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ESTATUTO 

 
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA ACADÊMICO 

– 10ª REGIÃO/MG 
 

 
CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO 

 

Art. 1º O Conselho Regional De Economia Acadêmico de Minas Gerais - Corecon Acadêmico-MG - é 

uma extensão do Conselho Regional de Economia da 10ª Região/MG – CORECON-MG– oficialmente 

criado no dia 8 de agosto de 2019 pela portaria Nº 138 e regulamentado por Estatuto próprio. Possui 

representação pelos estudantes graduandos em Ciências Econômicas e Relações Econômicas 

Internacionais do Estado de Minas Gerais. O CORECON Acadêmico situa-se na Rua Paraíba, 777 – 

Savassi, Belo Horizonte. 

Parágrafo Único: Este regimento tem finalidade normativa, a fim de servir como uma ferramenta 

para exercício das atividades do Corecon Acadêmico-MG de maneira, ética, comprometida e 

igualitária. 

 

 
CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE 

 

Art. 2º O CORECON Acadêmico-MG formado por alunos de Ciências Econômicas e Relações 

Econômicas Internacionais a fim de promover ações que os engrandeçam nos âmbitos profissional, 

acadêmico e humano, possui os seguintes objetivos: 

I. Buscar parcerias com empresas do ramo, a fim de propiciar oportunidades tanto de 

conhecimento quanto para a carreira profissional; 

II. Realização de projetos que aproximem as atividades do CORECON Acadêmico à sociedade; 

III. Manutenção dos meios de comunicação do CORECON Acadêmico, como páginas na 

Internet, cartilhas, jornais, dentre outros; 

IV. Criar e manter atualizado o cadastro das entidades estudantis representativas e de filiados; 

V. Criar vínculos entre todas as Entidades que agrupem os acadêmicos do ensino superior em 

Ciências Econômicas e Relações Econômicas Internacionais, visando à formação e o 

desenvolvimento da iniciativa universitária; 



VI. Divulgação dos eventos promovidos pelo CORECON/MG e pelas entidades representativas 

dos cursos de Ciências Econômicas e de Relações Econômicas Internacionais; 

VII. Empenhar-se na defesa de uma universidade livre, soberana, aberta e integrada com a 

comunidade e do ensino superior de qualidade para todos os estudantes; 

VIII. Estimular o desenvolvimento cultural, científico e acadêmico; 

IX. Promover “intercâmbios” entre centros universitários, junto ao CORECON/MG, de modo 

que os estudantes e professores possam fazer trocas de experiências e trazer inovações e soluções 

para seus centros de ensino; 

X. Promoção e auxílio na realização de congressos, seminários, palestras, nas IES de Ciências 

Econômicas e Relações Econômicas Internacionais em parceria com o CORECON/MG. 

 

 
Art. 3º O Corecon Acadêmico-MG não possui fins lucrativos e os membros dirigentes exercem suas 

funções de maneira honorífica e não remunerada, sendo vedado qualquer tipo de remuneração 

direta. 

 
CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

Seção I 

Da Composição 
 

 
Art. 4º O Corecon Acadêmico-MG é formado por estudantes que estejam regulamente matriculados 

em uma instituição de ensino superior. 

Parágrafo Único: Caso um membro que esteja exercendo a função gradue-se durante a realização 

de um projeto, e/ou cargo, o mesmo poderá permanecer nesta condição até a conclusão da gestão. 

 

 
Seção II 

Da Diretoria e Suas Atribuições 

Art. 5º A diretoria do Conselho Regional de Economia Acadêmico de Minas Gerais é composta pelas 

seguintes divisões: 

I. Presidência; 

II. Vice-Presidência; 

III. Secretaria; 

IV. Direção de Projetos; 



V. Direção Financeiro; 

VI. Direção Marketing; 

VII. Outros cargos (Opcional).  

Parágrafo Único. Para a instauração de novos cargos deverá ser criada uma portaria nomeando o 
novo cargo e explicando suas atribuições. A portaria deverá ser ratificada por todos os membros da 
diretoria. 

Art.6º A Presidência é composta por um(a) (1) Presidente e assessores (OP), tendo as seguintes 

atribuições: 

i. Presidir as reuniões do CORECON Acadêmico; 

ii. Definir as pautas das reuniões junto a diretoria; 

iii. Representar o CORECON Acadêmico - MG em eventos, palestras, atividades junto ao 

CORECON-MG; 

iv. Fiscalizar o cumprimento do Estatuto vigente; 

v. Estabelecendo uma comissão especial para avaliar a revisão do Estatuto vigente caso 

necessário; 

vi. Motivar interação e mediar conflitos entre os membros; 

vii. Servir de suporte aos diretores para que estes possam desenvolver trabalhos de maneira 

eficaz; 

viii. Auxiliar a secretaria na criação de documentos institucionais como: atas, resoluções, 

minutas, ofícios, e-mails, dentre outros. 

ix. Monitorar e ratificar as receitas e os gasto do Corecon Acadêmico-MG 

x. Assinar com o Diretor Financeiro os documentos de responsabilidade financeira recebidos 

de qualquer natureza, endossos e cheques para movimentação de contas bancárias. 

 

 
Art.7º A Vice-Presidência é composta por um(a) (1) Vice-presidente, tendo as seguintes atribuições: 

i. Presidir as reuniões do CORECON Acadêmico caso de ausência do Presidente; 

ii. Representar o CORECON Acadêmico em eventos, palestras, atividades junto ao CORECON- 

MG, quando o Presidente não tiver disponibilidade de participar; 

iii. Fiscalizar que as finalidades estabelecidas pelo estatuto sejam exercidas pela gestão; 

iv. Motivar interação e mediar conflitos entre os membros; 

v. Servir de suporte aos diretores para que estes possam desenvolver trabalhos de maneira 

eficaz; 

vi. Auxiliar a secretaria na criação de documentos institucionais como: atas, resoluções, 

minutas, ofícios, e-mails, dentre outros. 

 

 
Art.8º A Secretaria é composta por um(a) (1) secretário(a) e secretários(as) adjuntos(as) (OP), tendo 

as seguintes atribuições: 

i. Lavrar a ata no decorrer das reuniões; 



ii. Convocar os membros para as reuniões do CORECON Acadêmico com no mínimo 5 (cinco) 

dias de antecedência e conferir a confirmação de presença para garantia de quórum; 

iii. Enviar a ata da última reunião, com no máximo 3 (três) dias após a realização da mesma; 

iv. Auxiliar a diretoria e os núcleos na elaboração de propostas e relatórios; 

v. Divulgar o andamento dos projetos junto do Marketing para os demais membros do 

CORECON Acadêmico; 

vi. Manter os arquivos, documentos, atas, etc. organizados e padronizados; 

vii. Organizar e atualizar o banco de dados e documentos da Instituição; 

viii. Enviar carta de advertências aos membros (sendo necessário autorização da presidência); 

ix. Apresentar ao Presidente a necessidade de exclusão de membros; 

x. Criação de documentos institucionais como: atas, resoluções, minutas, ofícios, e-mails 

dentre outros. 

Parágrafo Único: Reuniões extraordinárias podem ser convocadas com no mínimo 24 horas de 

antecedência. 

 

 
Art.9º A Direção Financeira é composta por um(a) (1) Diretor(a) Financeiro(a), um(a) (1) Diretor(a) 

Adjunto(a) Financeiro(a) (OP) e Assessores (OP), tendo as seguintes atribuições: 

i. Administrar a receita e os gastos do CORECON Acadêmico; 

ii. Buscar parceiros e patrocinadores para as atividades do CORECON Acadêmico; 

iii. Assinar com o Presidente, os documentos de responsabilidade financeira, recebidos de 

qualquer natureza, endossos e cheques para movimentação de contas bancárias; 

iv. Efetuar os pagamentos devidamente autorizados, exigindo no ato comprovantes idôneos; 

v. Negociar e receber as verbas do CORECON-MG destinadas às atividades do CORECON 

Acadêmico-MG; 

vi. Elaborar prestação de contas com diferença máxima de seis (6) meses entre uma e outra 

(definido os prazos pela gestão em vigor) a ser apresentada aos órgãos competentes, 

incluindo a gestão completa do CORECON Acadêmico-MG e o CORECON-MG; 

vii. Documentar entradas e saída de valores com os respectivos comprovantes das transações 

por notas fiscais e recibos de favorecidos; 

viii. Auxiliar os coordenadores financeiros dos núcleos na elaboração de propostas e relatórios; 

ix. Manter, sob sua responsabilidade, os valores financeiros em caixa do Corecon Acadêmico. 

Parágrafo Único. Ao final da gestão vigente, deverá ser realizado uma assembleia geral para 

discriminar e aprovar a prestações de contas de toda a gestão. 

 

 
Art.10º A Direção de Marketing é composta por um(a) (1) Diretor(a) de Marketing, um(a) (1) 

Diretor(a) Adjunto(a) Marketing (OP) e Assessores (OP), tendo as seguintes atribuições: 

i. Divulgar, nos meios de comunicação disponíveis e usuais entre os estudantes e recém- 

formados, todos os eventos desenvolvidos pelo Corecon Acadêmico-MG de maneira 

periódica; 

ii. Divulgar eventos do Corecon Acadêmico-MG e de instituições afins, quando pertinente; 



iii. Ser responsável pelo material a ser disponibilizado nos veículos de comunicação da 

Instituição; 

iv. Garantir a comunicação, disseminação de cultura e informações interna e externa; 

v. Viabilizar parcerias junto da presidência e da diretoria financeira; 

vi. Estimular e manter parcerias no Corecon Acadêmico-MG através das mídias socias. 
 
 

Art.11° A Direção de Projetos é composta por um(a) (1) Diretor(a) de Projetos, um(a) (1) Diretor(a) 

Adjunto(a) de Projetos (OP) e Assessores (OP), tendo as seguintes atribuições: 

i. Elaborar o planejamento semestral junto da Diretoria e das Coordenações Gerais dos 

Núcleos; 

ii. Realizar e acompanhar as atividades a serem desenvolvidas na instituição; 

iii. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades dentro dos prazos estabelecidos; 

iv. Registrar as atividades desenvolvidas pela instituição; 

v. Dar apoio e suporte aos eventos afins desenvolvidos por outras instituições e entidades; 

vi. Elaborar metas e indicadores, junto as demais coordenações; 

vii. Acompanhar as metas e indicadores e informar periodicamente os resultados aos Diretores 

e Coordenadores de Núcleo. 

Seção III 
Dos núcleos e suas atribuições 

 
Art. 12° – Os Núcleos do Conselho Regional de Economia Acadêmico de Minas Gerais são compostos 

pelas seguintes divisões: 

I. Coordenação de Núcleo; 

II. Secretaria de Núcleo; 

III. Coordenação de Projetos; 

IV. Coordenação do Financeiro; 

V. Coordenação de Comunicação; 

VI. Conselheiro; 

VII. Outros cargos (Opcional). 

Parágrafo Único: Todos os Núcleos possuem autonomia em sua organização e tomada de decisões, 
desde que, não haja divergências com o Estatuto presente e as diretrizes apresentadas pela diretoria 
do Corecon Acadêmico-MG na gestão em vigor. 

 
Art.13º A Coordenação de Núcleo é composta por um(a) (1) Coordenador(a) do Núcleo e um(a) (1) 
Coordenador(a) Adjunto(a) do Núcleo, tendo as seguintes atribuições: 

i. Coordenar as reuniões do Núcleo; 

ii. Definir as pautas das reuniões junto a diretoria do Núcleo; 

iii. Representar o Núcleo em eventos, palestras, atividades; 

iv. Fiscalizar o cumprimento do Estatuto vigente; 



v. Motivar interação e mediar conflitos entre os membros; 

vi. Auxiliar a secretaria na criação de documentos institucionais como: atas, resoluções, 

minutas, ofícios, e-mails, dentre outros; 

vii. Responder junto ao Diretor Financeiro do Núcleo as responsabilidades financeiras; 
viii.  estabelecido; 
ix. Organizar e convocar as eleições para o mandato subsequente. 

 

 
Art.14º A Secretaria do Núcleo é composta por um(a) (1) secretário(a), tendo as seguintes 
atribuições: 

i. Lavrar a ata no decorrer das reuniões; 

ii. Convocar os membros para as reuniões do CORECON Acadêmico com no mínimo 5 (cinco) 

dias de antecedência e conferir a confirmação de presença para garantia de quórum; 

iii. Enviar a ata da última reunião, com no máximo 3 (três) dias após a realização da mesma; 

iv. Auxiliar as coordenações na elaboração de propostas e relatórios; 

v. Divulgar o andamento dos projetos junto da comunicação para os demais membros do 

núcleo e Corecon Acadêmico; 

vi. Organizar e atualizar o banco de dados e documentos do Núcleo; 

vii. Criação de documentos institucionais como: atas, resoluções, minutas, ofícios, e-mails 

dentre outros; 

Art. 15º A Coordenação de Projetos e Eventos é composta por um(a) (1) Coordenador(a) de 

Projetos, tendo as seguintes atribuições: 

i. Elaborar o planejamento semestral junto do Núcleo; 

ii. Realizar e acompanhar as atividades a serem desenvolvidas no Núcleo; 

iii. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades dentro dos prazos estabelecidos; 

iv. Registrar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo; 

Art.16º A Coordenação Financeira é composta por um(a) (1) Coordenador(a) Financeiro(a), tendo 

as seguintes atribuições: 

i. Administrar a receita e os gastos do Núcleo; 

ii. Buscar parceiros e patrocinadores para as atividades do Núcleo; 

iii. Assinar com o coordenador do Núcleo, os documentos de responsabilidade financeira, 

recibos de qualquer natureza, endossos e cheques para movimentação de contas bancárias; 

iv. Efetuar os pagamentos devidamente autorizados, exigindo no ato comprovantes idôneos; 

v. Elaborar prestação de contas a ser apresentada a Diretoria do Corecon Acadêmico-MG 

vi. Documentar entradas e saídas de valores com os respectivos comprovantes das transações 

por notas fiscais e recibos de favorecidos; 

vii. Manter, sob sua responsabilidade, os valores financeiros em caixa do Núcleo. 

Art.17º A Coordenação de Comunicação é composta por um(a) (1) Coordenador(a) de Comunicação, 

tendo as seguintes atribuições: 



i. Informar a direção de Marketing da intuição todos os eventos desenvolvidos pelo Núcleo 

de maneira periódica; 

ii. Ser responsável pelo material a ser disponibilizado do Núcleo nos veículos de comunicação; 

iii. Garantir a comunicação, disseminação de cultura e informações internas e externas; 

iv. Estimular e manter parcerias do Núcleo. 

Art.18º O(s) Conselheiro(s) do núcleo poderão ser compostos por estudantes de diferentes IES, 

tendo as seguintes atribuições: 

i. Representar a Instituição de Ensino que faz parte; 

ii. Levar as demandas da universidade para o Núcleo; 

iii. Auxiliar na criação e execução de eventos; 

iv. Elaboração de ideias; 

v. Auxiliar na divulgação de eventos. 

CAPÍTULO IV 

Das Eleições 

Seção I 

Das Regras Gerais 

Art.19° As eleições do Corecon Acadêmico serão convocadas pelo Presidente, nos termos do 

presente regimento, com no mínimo quinze (15) dias antes do término do mandato da atual 

diretoria. 

Parágrafo Primeiro. Apenas os membros do Corecon Acadêmico poderão participar das eleições. 

Parágrafo Segundo. Membros que estiverem afastados, não estejam comparecendo as reuniões 
sem justificativas ou que não apresentem nenhum engajamento nas atividades, não poderão 
participar das eleições. 

Art.20° Será concedido aos candidatos aos cargos, tempo para exposição das suas propostas 

durante as eleições, sendo este tempo escolhido pelo Núcleo ou Comissão Eleitoral. 

Art.21° Será considerado eleito o candidato com maioria simples do total de votos. 

Parágrafo Primeiro. Em caso de empate, o atual membro do cargo possuirá o voto de minerva caso 

esse mesmo não esteja disputando a reeleição. 

Paragrafo Segundo. Caso o membro esteja disputando a reeleição e haver empate, o atual 

Presidente (em caso da diretoria) ou atual Coordenador de Núcleo em questão desempatará. 

Parágrafo Terceiro. Caso o coordenador de núcleo busque a reeleição e haja empate, a diretoria da 

Instituição deverá desempatar. 

Parágrafo Quarto. Caso o Presidente busque a reeleição e haja empate, o membro da diretoria que 
esteja saindo da instituição e que possua maior tempo de atuação irá desempatar. 

 
Art.22° A reeleição em um mesmo cargo poderá ser feita somente uma vez. 



Art.23° Concluído o processo eleitoral, os resultados deverão ser registrados na Ata de Eleição para 

subsequente registro. 

Art.24° A nova Diretoria e as novas Coordenações dos Núcleos poderão assumir as atividades 

imediatamente as eleições ou com no máximo quinze dias após as mesmas, salvo em casos que se 

faça necessário a prorrogação da posse. 

 

 

Seção II 
Regra dos Núcleos 

 
Art.25° As eleições para as novas Coordenações dos Núcleos serão convocadas pelos seus 

respectivos Coordenadores Gerais, nos termos desse Regimento, a partir da solicitação do 

Presidente do Corecon Acadêmico. 

Parágrafo Único: O processo eleitoral será realizado e supervisionado pelos membros do núcleo. 

Caso aja alguma contestação, a Diretoria do Corecon Acadêmico deverá ser informada e terá que 

realizar novas eleições sobre sua supervisão. 

Art.26° Cada membro do Corecon Acadêmico terá direito a um (1) voto nas eleições do seu núcleo. 

Parágrafo Primeiro: Os membros que se candidatarem para alguma coordenação perdem o direito 
ao voto para o cargo em questão. 

Parágrafo Segundo: Os atuais ocupantes do cargo em votação irão somente dispor do voto de 
minerva. 

Art.27° Poderá se candidatar a Coordenador de núcleo e aos demais cargos quaisquer membros 

atuais da gestão. 

Parágrafo único. No caso de não haver candidaturas ou candidatos elegíveis para Coordenação 

Geral de Núcleo ou quaisquer outros cargos, deverá se abrir um processo seletivo para ocupação 

posterior dos cargos em aberto. 

 
 
 
 

Seção III 

Da Comissão Eleitoral 

Art.28° Será criada uma Comissão Eleitoral, sendo ela um grupo de trabalho transitório e com 

finalidade específica de eleger os membros da diretoria. 

Art. 29° As eleições da Diretoria se farão por um encontro anual dos membros da Instituição, por 

voto secreto, sendo direito dos membros do Corecon Acadêmico votarem em branco ou nulo. 

Art.30° A comissão contará com quantidade de três (3) membros presentes no encontro, escolhidos 

por sorteio pela diretoria vigente e que não possuam direito a voto na eleição da Diretoria. 



Parágrafo Único. A comissão eleitoral se extinguirá após o termino do processo eleitoral da Diretoria 

Art.31° A Comissão Eleitoral terá como objetivo 

i. fiscalizar o cumprimento dos artigos do Capítulo IV seções I e IV; 

ii. Realizar a votação; 

iii. Garantir o sigilo dos Votos; 

Art.32° Havendo quaisquer dúvidas ou desavenças em relação a eleição, a comissão irá deliberar 

sobre o assunto. 

 

 
Seção IV 

Regras da Diretoria 

Art.33° Poderão votar na eleição da diretoria apenas os Coordenadores de Núcleo e os diretores da 
atual gestão. Cada coordenador de núcleo e diretor possuirá direito a 1 voto 

Art.34° As eleições da diretoria serão realizadas por cargos e não por chapas. Ou seja, ocorrerão 
eleições separadas para cada cargo presente. 

Art.35° Poderá se candidatar aos cargos de Presidente e Vice-presidente somente o membro que 
tenha participado da diretoria na atual gestão. 

Parágrafo único. No caso de não haver candidaturas ou candidatos elegíveis para Presidência e Vice- 
presidência, poderá ser aceita a candidatura de membros atuantes a mais de seis (6) meses. 

Art.36° Todos os outros cargos da Diretoria podem ser ocupados por membros da atual gestão. 

Art.37° Não será permitida candidatura por procuração. 

Parágrafo Primeiro: Assessores, diretores adjuntos, coordenadores adjuntos não poderão votar. 

Parágrafo Segundo: Os membros que se candidatarem para alguma diretoria perdem o direito ao 
voto para o cargo em questão. 

Parágrafo Terceiro: Os atuais ocupantes do cargo em votação irão somente dispor do voto de 
minerva. 

 

 
CAPÍTULO V 

Processo Seletivo 

Seção Única 

Art. 38° Para ingresso no Corecon Acadêmico o candidato deve, obrigatoriamente: 

I. Ser estudante regular em um dos cursos abrangido pelo Sistema Corecon/Cofecon; 

II. Participar do processo seletivo e ser aprovado, segundo critérios e demandas do núcleo. 

Art. 39° O número de vagas, critérios e procedimentos de seleção serão definidos pelo Núcleo ou 

Diretoria e apresentados aos candidatos. 



Art. 40° O edital de processo seletivo deve ser divulgado de maneira eficiente de modo que os 

futuros profissionais tenham conhecimento da abertura das vagas no Núcleo. 

Art. 41° O processo seletivo será definido por cada núcleo e poderá ter como etapas: 

I. Triagem de currículo; 

II. Dinâmica de grupo; 

III. Entrevista com a Coordenação de Núcleo. 

IV. Outros; 

Parágrafo Único. Para Núcleos novos ou reativados, o primeiro processo seletivo será realizado 

pelo Coordenador indicado pela Diretoria do Corecon Acadêmico, segundo critérios de participação 

e interesse pela fundação do núcleo ou eleito por meio de Processo Seletivo. O processo a ser 

adotado será determinado pela Diretoria do Corecon Acadêmico. 

Art. 42° Os critérios básicos para seleção de novos membros para o Corecon Acadêmico são: 

I. Participação em eventos promovidos pela Instituição; 

II. Envio de currículo no prazo de inscrição pré-determinado; 

III. Boa desenvoltura na dinâmica de grupo; 

IV. Postura e competência na entrevista realizada pelo núcleo; 

V. Outros. 

Art. 43° Ao final do processo seletivo, os membros do Corecon Acadêmico decidirão quais 

candidatos poderão ingressar na Instituição. 

Parágrafo Único. Caso haja empate entre candidatos, a decisão final será do Coordenador ou do 

Presidente. 

Art. 44° Após a seleção, o Coordenador do Núcleo deverá informar a Diretoria os dados dos novos 

membros 

CAPÍTULO VI 

Do Desligamento de Membros 

Seção Única 

Art. 45° Perde-se a condição de membro do Corecon Acadêmico por: 

I. Própria renúncia, sempre de forma escrita, através do preenchimento da Declaração de 

Renúncia; 

II. Morte; 

III. Ausência em reuniões consecutivas, sem justificativa; 

IV. Realizar algum crime ou ato que configure ir contra a Lei; 

V. Comportamentos que faltem respeito ou possa ferir fisicamente ou psicologicamente 

outro membro; 

VI. Decisão por meio de votação de metade, mais um, dos membros do Núcleo; 

VII. Decisão da Diretoria fundamentada e publicada em Ata. 

Parágrafo Único: Demais casos serão avaliados pela Diretoria do Corecon Acadêmico 



 

CAPÍTULO VII 

Direitos e Deveres 
 

Seção Única 

Art. 46° Os direitos dos membros do Corecon Acadêmico são: 

I. Ter acesso às informações relativas do Corecon Acadêmico; 

II. Utilizar todos os serviços disponibilizados pelo Núcleo; 

III. Participar e votar segundo preceitos apresentados no Capítulo IV desse Regimento; 

IV. Apresentar sugestões e contribuições correspondentes aos objetivos da Instituição; 

V. Se manifestar em reuniões de Núcleo. 

Art. 47° Os deveres dos membros do Corecon Acadêmico são: 

I. Respeitar o Estatuto Interno, bem como as deliberações da Diretoria ou instância 

superior do Corecon Acadêmico, dentro dos prazos estabelecidos; 

II. Exercer, diligentemente, os cargos para os quais tenham sido eleitos ou designados 

com profissionalismo, ética e respeito; 

III. Comparecer às reuniões do Corecon Acadêmico; 

IV. Sugerir a execução de novas atividades, além de dar apoio e acompanhar as atividades 

desenvolvidas; 

V. Zelar pela imagem e reputação do Corecon e Corecon Acadêmico; 

VI. Zelar pela conservação do patrimônio moral e material. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

Do patrimônio 

Seção Única 

Art. 48° O patrimônio do Corecon Acadêmico será composto: 

I. Pelas contribuições voluntárias e doações recebidas, sejam essas financeiras, bens 

móveis ou imóveis; 

II. Por subvenções e legados oferecidos e aceitos por algum Núcleo; 

III. Por doações e repasses recebidos do Sistema Cofecon/Corecon; 

IV. Pelo produto de contribuições recebidas por serviços prestados à terceiros. 

Art. 49° Em caso de extinção de algum núcleo o seu patrimônio será destinado a Diretoria do 

Corecon Acadêmico 



 

CAPÍTULO IX 

Das reuniões 
 

Seção Única 

Art. 50° As reuniões dos Núcleos do Corecon Acadêmico serão convocadas pelos 

Coordenadores de Núcleo, com antecedência de, no mínimo, cinco (5) dias, salvo o caso de 

reuniões extraordinárias. 

Parágrafo Único: A diretoria poderá convocar, caso seja necessário, reuniões com algum 

núcleo desejado. 

Art. 51° A reunião dos Núcleos será presidida pelos Coordenadores do Núcleos. Caso estes se 

ausentem, os Coordenadores Adjuntos deverão presidi-las. 

Parágrafo Único. Na ausência do Coordenador de Núcleo e de seu Adjunto, um outro membro, 

por votação aberta, deve ser escolhido para presidir a reunião. 

Art.52° As reuniões gerais da instituição deverão ser convocadas pelo Presidente e serão 

presididas pelo mesmo. Caso esse não possa, seu vice deverá presidi-la 

Parágrafo Único. Na ausência do Presidente e seu Vice, um outro membro, por votação aberta, 

deve ser escolhido para presidir a reunião. 

Art.53° As reuniões deverão ser documentadas e arquivadas através da ata de reunião 

confeccionada pela Secretaria, sendo que na ausência de membros dessa coordenação, outro 

membro será nomeado pelo Presidente/Coordenador de Núcleo da reunião para realizar a 

confecção da mesma. 

Art. 54° Deverá ser convocada uma Assembleia Geral pelo Presidente, ordinariamente, uma 

vez por ano para: 

I. Apreciar e Aprovar o relatório anual da Diretoria; 

Parágrafo Primeiro. Deverá ser aprovado o relatório por maioria simples dos membros 

presentes na Assembleia. 

Parágrafo Segundo. Caso não seja aprovado o relatório, o Presidente deverá convocar uma 

nova assembleia no prazo máximo de quinze (15) dias. 



 

CAPÍTULO X 

Das disposições 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 55° O presente Regimento Interno somente poderá ser modificado através da instauração 

de uma assembleia constituinte aprovada pela Diretoria. Nessa assembleia deverá conter os 

Coordenadores de Núcleos e a Diretoria. A aprovação deverá ser de no mínimo 2/3 dos 

presentes. 

Seção II 

Das Disposições Transitórias 

Art. 56° Os casos omissos neste Regimento serão analisados e deliberados pela Diretoria do 

Corecon Acadêmico. 

Seção III 

Das Disposições Finais 

Art. 57° Este Regimento vigorará por tempo indeterminado a partir da data de seu registro, 

ficando revogadas quaisquer disposições contrárias. 


