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COMISSÃO ELEITORAL DO DIRETÓRIO ACADÊMICO “RUBENS PAIVA”

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA DO DIRETÓRIO
ACADÊMICO “RUBENS PAIVA”

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA

a) Representar os estudantes matriculados em curso de graduação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus de Alegre junto à comunidade acadêmica e a
sociedade;

b) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, suas próprias deliberações, e as da Assembleia Geral;
c) Zelar pelo Patrimônio do Diretório Acadêmico “Rubens Paiva”;
d) Defender os interesses dos membros do Diretório Acadêmico “Rubens Paiva”;
e) Orientar e coordenar as atividades do Diretório Acadêmico “Rubens Paiva” e deliberar acerca de

teses, moções, recomendações e propostas, observando o Estatuto, as deliberações da Assembleia
Geral e o programa apresentado pela chapa quando da sua eleição;

f) Manter  constantemente  informados  os  estudantes  acerca  das  deliberações  e  das  atividades  do
Diretório Acadêmico “Rubens Paiva”;

g) Prestar contas do patrimônio e da sua gestão financeira semestralmente a Assembleia Geral e torná-
las públicas a todos os estudantes.

CARGO ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS CARGOS

PRESIDENTE

a) Representar o Diretório Acadêmico “Rubens Paiva” como seu porta-voz;
b) Fiscalizar, coordenar e administrar, de modo geral, todas as atividades do
Diretório Acadêmico “Rubens Paiva”;
c) Referenciar a gestão nas metas do programa de campanha, competências das
diretorias e projetos apresentados;
d) Dirigir  as  Assembleias  Gerais  e  as  reuniões  da  Diretoria  do  Diretório
Acadêmico “Rubens Paiva”, exercendo o voto de desempate;
e) Manter contato com outros grupos e entidades do movimento estudantil e
universitário dentro e fora do IFES;
f) Assinar, juntamente ao Tesoureiro, os balancetes, balanços, cheques, ordens
de pagamento, autorizações para compras e outros documentos de igual natureza;
g) Atribuir  funções  delegadas  a  qualquer  membro  da  Diretoria,  em caráter
provisório,  quando algum cargo se  encontrar  vago por  impedimento  do titular  e
suplentes;
h) Assinar,  com o  1º  Secretário,  as  atas  das  reuniões  e  a  correspondência
oficial. 

VICE-PRESIDENTE
a) Substituir  o  Presidente  em  suas  faltas  e  impedimentos,  ou  afastamento
definitivo, observados os termos presentes no Estatuto;
b) Auxiliar necessariamente o Presidente em suas atribuições.

1º TESOUREIRO a) Elaborar  o  orçamento  do  Diretório Acadêmico  “Rubens Paiva”,  requerer
verbas e prestar contas à Diretoria e Assembleia Geral dos gastos efetuados, sempre
que este se reunir;
b) Elaborar o relatório anual das atividades financeiras;
c) Divulgar  em  até  cinco  dias  úteis,  sempre  que  solicitado  por  qualquer
membro  do  Diretório  Acadêmico  “Rubens  Paiva”,  um  relatório  parcial  das
atividades financeiras até o mês corrente;



d) Efetuar pagamentos  e recebimentos  de verbas,  doações,  contribuições ou
legados,  devidamente  comprovados,  em nome  do  Diretório  Acadêmico  “Rubens
Paiva”, que porventura lhe sejam destinados;
e) Assinar, em conjunto com o Presidente, todos os documentos contábeis;
f) Manter regularizada a situação contábil e fiscal da entidade;
g) Manter  nas  instituições  bancárias,  em  nome  do  Diretório  Acadêmico
“Rubens Paiva”, todo o numerário recolhido pela Tesouraria, podendo movimentá-
lo somente em conjunto com o Presidente.

2º TESOUREIRO a) Auxiliar o 1º Tesoureiro no cumprimento de suas atribuições;
b) Substituir o 1º Tesoureiro quando ocorrer licença ou vacância do cargo.

1º SECRETÁRIO

a) Administrar  os  serviços  da  Secretaria,  responsabilizando-se  pelos  seus
arquivos;
b) Manter em dia e em ordem os registros administrativos da entidade;
c) Secretariar  as  reuniões  da  Diretoria  e  da  Assembleia  Geral,  lavrando as
respectivas atas;
d) Redigir e assinar, junto ao Presidente, editais e avisos;
e) Despachar e assinar, juntamente ao Presidente, as correspondências, e-mails
e similares;
f) Expedir a pauta das reuniões.

1º SECRETÁRIO a) Auxiliar o 1º Secretário no cumprimento de suas atribuições;
b) Substituir o 1º Secretário quando ocorrer licença ou vacância do cargo.

DIRETOR DE
ENSINO

a) Formular e intervir na elaboração das diretrizes educacionais do IFES e do
sistema educacional brasileiro;
b) Acompanhar, intervir e discutir o desempenho,  qualidade e caráter social
das atividades realizadas pelo IFES no ensino;
c) Acompanhar  os  órgãos  colegiados,  buscando inteirar  e  integrar  todos  os
representantes  discentes  nesses  órgãos,  visando à  efetivação  da  participação  dos
representantes nos órgãos colegiados;
d) Promover eventos acadêmicos junto ao IFES.
e) Realizar  encontros,  debates,  seminários  e  outras  atividades  que  venham
contribuir na qualidade do ensino público e gratuito para todos;
f) Representar em qualquer outra atividade que diga respeito ao ensino na rede
IFES.

DIRETOR DE
AGRÁRIAS

a) Auxiliar na organização dos estudantes dos cursos de Agrárias;
b) Realizar encontros, debates, seminários e outras atividades que venham a
contribuir na qualidade do ensino profissionalizante e de Ciências Agrárias;
c) Representar  em  qualquer  outra  atividade  que  diga  respeito  as  Ciências
Agrárias de ensino profissionalizante;
d) Manter contato com os órgãos regulamentadores das profissões inerentes
aos cursos representados pela diretoria em questão;
e) Realizar atividades de âmbito científica e pedagógica;
f) Desenvolver  estudos  sobre  os  diversos  problemas  dos  estudantes  das
Agrárias.

DIRETOR DE
TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO

a) Auxiliar  na  organização  dos  estudantes  dos  cursos  de  Tecnologia  da
Informação;
b) Realizar encontros, debates, seminários e outras atividades que venham a
contribuir na qualidade do ensino profissionalizante e de Tecnologia da Informação;
c) Representar em qualquer outra atividade que diga respeito a Tecnologia da
Informação de ensino profissionalizante;
d) Manter contato com os órgãos regulamentadores das profissões inerentes
aos cursos representados pela diretoria em questão;
e) Realizar atividades de âmbito científica e pedagógica;
f) Desenvolver  estudos  sobre  os  diversos  problemas  dos  estudantes  de
Tecnologia da Informação.

DIRETOR DE
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

a) Coordenar e orientar os estudantes bolsistas da rede IFES;
b) Lutar pela melhoria das condições da assistência estudantil na rede IFES;
c) Realizar  encontros,  debates,  seminários  e  outras  atividades  que  venham



contribuir na qualidade da assistência estudantil do IFES.

DIRETOR DE
PESQUISA E
EXTENSÃO

a) Formular e intervir  na elaboração das diretrizes científicas do IFES e do
sistema educacional brasileiro;
b) Acompanhar, intervir e discutir o desempenho,  qualidade e caráter social
das atividades realizadas pelo IFES na pesquisa;
c) Acompanhar, intervir e discutir o desempenho,  qualidade e caráter social
das atividades realizadas pelo IFES no ensino e na pesquisa;
d) Acompanhar os trabalhos de extensão realizados pelo IFES e pelo Diretório
Acadêmico “Rubens Paiva”;
e) Auxiliar os estudantes na criação de novos projetos de extensão.

DIRETOR DE
COMUNICAÇÃO

a) Responder pela comunicação da Diretoria do Diretório Acadêmico “Rubens
Paiva” com comunidade estudantil e com a sociedade;
b) Manter  a  comunidade  estudantil  informada  dos  fatos  de  interesse  da
categoria;
c) Editar  o  órgão oficial  de  comunicação do Diretório Acadêmico  “Rubens
Paiva”;
d) Manter  relações  com  a  mídia  estudantil  e  popular,  buscando  uma
correspondência e colaboração com ela.

DIRETOR DE
ESPORTE,

CULTURA E
LAZER

a) Coordenar  e  orientar  as  atividades  esportivas  do  Diretório  Acadêmico
“Rubens Paiva”;
b) Realizar intercâmbios desportivos com as entidades filiadas;
c) Desenvolver e fomentar  a criação artística e cultural  entre os estudantes,
criando projetos e atividades diversas nessas áreas;
d) Buscar formas de realizar intercâmbios culturais entre os projetos culturais
do Diretório Acadêmico  “Rubens  Paiva”  e  as  entidades  e  organizações  externas
afins;
e) Organizar  confraternizações  e  outros  eventos  realizados  pelo  Diretório
Acadêmico “Rubens Paiva”.

DIRETOR DE
MOVIMENTOS

SOCIAIS

a) Realizar  contatos  com as  entidades  de movimentos  sociais,  integrando o
movimento estudantil com as lutas gerais da sociedade e do povo;
b) Promover  encontros,  seminários  e  outras  atividades  de  debate  sobre  a
realidade da luta dos movimentos sociais;
c) Organizar  movimentos,  campanhas  e  ações  em  defesa  dos  movimentos
sociais.


