
 

 

 

ESTATUTO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR POPULAR AÇÃO DIRETA  

 

Capítulo I 

 

Art. 1º O Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta é um projeto do Coletivo 

Quebrando Muros, organização de tendência libertária que agrupa estudantes e trabalhadores 

motivados na transformação da realidade social. Constituído na forma de coletivo, sem fins 

lucrativos e com autonomia administrativa e financeira.  

 

Art.2º O Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta tem sede e foro na Cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, na Escola Estadual Manoel Ribas, na Rua Guabirotuba, n° 1160, no 

Bairro Prado Velho.  

 

Art. 3º O Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta tem por objetivo contribuir na 

formação de estudantes que desejam prestar as provas do ENEM e demais processos seletivos 

universitários e não possuem condição financeira para estudar em cursos pagos. Há o objetivo 

também de contribuir na formação política de seus participantes, motivando-os a integrarem-se de 

forma ativa às questões pertinentes à sociedade.  

 

Art. 4º Na consecução de tais objetivos o Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta 

poderá efetivar trabalhos de ensino, pesquisa e publicações.  

 

Art. 5º A fim de cumprir seus objetivos, O Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta se 

organizará em Grupo de Trabalho, Plenárias de Turma e em demais subinstâncias que julgar 

necessário.  

 

Art. 6º Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta poderá articular-se coerentemente com 

órgãos ou entidades públicas.  

 

 Art. 7º O prazo de duração é indeterminado. 

 

 

 

Capítulo II 

 

 Art. 9º O Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta tem como órgãos deliberativos e 

administrativos a Plenária de Turma e o Grupo de Trabalho.  

 

 Art. 10. A Plenária de Turma, instância máxima da entidade, é constituída por todos os 

militantes do grupo, professores e estudantes.  

 

 Art. 11. São atribuições da Plenária de Turma 

 I - tomar decisões pertinentes à avaliação da dinâmica das aulas e calendário; 

 II - protagonizar os princípios do Cursinho Pré-Vestibular Popular Ação Direta (democracia 

direta e autogestão); 

 III - deliberar sobre o autofinanciamento e sobre o programa de trabalho elaborado pelo 

Grupo de Trabalho;  

 IV - decidir sobre a reforma do presente Estatuto; 



 V - deliberar sobre a articulação com as entidades e espaços comunitários;  

   

Art. 12. A Plenária de Turma se reunirá ordinariamente no primeiro sábado de cada mês.  

 

Art. 13. A Assembléia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada: 

 

I – por seus militantes, professores e estudantes  

 

Art. 15. O Grupo de Trabalho a é composto por 

 

I – Secretaria Geral 

II – Secretaria de Finanças  

III – Secretaria de Comunicação 

 

A integração nas secretarias é rotativa entre os membros.  

 

Art. 16. Compete à Secretaria Geral 

 

I – Organizar a grade horária. 

II – Sistematizar e coordenar a convocação e confirmação dos professores para as aulas. 

III – Cuidar dos pertences materiais (giz, apagador, cafeteira e itens alimentares).  

 

Art. 17. Compete à Secretaria de Finanças  

 

I – Organizar o planejamento de gastos, as entradas e saídas de caixa e apresentá-los à 

Plenária de Turma. 

II – Prezar pelo autofinanciamento do grupo não recorrendo a financiamentos por terceiros. 

 

 

Art. 18 Compete à Secretaria de Comunicação  

 

I – Atualizar os veículos de comunicação on-line (e-mail e blog). 

II – Utilizar de todos os possíveis meios disponíveis para comunicar-se com estudantes, 

professores e demais indivíduos ou entidades.  

III – Preparar mídias de divulgação das campanhas.  

 

 

Art. 18 Compete a Todos  

 

I – Zelar pelo espaço da Escola Estadual Manoel Ribas.  

II – Participar da Plenária de Turma e executar as tarefas deliberadas com 

comprometimento.  

 

 


