
GRUPO ENTOMÓFILO 

 

ESTATUTO 
 

 

 

CAPITULO I 

DO GRUPO ENTOMÓFILO 

 

Art. 1
o
 - O Grupo dos estudantes de Pós Graduação do curso de Entomologia da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Entomófilo, fundado em 01 de outubro de 2009, é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária, independente de órgãos públicos 

e governamentais, e de duração por prazo indeterminado, com sede na cidade de Recife, na Rua Dom 

Manoel de Medeiros, S/N, Dois Irmãos, Recife-PE.  

 

Art. 2
o
 - O grupo Entomófilo é a entidade encarregada de representar os pós-graduandos 

matriculados no Programa de Pós Graduação em Entomologia da UFRPE nas ações de extensão. 

Parágrafo único – Toda ação efetuada com base neste Estatuto e de conformidade com suas cláusulas 

provém do poder delegado pelos pós-graduandos, e em seu nome será exercido. 

 

Art. 3
o
 - São Finalidades do Grupo Entomófilo: 

a) Congregar e representar os pós-graduandos do Programa de Pós Graduação em Entomologia, 

associados ao grupo, promovendo sua união e trabalho em equipe em torno das atividades de 

extensão – programas, projetos, prestação de serviços, realização de cursos, minicursos, eventos e 

outras ações voltadas para a produção, difusão e divulgação de informações, conhecimentos 

científicos e tecnológicos - relacionados à entomologia; 

b) Manter relações e promover atividades com associações congêneres, sempre que necessário e 

conveniente aos interesses e aspirações do grupo Entomófilo em geral; 

c) Promover e incentivar atividades recreativas, acadêmicas, sociais, culturais dos associados ao 

grupo Entomófilo, que estiverem ao seu alcance e interesse; 

d) Cooperar com as entidades representativas de estudantes universitários e também com todas as 

organizações de perfil científico-acadêmico existentes em nosso país; 

 

CAPÍTULO II 

DOS SEUS MEMBROS 

 

Art. 4
o
 - São membros do Grupo Entomófilo: 

a) Seus associados; 

São considerados associados ao Grupo Entomófilo todos os pós-graduandos e pós-doutorandos 

matriculados no Programa de Pós Graduação em Entomologia da UFRPE. Com exceção dos que não 

queiram participar, sendo estes os demais alunos que não efetuarem pagamento referente a 

anualidade do grupo. 

Paragrafo único- No caso de técnicos, ex-alunos e estagiários dos laboratórios vinculados ao PPGE, 

interessados em se associar ao Grupo Entomófilo e/ou participar de atividade pontual devem se 

pronunciar junto à diretoria.  

 

Art. 5
o
 - São direitos dos seus membros: 

a) Participar, pela palavra oral ou escrita, em qualquer de suas reuniões, conselhos, comissões e 

instâncias deliberativas; 

b) Apresentar teses, moções, recomendações e programa de atividades; 



c) em conformidade com o presente estatuto, votar e ser votado como membro da Diretoria. 

Art. 6
o
 - São deveres de seus membros: 

a) Respeitar e cumprir as disposições do presente estatuto; 

b) Acatar as decisões tomadas em todas as instâncias deliberativas Grupo Entomófilo, bem como 

encaminhá-las junto ao conjunto de pós-graduandos; 

c) Tomar parte das atividades Grupo Entomófilo para as quais venha a ser convocado; 

d) Lutar incessantemente pelo fortalecimento do Grupo Entomófilo; 

e) Desempenhar na melhor forma possível os cargos para os quais forem designados; 

f) Pagar pontualmente as contribuições associativas estabelecidas no presente estatuto para a melhor 

atuação da associação; 

g) Comparecer às assembleias gerais sejam ordinárias ou extraordinárias. 

 

CAPITULO III 

DA DIRETORIA 

 

Art. 7
o
 – A Diretoria do Grupo Entomófilo é eleita em reunião pelos pós-graduandos associados, 

através do critério da proporcionalidade qualificada, por maioria simples dos votos, exercendo o 

mandato através de um colegiado com presidente e é composto por pelo menos 7 (sete) membros, 

assim distribuído: 

• Presidente; 

• Vice-Presidente; 

• Tesoureiro Geral; 

• Secretário Geral; 

• Comissão de eventos. 

Paragrafo único - a comissão de eventos devera estar formada por no mínimo 03 (três) e no máximo 

05 (cinco) integrantes. 

 

Art. 8
o
 - A Diretoria eleita terá mandato de 12 meses, com direito a uma reeleição ao final de cada 

período. 

Paragrafo 1 - poderá ser apresentada uma nova chapa com alguns dos integrantes da diretoria 

anterior e este deve ser aluno de doutorado. 

Paragrafo 2 - em caso de: Desligamento ou conclusão do curso, não cumprimento das suas atividades 

e motivo de força maior de membros da diretoria, este será substituído por outro convocado pela 

diretoria e será informado aos associados do grupo Entomófilo. 

 

Art. 9
o
 - Compete à Diretoria do Grupo Entomófilo: 

a) Orientar e dirigir as atividades dos pós-graduandos de acordo com este estatuto e com as decisões 

tomadas em reuniões com os associados do grupo; 

b) Criar e extinguir comissões, com fins determinados, convocando ou nomeando pós-graduandos 

para integrá-las; 

Parágrafo 1 - A movimentação financeira do Grupo Entomófilo será feita pelo Presidente e o 

Tesoureiro Geral, através de assinatura conjunta. 

Parágrafo 2 - Em caso de ausência do Presidente, a representação será feita pelo Vice-Presidente. 

 

Art. 10 - Compete ao Presidente do Grupo Entomófilo: 

a) Representar o Grupo Entomófilo junto aos pós-graduandos, às autoridades, às outras entidades e à 

população em geral; 

b) Representar o Grupo Entomófilo junto a toda e qualquer autoridade, instância ou tribunal para 

defender os interesses da associação na forma do presente estatuto; 

c) Presidir as reuniões da diretoria e as sessões de reuniões com os Pós-Graduandos associados; 



d) Convocar, sempre que necessário, os membros da diretoria para reunião; 

e) Convocar sempre que necessário os associados para reunião, assim como agendar reuniões 

extraordinárias quando necessário; 

f) Apresentar junto com a diretoria, aos associados, por escrito, o relatório de sua gestão; 

g) Representar o Grupo Entomófilo administrativa, judicial ou extra-judicialmente; 

h) Firmar contratos e convênios, bem como fazer movimentação financeira em conjunto com o 

tesoureiro; 

i) Receber, juntamente com o tesoureiro, em nome da diretoria, as verbas, doações, contribuições ou 

legados que por ventura sejam destinados ao Grupo Entomófilo. 

j) Acompanhar e liderar em conjunto com a comissão de eventos todos os eventos e projetos que 

sejam realizados, com a finalidade de distribuir as responsabilidades da gestão do grupo entomófilo. 

 

Art. 11 - Compete ao Vice-Presidente: 

a) Substituir o Presidente, em casos de ausência ou impedimentos temporários; 

b) Auxiliar o Presidente em suas competências; 

c) Auxiliar a Diretoria em atribuições que lhe sejam designadas. 

d) Acompanhar e liderar em conjunto com a comissão de eventos todos os eventos e projetos que 

sejam realizados, com a finalidade de distribuir as responsabilidades da gestão do grupo entomófilo. 

 

Art. 12 - Compete ao Tesoureiro Geral: 

a) Ter sob seu controle direto os bens materiais do Grupo Entomófilo; 

b) Receber, juntamente com o Presidente, em nome da diretoria, as verbas, doações, contribuições ou 

legados que por ventura sejam destinados ao Grupo Entomófilo; 

c) Conservar em depósito os saldos de caixa do Grupo Entomófilo, que somente poderão ser 

movimentados com a sua assinatura e a do Presidente ou vice-presidente; 

d) Solver os débitos do Grupo Entomófilo mediante autorização da diretoria e/ou do Presidente; 

e) Ter sob sua guarda direta os livros contábeis, publicando semestralmente o balance do movimento 

da tesouraria, aprovado pela diretoria; 

f) apresentar aos associados semestralmente o balanço financeiro do Grupo Entomófilo; 

g) Arrecadar contas, mensalidades e contribuições, assinando os respectivos recibos; 

h) Auxiliar a Diretoria em atribuições que lhe sejam designadas. 

i) Acompanhar e liderar em conjunto com a comissão de eventos todos os eventos e projetos que 

sejam realizados, com a finalidade de distribuir as responsabilidades da gestão do grupo entomófilo. 

 

Art. 13 - Compete ao Secretário Geral: 

a) organizar e dirigir a Secretaria Geral; 

b) Secretariar e redigir as atas de reuniões dos associados e da Diretoria; 

c) Expedir recomendações, informes e sugestões aos membros do Grupo Entomófilo; 

d) Proceder ao registro de filiação e desligamento dos membros. 

e) Auxiliar a Diretoria em atribuições que lhe sejam designadas. 

f) Acompanhar e liderar em conjunto com a comissão de eventos todos os eventos e projetos que 

sejam realizados, com a finalidade de distribuir as responsabilidades da gestão do grupo entomófilo. 

 

Art. 14 - Compete a Comissão de Eventos: 

a) Organizar o Festival Vida de Insetos; 

b) Recepcionar os alunos ingressos selecionados no Programa de Pós-graduação em Entomologia; 

c) Organizar o SENA, quando houver acordância com o Coordenador do PPGE. 

d) Organizar qualquer outro evento de extensão que seja oferecido ou tenha participação o grupo 

Entomófilo. 

e) Auxiliar a Diretoria em atribuições que lhe sejam designadas. 



DAS ELEIÇÕES E PERÍODO ELEITORAL 

 

Art. 15 - O período eleitoral terá duração de 30 (trinta) dias, organizado pelo Representante 

Estudantil; 

a) O período de divulgação e inscrição das chapas será de 15 (quinze) dias; 

b) O período de campanha eleitoral será de 15 (quinze) dias; 

c) A chapa será composta por no mínimo 07 (sete) e no máximo nove integrantes, sendo: 

I – Presidente 

II – Vice-Presidente 

III – Tesoureiro 

IV – Secretário 

V – Comissão de eventos, formada por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) integrantes. 

d) Na falta de representante estudantil, a comissão eleitoral será criada em assembléia e ficará 

responsável pela realização da mesma, sendo esta proibida de participar da mesma;  

e) Havendo apenas uma chapa, esta terá que obter votação mínima de cinquenta por cento mais um 

voto (50% +1); 

f) Cabe a Diretoria organizar as eleições para Representante Estudantil entre setembro e outubro do 

ano letivo. 

g) As eleições ocorrerão ao final do ano letivo (entre novembro e dezembro); 

 

CAPITULO IV 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 16 - As reuniões serão classificadas como ordinárias e extraordinárias. 

I- Reuniões Ordinárias - devem ocorrer com horário e dias estabelecidos semestralmente de acordo 

com a disponibilidade de todo o grupo e com duração máxima de duas horas; 

II- Reuniões Extraordinárias - estas devem ocorrer somente em caso de extrema necessidade, após 

24h da convocação de todos; 

III - As reuniões serão registradas em atas, devendo estas serem lidas e aprovadas na reunião 

seguinte; 

IV - Em casos de extrema urgência, sem tempo hábil de convocação de reunião, a Diretoria terá 

poder de decisão, sem necessidade de convocação, de uma reunião. 

 

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

Art. 17 - A Assembléia Geral Deliberativa é o órgão máximo e soberano do grupo, e será constituída 

pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos. Reunir-se-á quando devidamente convocada. 

Constituirá em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados e, em segunda 

convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número, deliberando pela maioria simples dos 

votos dos presentes. 

 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS 

 

Art. 18 - Os recursos do Grupo Entomófilo são provenientes das receitas auferidas com a 

contribuição dos sócios, de doações e da assinatura de convênios, dentre outras fontes. 

Parágrafo Único - Não deverá haver, em nenhum caso e a nenhum tempo, a distribuição de haveres, 

lucros ou dividendos a diretores e/ou membros do Grupo Entomófilo, pois sendo este, de fato e de 

direito, uma associação civil sem fins lucrativos, fica também definido que não será permitida 



qualquer forma de remuneração à sua diretoria, ressalvando o reembolso de despesas feitas no 

cumprimento do mandato, mediante a apresentação de recibos. 

 

Art. 19 - Constitui patrimônio do Grupo Entomófilo, que só poderá ser alienado através de decisão 

da maioria simples da Diretoria Executiva: 

a) Móveis e imóveis que venha a possuir; 

b) Subvenções, legados e doações recebidos; 

c) Juros e rendimentos de seu patrimônio; 

d) Contribuições dos associados; 

e) Rendas provenientes de convênios; 

f) Contratos com empresas públicas, privadas e governos Municipais, Estaduais e Federal. 

 

Art. 20 - A contribuição em forma de pagamento pelos associados será: 

a) Semestralmente; a primeira semestralidade até o mês de maio e a segunda até o mês de setembro; 

b) No valor de 2,0% do valor da bolsa recebida pelo discente, podendo este ser reajustado de acordo 

com as necessidades do grupo e definido em Assembleia; 

c) Será cobrado multa de 2% (dois por cento) e juros de 10% (dez por cento) ao mês dos associados 

que extrapolar o prazo estabelecido no Art. 20, alínea a deste estatuto; 

Parágrafo um - Pós-graduandos que não estiverem recebendo bolsa de estudo estão isentos do pago 

da semestralidade, igualmente, estagiários que sejam parte do PPGE. 

Paragrafo dois - Para técnicos e/ou ex-alunos que quiserem fazer parte do entomófilo, o valor será de 

2% (dois por cento) do salario neto mensal. 

 

MODALIDADE CAPES, FACEPE e CNPQ (Valor em 

reais) 

Mestrado 30,00* 

Doutorado 44,00* 

PNPD 82,00* 

Técnico ou ex-aluno Valor a ser calculado de acordo ao salario 
*Valores para as atuais bolsas, em caso de modificações nos valores por parte das entidades outorgantes das 

bolsas, as semestralidades serão ajustadas a 2% (dois por cento) do novo valor. 

 

Art. 21 - O recurso financeiro de caixa será destinado para auxiliar as atividades do Grupo 

Entomófilo, tendo a seguinte composição: 

a) 15% para as recepções de alunos ingressos no PPGE (aula inaugural em Março); 

b) 70% para os eventos de caráter científico (SENA, Vida de Inseto, Cursos e Minicursos para os 

membros do Grupo Entomófilo, cursos e minicursos precedidos pelo entomófilo, programas, 

projetos) e ações de extensão em geral; 

c) 15% para despesas internas. 

Parágrafo único: São considerados eventos de caráter científico aqueles voltados para a disseminação 

e promoção da ciência que venha a beneficiar aos membros do grupo, a comunidade acadêmica e/ou 

a população. 

 

CAPITULO V 

DOS EVENTOS 

 

Art. 22 - Será constituída Comissão Permanente para a realização dos eventos estabelecidos em 

calendário acadêmico bianual, a ser eleita nas mesmas condições estabelecidas no Capítulo III, Art. 

7° para eleição da Diretoria do grupo Entomófilo. 

a) A Comissão de Eventos será composta por no mínimo três (03) e no máximo cinco (05) discentes 



Art. 23 - Ficam determinados os seguintes períodos para a realização dos eventos: 

a) Festival Vida de Insetos (Uma vez por semestre) – entre Maio e Junho e entre Setembro e Outubro 

de cada ano. 

b) Recepção dos novos alunos: no mês de Março (primeiro período letivo), no mês de Agosto 

(segundo período letivo). 

c) SENA – bianual no mês de Novembro  

d) Outros atos de extensão – datas a serem definidas durante as reuniões da assambleia. 

 

 

 

 

DO FESTIVAL VIDA DE INSETOS 

 

Art. 24 - Trata-se de um evento infantil, expositivo e dinâmico, de caráter educativo a nível de 

extensão coordenado pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Entomologia da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) através da Comissão de Eventos do Grupo 

Entomófilo, com efeito social. 

 

DO SIMPÓSIO DE ENTOMOLOGIA APLICADA (SENA) 

 

Art. 25 - Trata-se de um evento científico promovido pelos discentes Programa de Pós-Graduação 

em Entomologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a finalidade de impulsionar a 

discussão e o intercâmbio científico entre as diversas áreas da Entomologia Aplicada. O evento é 

composto por ciclo de palestras, minicursos e concurso de fotografia. 

 

Art. 26 - Compete a Comissão de Eventos para a Festival Vida de Insetos e ao SENA: 

a) Designar comissões de decoração, exposição, divulgação, patrocínio, logística e recreação, 

juntamente com nomeação de representantes para cada comissão, responsáveis pela realização de 

atividades necessárias ao andamento do Festival; 

b) Marcar reuniões com as devidas comissões, sempre que necessário, para resolver as burocracias 

necessárias para realização do evento; 

c) elaborar um projeto sobre o evento Festival Vida de Insetos e submeter a Pró-Reitoria de Extensão 

a fim de solicitar os certificados via Universidade, bem como utilizar esse projeto para solicitação de 

patrocínio;  

d) Solicitar os certificados do evento via Universidade; 

e) Realizar convite de parcerias para participar do evento; 

f) Ser responsável pela Ata de frequência no dia do evento, a fim de garantir que cada participante 

seja contemplado com o certificado de acordo com a sua função; 

g) Repassar as despesas para o tesoureiro do Grupo Entomófilo, para haver o repasse da verba 

necessária a realização do evento. 

h) Providenciar um provável orçamento do festival Vida de Inseto no mínimo (dois meses de 

antecedência ao festival), a fim de organizar e gerenciar as despesas do festival. 

 

DOS EVENTOS EM GERAL 

 

Art. 27 - Compete a Comissão de Exposição: 

a) Elaborar o material de exposição pertinente ao tema escolhido pelo grupo; 

b) Organizar os textos a serem expostos aos expectadores no dia do evento, tais como banner, 

folders; 

c) Discutir qual a melhor forma de exposição do tema proposto; 



d) Organizar a área de exposição de forma mais didática possível e repassar essas informações à 

comissão de decoração e logística, a fim de haver uma concatenização entre essas comissões. 

 

Art. 28 - Compete a Comissão de Decoração: 

a) Decorar o local de realização do evento; 

b) Montar junto com a comissão de logística o local de exposição de acordo com o solicitado pela 

Comissão de exposição; 

c) Confeccionar lembranças para ser distribuídas entre os alunos que participarem do evento; 

d) Confeccionar e distribuir crachás para os associados e participantes do Festival. 

 

Art. 29 - Compete a comissão de logística: 

a) Levantamento e disponibilização das informações relativas ao material existente do evento dos 

anos anteriores; 

b) Levantamento de possíveis locais (bem como das suas condições físicas) para a realização do 

evento; 

c) Levantamento de material/equipamento (inclusive custos) necessário às atividades do evento; 

d) Levantamento dos materiais necessários junto às outras comissões, a fim de disponibilizar os 

mesmos para as comissões proporcionando o suporte necessário para realização do evento. 

 

Art. 30 - Compete a comissão de patrocínio e divulgação: 

a) Solicitar patrocínio junto às entidades pertinentes; 

b) Solicitar a confecção de ofícios junto a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Entomologia, objetivando a divulgação do evento e o convênio com patrocinadores; 

c) Confeccionar folders, cartazes e faixas para divulgação do evento. 

d) Convidar a secretaria de Educação do Estado de Pernambuco a participar do evento, bem como 

convidar a Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife; 

e) Visitar possíveis escolas participantes, tendo em posse um projeto do Festival Vida de Insetos com 

os folders e cartazes anteriores, a fim de mostrar o evento, caso a escola não tenha participado 

anteriormente deste evento; 

f) Manter contato com os responsáveis pela escola, a fim de confirmar a presença de alunos e 

professores no evento. 

 

Art. 31 - Compete a Comissão de Recreação: 

a) Elaborar atividades de entretenimento das crianças envolvidas no evento, para promover interação 

e integração entre os grupos; 

b) Montar a sala de vídeo para expor vídeos relacionados ao tema; 

c) Montar ambiente de leitura para entretenimento dos alunos. 

 

CAPITULO VI 

DA REFORMA ESTATUTÁRIA 

 

Art. 32 - O presente estatuto poderá ser reformado no tocante à administração, no todo ou em parte, 

a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada 

para este fim, composta de associados, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois 

terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e em 

segunda chamada, meia hora após a primeira, com qualquer número de associados. 

 

  

 

 



 DA LIQUIDAÇÃO E/OU DISSOLUÇÃO 

 

Art. 33 - O Grupo Entomófilo poderá ser dissolvido, a qualquer tempo, uma vez constatada a 

impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus objetivos, ou 

desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou, ainda, por carência de recursos financeiros e 

humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para 

este fim, com antecedência de no mínimo 30 dias, composta de associados, não podendo ela 

deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo primeira chamada, com a 

totalidade dos associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com a presença de, no 

mínimo, 1/3 (um terço) dos associados; 

 

Art. 34 - Em caso de dissolução do grupo Entomófilo, seu patrimônio caberá ao Representante 

Estudantil, mediante assinatura do Presidente, Coordenador e do próprio Representante, onde 

manterá a custódia do patrimônio até o reestabelecimento de uma nova Diretoria. 

 

CAPITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 35 - O Grupo Entomófilo não se responsabiliza por obrigações contraídas por pós-graduandos 

sem autorização expressa da Diretoria; 

 

Art. 36
 
- Os diretores do Grupo Entomófilo não se responsabilizam pessoalmente pelas obrigações 

contraídas pela entidade; 

 

Art. 37 - O presente estatuto entrará em vigor a partir da data de sua aprovação; 

 

Art. 38
 
- A Diretoria do Grupo Entomófilo fica encarregada de difundir o presente estatuto, 

remetendo-o a todos os associados, à imprensa e a quem solicitar; 

 

Art. 39
 
- Os casos omissos do presente estatuto serão resolvidos nas instâncias deliberativas do 

Grupo Entomófilo; 

 

Art. 40
 
- Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

Recife, 03 Março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Natalia Carolina Bermúdez Buitrago 

Presidente do Grupo Entomófilo 2020 

 


