação da diagnose no CGA antes do NDE:  questiono estes dados terem sido levados ao CGA pelo 156 

representante do NDE, sem terem passados pelo NDE e Pleno, quando seriam analisadas as questões que 157 

ora solicito aprofundamento. 158 

d) Votação e eleição de novo curso: questiono a votação do início de outro curso em 2018, em substituição 159 

ao atual, no Pleno de fevereiro, sem constar em ata que isto seria ponto de pauta, já que a base para o 160 

convencimento era uma diagnose e hipóteses. Reconheço que para isto ocorrer, esta proposta de 161 

substituição de curso, teria que ter sido discutida em NDE, investigados os resultados de uma pesquisa sobre 162 

os problemas constatados empiricamente,  quando poderia ter se  investido na solução do índice de 163 

reprovação e evasão. No entanto,  foi encaminhado  o cancelamento do curso e a instituição de outro, ainda 164 

mais, sem pontuações do grupo para a melhoria do atual Curso de Licenciatura, sem que se buscasse soluções 165 

para os atuais estudantes a fim de não se perpetuar os mesmos problemas em um curso novo. 166 

e) Ponto da Pauta atual:  questiono, nesta reunião a “Apresentação, do projeto do curso de Bel. em 167 

Engenharia de Software para entrada 2018 (processo de ingresso 2017)”, argumentando com todos 168 

os elementos anteriores e justificando minha posição para este tópico, pela pauta defendida ser 169 

tendenciosa e feita por um grupo majoritário de docentes bacharéis de Computação, consideração que 170 

ora apresento, após observar o processo de como se chegou até o momento desta pauta. Solicito ainda, 171 

para complementar este tópico, quando foi que o “Pleno do Curso colocou em pauta e analisou as 172 

possibilidades da criação de Cursos com Formação na área de Computação”, e ter sido isto informado 173 

ao CGA do início do ano, reforçando o pleito da substituição, informação esta apresentada em Ata 174 

do CGA de Março/2017. 175 

  176 

Solicito, então, que antes de votar o final de ingresso no curso de Licenciatura em Computação,  seja 177 

encaminhada uma pesquisa com análise, em profundidade para definir uma posição, sem prejuízos 178 

aos estudantes e a Comunidade, em 2017,  subsidiando a Instituição com elementos do próprio curso 179 

para uma tomada de posição.  180 

 181 

Informo, que um processo de pesquisa já foi iniciado por um grupo de professores do Curso e de 182 

estudantes atuais e egressos, que confirmaria ou não as hipóteses e que nortearia a tomada de decisão 183 

consciente sobre este pleito para a região. 184 

Atenciosamente 185 
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 186 

 187 

ANEXO 02 188 

 189 

 190 

Estatuto do Centro Acadêmico dos Estudantes do Curso Licenciatura em Computação da UPE, campus 191 
Garanhuns. 192 
Capitulo I – Da Entidade 193 

Art. 1 - O Centro Acadêmico dos Estudantes do curso de Licenciatura em Computação da UPE, campus Garanhuns, 194 
abreviadamente CALC, fundado em ____(data)______, sociedade civil sem fins lucrativos, apartidária, com sede e foro 195 
na cidade de  Garanhuns, é o órgão de representação estudantil. 196 

Parágrafo único – O CALC reconhece o Diretório Central Estudantil (DCE), o Diretório Acadêmico (D.A), a União dos 197 
Estudantes de Pernambuco (UEP) e a União Nacional dos Estudantes (UNE) como entidades legítimas de representação 198 
dos estudantes, nos seus respectivos níveis de atuação, reservando, em face delas sua autonomia. 199 
Art. 2 – O CALC tem por objetivos: reconhecer, estimular e levar adiante a luta dos estudantes representados em defesa 200 
de seus interesses. Luta pela ampliação da participação da representação estudantil nos órgãos colegiados, organizar e 201 
orientar a luta dos estudantes, ao lado do povo, para a construção de uma sociedade livre e democrática; organizar a luta 202 
por uma faculdade crítica, autônoma e democrática. 203 
Capitulo 2 – Dos elementos da entidade 204 
Art. 3 – São elementos do CALC : 205 
I – Seus Patrimônio 206 
II – Seus associados 207 
Seção I – Do Patrimônio 208 
Art. 4 – O patrimônio da entidade é constituído pelos bens que possui e por outros que venha a adquirir, cujos rendimentos 209 
serão aplicados a satisfação dos seus encargos. 210 
Art. 5 – A receita da entidade é constituída por auxílios e subvenções, doações e legados e renda auferida em seus 211 
empreendimentos. 212 
Seção II – Dos Associados 213 
Ar. 6 – São associados do CALC todos os alunos regularmente matriculados da Universidade de Pernambuco – Campus 214 
Garanhuns do curso de Licenciatura em Computação. 215 
Art. 7 – São direitos dos associados: votar e ser votado, conforme as disposições do presente estatuto; reunir-se, associar-216 
se e manifestar-se nas dependências do CALC bem como utilizar seu patrimônio para realizar e desenvolver qualquer 217 
atividade que não contrarie o presente estatuto; ter acesso aos livros e documentos do CALC. 218 
Art. 8 – São deveres dos associados: Cumprir e fazer o estabelecido no presente estatuto, bem como as deliberações das 219 
instancias do CALC; lutar pelo fortalecimento da entidade; zelar pelo patrimônio moral e material da entidade; exercer 220 
com dedicação e espírito de luta a função de que tenham sido investidos. 221 
Art. 9 – Penalidades aos associados: o associado que desrespeitar o disposto no art. 8 poderá perder a condição de 222 
associado quando a acusação feita por outros associados à diretoria for decidida pela assembleia geral com pleno exercício 223 
de defesa por parte do sócio. 224 
Capítulo 3 – Da organização e funcionamento da entidade 225 
Art. 10 São instancias do CALC: 226 
I – Assembleia Geral 227 
II – Diretoria 228 
Seção I – Da Assembleia Geral 229 
Art. 11 – A assembleia geral é instância máxima de deliberação da entidade. 230 
Art. 12 – A assembleia geral realiza-se: 231 
I – por iniciativa de, no mínimo, 50% mais 1 da diretoria; 232 
II – por requerimento de 1/10 dos associados à diretoria. 233 
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Parágrafo único – Toda assembleia geral será convocada através de edital afixado na sede do CALC e no recinto da UPE 234 
– Campus Garanhuns com pelo menos 3 dias de antecedência, o qual mencionará data, horário, local e pauta. A assembleia 235 
geral se instala com a presença mínima de 1/10 dos associados. 236 
Art. 13 – São atribuições da Assembleia Geral: aprovar seu regimento interno; aprovar reforma do estatuto pelo voto de 237 
2/3 dos presentes; aprovar e alterar o regulamento eleitoral; criar medidas de interesses dos sócios; deliberar sobre casos 238 
omissos no presente estatuto. 239 
Seção II – Da Diretoria 240 
Art. 14 – A diretoria é a instancia responsável pelo encaminhamento e execução das atividades cotidianas da entidade. 241 
Art. 15 – Compete a diretoria: 242 
I – Representar os estudantes da Universidade de Pernambuco; 243 
II – Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, bem como divulga-lo entre os sócios; 244 
III – Respeitar e encaminhar as decisões do CALC 245 
IV – Planejar e viabilizar a vida econômica da entidade; 246 
V – Convocar a assembleia geral do curso; 247 
VI – Convocar as eleições para a diretoria do CA; 248 
VII – Apresentar relatório se suas atividades ao final do mandato. 249 
Art. 16 – A diretoria compõe-se de pelo menos 5 membros: Presidente; vice-presidente; secretário-geral; tesoureiro geral; 250 
diretor de comunicação. 251 
Parágrafo único – a diretoria poderá ter um corpo de direção 252 
Art. 17 – São responsabilidades especificas: 253 
I – Do presidente: Presidir as reuniões da diretoria; presidir as assembleias gerais; representar publicamente e 254 
juridicamente a entidade. 255 
II – Do vice-presidente: Substituir, com as mesmas atribuições, o presidente em caso de ausência ou impedimento; auxiliar 256 
o presidente na coordenação das reuniões e assembleias. 257 
III – Do secretario geral: Secretariar as reuniões da diretoria e assembleias. 258 
IV – Do tesoureiro geral: Executar o planejamento econômico aprovado pela diretoria; movimentar, em conjunto com o 259 
presidente, as contas bancárias da entidade. Apresentar prestação de contas periódicas. 260 
V – Do diretor de Comunicação: Publicar as atividades do CA e criar mecanismos que garantam que seus associados 261 
sejam informados dos assuntos pertinentes. 262 
Seção III – Da eleição da Diretoria 263 
Art. 18 – A diretoria do CALC será eleita por maioria simples, podendo utilizar-se as seguintes metodologias: 264 
I – Voto direto e secreto contabilizando pelo menos 5% dos alunos matriculados no curso representado; 265 
II – Voto em assembleia especifica para eleições, contabilizando 10% dos alunos devidamente matriculados no curso 266 
representado. 267 
§ 1º. Não será admitido em nenhuma ou instância de deliberação voto por procuração. 268 
§ 2º. No caso de inciso I, os votos serão depositados em urna, sendo designada previamente pela Diretoria uma Comissão 269 
Eleitoral composta no mínimo por três estudantes que não integrem chapas em disputas. 270 
§ 3º. No caso do inciso I, caberá a Comissão Eleitoral criar e reproduzir a cédula eleitoral a ser usada na eleição, bem 271 
como coordenar todo o processo de votação, apuração e divulgação do resultado da eleição. 272 
§ 4º. Não havendo o quórum previsto neste estatuto deverão ser realizadas novas eleições. 273 
§ 5º. No final da apuração, após divulgado o resultado pela presidente da Assembleia ou da Comissão Eleitoral, dar-se-á 274 
posse aos eleitos, fazendo mencionar no corpo da Ata a relação dos cargos e os nomes completos dos respectivos eleitos, 275 
com menção dos números de suas cédulas de identidade e CPF’s, exigindo a aposição de suas assinaturas de confirmação 276 
de posse para produção dos efeitos legais. 277 
Art. 19. As eleições serão convocadas pela Diretoria do CALC pelo menos 48 horas antes do pleito em edital afixado em 278 
seus quadros de avisos, determinando a data das eleições, as normas de procedimento da campanha eleitoral e fixando 279 
datas para inscrição de chapas. 280 
 281 
Capítulo V – Das disposições Gerais e Transitórias 282 
Art. 20 – O presente estatuto somente poderá ser reformado, total ou parcialmente, se assim for requerido por 2/3 dos 283 
associados. 284 
Art. 21 – Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações contraídas em nome do CALC. 285 
Art. 22 – Os diretores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações contraídas em nome do CALC. 286 
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Art. 23 – O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela assembleia geral. 287 
 288 

Membro da Comissão Eleitoral 289 
 290 

Presidente Eleito para Gestão ----- 291 
 292 


