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ESTATUTO 

 
 

CAPÍTULO I 
Denominação, Sede, Finalidade e Duração 

 
Artigo 1O - A Espaço Psi Jr. Consultoria e Projetos em Psicologia, fundada em   
08 de março de 2016, é uma associação civil sem fins lucrativos, com fins 
educativos, e prazo de duração indeterminado, com sede, administração e foro a 
Rodovia Rio São Paulo Km 47, que se regerá pelo presente estatuto e pelas 
disposições legais aplicáveis.  
 
Artigo 2O - A Espaço Psi Jr. Consultoria e Projetos em Psicologia tem por 
finalidade: 
 
a) proporcionar aos seus membros as condições necessárias à aplicação prática 
de seus conhecimentos teóricos, relativos à área de formação profissional, sob 
orientação de Professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com 
obrigatoriedade de que um dos professores pertença ao quadro de um professor 
do Curso de Psicologia, Campus Seropédica - RJ. 
 
 
c) incentivar a capacidade empreendedora do aluno, dando a ele uma visão 
profissional ainda em âmbito acadêmico; 
 
d) oferecer serviços com qualidade e baixo custo, gerando benefícios sociais 
através do desenvolvimento das organizações; 

 
e) realizar estudos e elaborar diagnósticos, bem como, relatórios sobre assuntos 
específicos dentro das atividades de atuação no campo da psicologia 



organizacional; 
 
f) assessorar a implantação de soluções indicadas para os problemas 
diagnosticados;  
 
g) prestar consultoria a empresas públicas e privadas, bem como outras 
empresas juniores;  
 
h) realizar serviços apenas por seus membros, colaboradores e Conselho 
Consultivo; 

 
i) promover eventos e realizar projetos relacionados às atividades de atuação. 
 
 

CAPÍTULO II 
Quadro Social, Direitos e Deveres 

  
Artigo 3O - São 4 (quatro) as categorias de associados. 
  
a) MEMBRO EFETIVO: estudante matriculado na UFRRJ - Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro que participe dos projetos e trabalhos da Espaço Psi Jr;  
 
b) MEMBRO HONORÁRIO: estudante matriculado em qualquer curso de 
graduação da UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tenha 
participado da empresa na condição de membro efetivo;  
 
c) COLABORADOR: toda pessoa física ou jurídica que tenha colaborado com 

serviços ou auxílios financeiros relevantes para o desenvolvimento das 
finalidades e objetivos da Espaço Psi Jr;  
 
d) CONSELHO CONSULTIVO: professores dos diversos cursos de graduação da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que colaboram com orientação 
dos membros na realização de projetos e eventos. 
 
§ 1o - Os membros efetivos da Espaço Psi Jr. serão admitidos a partir de 
processo seletivo. 
 
§ 2o - A distinção na categoria de Membro Honorário será conferida por 

indicação da Diretoria Executiva. 
 
§ 3o - O membro efetivo que se graduar durante o desenvolvimento de um 
projeto poderá continuar como colaborador até a conclusão do mesmo. 
 
§ 4o - Os membros da Espaço Psi Jr. não respondem, mesmo que 

subsidiariamente, pelas obrigações sociais.  
 
 



Artigo 4O - São deveres de todo membro da Espaço Psi Jr.: 
 

a) comparecer assiduamente aos plantões, reuniões e assembleias gerais; 
 

b) Respeitar o Estatuto, bem como as deliberações da Assembléia Geral; 
 

c) Exercer diligentemente todas as tarefas para as quais tenha sido indicado;  
 

d) Comportar-se de forma ética e profissional frente aos colegas, professores, 
clientes e demais pessoas que se relacionam com a Espaço Psi Jr; 

e) não tomar posição pública de caráter político-partidário ou religioso em 
nome da empresa júnior; 

 
 
Artigo 5O - São direitos dos membros: 
 

 
a) solicitar a qualquer tempo, informações relativas às atividades da Espaço Psi 

Jr; 
 
b) utilizar todas as ferramentas colocadas à sua disposição pela Espaço Psi Jr; 
 
c)  solicitar reunião externa com todos ou qualquer diretor da empresa;  
 
d) manter sigilo à terceiros sobre assuntos inerentes a projetos em elaboração. 
 
 
§ 1o São direitos exclusivos dos membros efetivos: 
 
a) ocupar cargo na Diretoria Executiva;  
 
b) votar e ser votado nas Assembleias Gerais; 
 
c) requerer a convocação de Assembleia Geral, na forma prevista neste Estatuto. 
 
 
 
Artigo 6O - Perde-se a condição de membro da Espaço Psi Jr:  

 
a) pela renúncia;  
 
b) pela conclusão, abandono ou jubilamento do curso; 
  
c) pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas atividades, 
no caso de pessoas jurídicas;  
 
d) por decisão de maioria absoluta (50% + um) dos membros da Diretoria 



Executiva, fundamentada na violação de qualquer das disposições do presente 
Estatuto;  
 
Parágrafo Único: os membros da Diretoria Executiva que tiverem seu mandato 
cassado por 50% mais um dos votos dos membros efetivos em Assembleia Geral 
por maioria simples, serão designados de volta ao cargo de consultor caso assim 
deseje.  
 

 
Capítulo III - Patrimônio 

 
Artigo 7O - O patrimônio da Espaço Psi Jr. é formado: 
 
a) pelo produto de contribuições recebidas por serviços prestados a terceiros;  
 
b) pelas contribuições voluntárias e doações recebidas;  

 
c) por subvenções e legados oferecidos e aceitos pela diretoria a Espaço Psi Jr; 
 
§ 1o - os valores auferidos deverão, preferencialmente,ser depositados em conta 
corrente ou poupança em nome da Espaço Psi Jr; 

 
§ 2o - o patrimônio da Espaço Psi Jr será composto de bens tangíveis e 
intangíveis, móveis e imóveis, adquiridos através das fontes de recursos ou 
doações, devendo ser contabilizado e gerido em benefício dela conforme 
estatuto, não podendo, pois ser dividido com qualquer grupo dissidente. 

 
 
Artigo 8O - Constituem Despesas:  

a) Gastos com manutenção da sede da empresa; 
b) Ampliação do patrimônio;  
c) Gastos com eventos, projetos e atividades da Empresa Júnior;  
d) Outros pagamentos eventuais que importem em encargos patrimoniais.  
 
Parágrafo Único: em caso de extinção da empresa júnior, o patrimônio será 
destinado ao departamento de psicologia da UFRRJ. 
 

 
Capítulo IV 

Assembleia Geral 
 
Artigo 9O - A Assembleia Geral é órgão deliberativo e administrativo soberano da 

Espaço Psi Jr que poderá ser Ordinária ou Extraordinária.  
 
Artigo 10O - Somente os membros efetivos terão direito a voto nas Assembleias 
Gerais, correspondendo 1 (um) voto a cada membro efetivo, vedada 
representação por procuração. 



 
Artigo 11O - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria Executiva 
representada por seu Presidente, com 7 (sete) dias de antecedência a sua 
realização, mediante divulgação dirigida aos Membros. 
 
Parágrafo Único - As Assembleias Gerais Extraordinárias, que forem 
convocadas pelos membros efetivos, devem ser precedidas de requerimento de 
no mínimo 1/3 (um terço) dos membros efetivos da Espaço Psi Jr. 
  
Artigo 12O - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á, no mínimo, 1 (uma) vez 
ao ano. 
 
Artigo 13º - A Assembleia Geral Ordinária destina-se a analisarem os pareceres 
da Diretoria Executiva. 
 
Artigo 14O - A instauração da Assembleia Geral requer um quórum de 60% dos 

membros efetivos e suas decisões serão sempre tomadas por maioria de 50% 
mais um de votos dos presentes, a não ser que disposto de forma distinta neste 
Estatuto.  
 
§ 1o - Se à hora marcada para a Assembleia Geral não houver quórum de 
maioria absoluta dos membros efetivos, será dado um prazo de 30 (trinta) 
minutos para que seja atingido este quórum. Após este período não houver 
quorum, será marcada uma nova data. 
 
§ 2o - Se na nova data não houver quórum, a Assembleia Geral ocorrerá e a 
decisão sobre os assuntos em pauta será tomada pelos membros presentes. 
 
Artigo 16O - A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente e as 

funções de secretário da Assembleia Geral serão desempenhadas pelo Diretor 
Administrativo.  

 
 

Capítulo V 
Das Eleições 

 
Artigo 17O - Os membros da Diretoria Executiva são eleitos por membros 
efetivos da Espaço Psi Jr, em Assembleia Geral.  

 
 
 

Capítulo VI 

Diretoria Executiva 
 
Artigo 18O - A Diretoria Executiva é investida dos poderes de administração e 
representação da Espaço Psi Jr. de forma a assegurar a consecução de seus 
objetivos, observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações 



da Assembléia Geral.  
 
Artigo 19O - A Diretoria Executiva será composta por 7 (sete) cargos, nos quais 

estes cargos serão ocupados pelos membros efetivos para mandato de 1 (um) 
ano.  
 
Artigo 20O - A Diretoria Executiva será composta de 1 (um) Diretor Presidente, 1 
(um) Diretor Vice-presidente, 1 (um) Diretor de Projetos, 1 (um) Diretor 
Financeiro, 1 (um) Diretor de Marketing e Comunicação, 1 (um) Diretor de Gestão 
de Pessoas e 1 (um) Diretor Administrativo, sendo a Vice-Presidência acoplada à 
outra diretoria.  
  
Parágrafo Único - As funções de cada Diretoria serão definidas pelos 
respectivos regimentos.  
 
Artigo 21O - Compete à Diretoria Executiva: 

 
a) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto; 

 
b) executar as deliberações da Assembleia Geral; 
 
c) elaborar as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e orçamento, 
apresentando-os à Assembleia Geral para exame e emissão de parecer;  
 
d) receber os pedidos de prestação de serviços a terceiros, sempre levando em 
conta a capacidade da Espaço Psi Jr para assumi-los, bem como seus interesses 
e objetivos fundamentais;  
 
e) respeitar e fazer respeitar todos os contratos assumidos pela Diretoria anterior 
em nome da Espaço Psi Jr.; 
 
f) criar novos cargos ou setores, nomear seus Diretores e ratificar as indicações 
de gerentes.  
 
g) elaborar e aprovar as propostas de prestação de serviços e respectivos 
contratos;  
 
h) requerer e providenciar todas as formalidades necessárias à obtenção de 
imunidade e isenções fiscais;  
 
i) indicar os substitutos de Diretores no caso de impedimentos temporários dos 
mesmos ou vacância, sendo que, no caso do Diretor Presidente, seu substituto 
temporário será necessariamente o vice-presidente; 

 
j) analisar casos de exclusão de membros; 
 
l) ser responsável pelo pleno funcionamento e atribuição de tarefas da diretoria e 



manutenção de sua estrutura organizacional; 
 
m) responder pela qualidade de produção da equipe. 

 
 

 
Artigo 22O -  São atribuições do Diretor Presidente: 
 
a) executar as deliberações tomadas pelas Assembleias Gerais; 
 
b) presidir as reuniões da Diretoria e das Assembleias  Gerais, podendo votar, 

votando novamente em caso de empate; 
 
c) convocar as reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais, sempre que 

forem necessárias, marcando a hora e o local em que devem ser realizadas; 
 

d) assinar os contratos, ajustes e documentos de valor em que a Empresa for 
uma das partes, juntamente com o Diretor Financeiro e o Diretor 
Administrativo, depois que a celebração for aprovada em Assembleia Geral; 

 
e) rubricar os livros da Secretaria e da Tesouraria e confeccionar relatório anual; 
 
f) assinar juntamente com o professor orientador, os certificados expedidos pela 

Empresa. 
 

g) Assinar com o diretor administrativo as atas da diretoria e carteiras de 
identidade social. 

 
Artigo 23O - São atribuições do Diretor Vice-Presidente, substituir o Diretor 

Presidente nas suas faltas e impedimentos no exercício das suas atribuições. 
 
Artigo 24O - São atribuições do Diretor Administrativo: 
 
a) dirigir os serviços da secretaria e ter ao seu encargo o expediente da 

Empresa; 
 
b) redigir as atas da Diretoria e das Assembleias Gerais; 

 
c) assinar com o Diretor Presidente e Diretor Financeiro, os contratos, ajustes e 

documentos de valor em que a empresa for uma das partes; 
 

d) avaliar o relatório mensal da Diretoria Executiva. 
 
 
Artigo 25O - São atribuições do Diretor Financeiro: 
 

a) ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores e títulos de renda 



pertencentes à Empresa; 
 

b) assinar com o Diretor Presidente e o Diretor Administrativo, os contratos de 
valor em que a Empresa for uma das partes; 

 
c) assinar cheques; 

 
d) efetuar todos os pagamentos autorizados pela Diretoria; 

 
e) apresentar balancetes mensais e demonstração dos saldos existentes; 

 
f) depositar em estabelecimentos bancários - à escolha da Diretoria e em 

nome da Empresa - os valores em dinheiro arrecadados; 
 

g) organizar os balanços anuais, os balancetes mensais e a demonstração de 
recibo de despesas; 

 
 
Artigo 26O - São atribuições do Diretor de Projetos: 
 

a) realizar todas as funções inerentes à direção executiva dos projetos 
referentes à Empresa; 

 
b) manter informada a Diretoria Executiva acerca do andamento dos projetos; 

 
c) ser responsável pelo cumprimento eficaz e eficiente dos projetos dentro dos 

prazos planejados; 
 

d) coordenar e supervisionar os avanços do projeto em todos os seus 
aspectos; 

 
e) informar a Diretoria Executiva, em casos de desvios, no que se refere ao 

planejamento e propor medidas corretivas necessárias. 
 
Artigo 27O – São atribuições do Diretor de Marketing e Comunicação: 
 

a) responsável por elaborar planos estratégicos de publicidade e propaganda, 
sempre respeitando a situação sócio-econômico da  Espaço Psi Jr; 

 
b) avaliar e responder pela imagem da Espaço Psi Jr dentro e fora da UFRRJ; 
 
c) organizar e acompanhar pesquisas de mercado voltadas à solução de 
problemas apresentados ou levantados pelas diversas áreas, ou à constante 
avaliação da posição da Espaço Psi Jr no mercado; 
 

    d) emitir parecer periódico sobre as atividades da diretoria. 
 



Artigo 28O – São atribuições do Diretor de Gestão de Pessoas: 
 

a) responsável pelo processo seletivo, atualização do banco de dados,  
treinamento e desenvolvimento, entrevistas de desligamento de membros, 
supervisão de frequência de plantões, assembleias e reuniões e 
preenchimento de dados dos certificados e contratos internos em geral; 

  
b) atua para o bom funcionamento da empresa em relação ao clima 

organizacional, com objetivo de criar e desenvolver um ambiente que seja 
satisfatório, e fornecer uma boa relação entre os membros. 

 
 
Artigo 29O - Em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais, inclusive 
assinatura de contratos, emissão de cheques, ordens de pagamento, a Espaço 
Psi Jr será representada por pelo menos 2 (dois) Diretores em conjunto.  
 
Artigo 30O – Será considerado vago, o cargo de diretor que deixar de 
comparecer à três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, sem motivo 
justificado, a critério da diretoria. 
 
 

Capítulo VIII 

Disposições Gerais 
 
Artigo 31O - O exercício social para com a empresa coincidirá com o ano de 
ingresso.  
 
Artigo 32O - Os resultados da Espaço Psi Jr. que se verificarem ao final de cada 
exercício social serão reinvestidos na empresa.  
 
Artigo 33O - É vedada a remuneração à todos que constituem a Espaço Psi Jr., 
pelo exercício de tais funções. 
 
Parágrafo Único - Os participantes de todos os projetos receberão da Espaço 
Psi Jr. reembolso referente aos custos incorridos nos mesmos, desde que 
apresentem comprovantes válidos, como exemplo recibo. 
 
Artigo 34O - Os membros efetivos que se formarem no exercício de seus 

mandatos podem ou não serem substituídos pelos candidatos da lista de espera 
do último processo seletivo caso este tenha ocorrido até no máximo 6 (meses) 
passados. 
 
Artigo 35O – A  Espaço Psi Jr. será extinta a qualquer tempo, por deliberação de 

no mínimo 90% dos membros efetivos em Assembleia Geral convocada para este 
fim. Sendo que a deliberação da Diretoria Executiva deve ser total absoluta. 
 
Artigo 36O - O presente Estatuto somente poderá ser modificado em Assembleia 



Geral, a qualquer tempo, pelo voto de pelo menos 80% dos membros efetivos da 
Espaço Psi Jr. 

 
 

 


