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1. APRESENTAÇÃO 

 

 De início, é essencial apresentar a Chapa-Múndi, discorrendo um 

pouco sobre sua composição, sua ideologia, e seus parâmetros de trabalho. 

Uma Diretoria não pode desenvolver um trabalho adequado sem que a 

Direção do Colégio e, principalmente, sem que os alunos saibam suas 

metas, propostas e planos. 

 A partir daqui, apresentaremos a Diretoria, exporemos suas 

propostas de projetos e seus parâmetros para a gestão administrativa da 

instituição e de suas contas. 

 

1.1. COMPOSIÇÃO 

  

 A Diretoria, representada pela Chapa-Múndi, é representada pelos 

seguintes alunos, matriculados e frequentes no Colégio Santo Antônio, 

ocupando os respectivos cargos, na forma do Estatuto Social: 

HENRIQUE RABELO QUIRINO, Presidente; 

HELENA ÁVILA FERREIRA FABRINI DE ARAÚJO, Secretária-Geral; 

LILLIE LIMA VIEIRA, Diretora do Departamento de Comunicação e Imagem; 

FELIPE ZAMPIROLLI DORNAS DE OLIVEIRA, Diretor do Departamento de 

Estrutura e Logística; 

MARIA TERRA NADAB LEROY, Diretora do Departamento Social e de 

Diversidade; 

RICARDO HISSA BASTOS, Diretor do Departamento de Política e Estado; 

JÚLIA BUENO NASCIMENTO JANNOTTI, Diretora do Departamento 

Pedagógico e Institucional; 

LUCAS BICALHO MAGALHÃES, Diretor do Departamento de Entretenimento. 

 



 Todos esses diretores são idôneos, extremamente compromissados 

com seus afazeres e objetivos, além de preparados para exercer um 

excelente mandato, em nome dos alunos e pelos alunos. 

 

1.2. IDEOLOGIA E OBJETIVOS 

 

 A Diretoria composta pela Chapa-Múndi trabalhará sempre seguindo 

o Estatuto Social e as Leis, pautando-se firmemente no princípio da 

legalidade e da superveniência dos interesses comuns dos alunos, sobre os 

interesses de particulares ou de docentes. Além desses, a chapa seguirá os 

seguintes princípios: 

 - Publicidade: todos os atos que puderem ser colocados à disposição 

dos alunos, para consulta ou informação, serão publicados; 

 - Moralidade: a Diretoria trabalhará para manter limpa a imagem da 

nobre instituição, punindo todos os atos opróbrios ou ilegais praticados; 

 - Impessoalidade: todos os alunos são iguais, sujeitos às mesmas 

regras e prazos, sem tratamentos especiais para pessoas específicas. Todos 

os atos (editais, instruções, etc.) e prazos terão validade idêntica para 

todos os alunos; 

 - Eficiência: a Diretoria deverá ser eficiente, realizando o maior 

número de atividades no menor tempo possível, sem a perda da qualidade 

e sem prejuízo de outros princípios ou normas legais; 

 Nossa ideologia se pauta no trabalho árduo para que os alunos 

alcancem seus objetivos: um Colégio melhor, mais livre, democrático, 

aberto, e uma vida mais sadia, tranquila e social. 

 Objetivamos à construção de um Colégio perfeito; e, para isso, o 

Grêmio deve ser forte e aberto, e contar com o apoio dos alunos. Por isso, 

trabalharemos sempre com os alunos, e, desnecessário dizer, para os 

alunos. Ouviremos, sempre que possível ou necessário, a opinião do corpo 

discente, de forma ampla, seja por meio de plebiscitos, referendos, ou por 



meio das reuniões da Assembleia Geral dos Estudantes, órgão permanente 

que será cultuado e sempre convocado pela Diretoria. 

 

1.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 A administração do Grêmio será feita pela Diretoria, sempre em 

conformidade com o Estatuto Social da Associação e em conformidade com 

a legalidade democrática. Seguiremos os parâmetros da gestão excelente 

desenvolvida pela chapa anterior (MoviMente), que foi capaz de manter a 

eficiência e a celeridade trabalhando juntas. 

 A Diretoria Executiva é composta pela Presidência e pela Secretaria 

Geral, departamentos principais para a administração da instituição. O 

Presidente e a Secretária-Geral são pessoas de extrema confiança e 

idoneidade, plenamente capazes de desenvolver uma administração 

eficiente, para que os alunos possam ter intervenções do Grêmio à medida 

certa, sempre que precisarem. 

 

1.4. GESTÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 A Chapa Movimente foi capaz de, após muitos anos, trazer de volta a 

transparência necessária às contas no Grêmio. Em seu mandato, foram 

produzidos publicados e expostos cadernos de prestação de contas mensais, 

como, agora, obriga nosso Estatuto Social. 

 Acreditamos que a transparência nas contas seja o melhor meio de 

fazer com que os alunos se sintam capazes de fiscalizar e controlar as 

atividades do Grêmio, que deve, sempre, trabalhar em favor dos alunos.  

 Os Cadernos de Prestação de Contas serão mantidos, e sua 

publicação será ampliada, sendo os relatórios de despesas e receitas mais 

divulgados. Os estudantes têm o direito de saber o que faz seu Grêmio. As 

Contas são apresentadas à Assembleia Geral pelo Tesoureiro, pelo menos 

uma vez a cada dois meses. 



2. PROJETOS E PROPOSTAS  

 

Apresentaremos, agora, alguns simples esboços de propostas que 

pretendemos e lutaremos para desenvolver. As propostas, a esse ponto, 

não estão bem definidas e discutidas; por isso, apenas uma pequena 

explanação de algumas delas será feita. 

 

2.1. EMPRÉSTIMO DE JALECOS 

 

O Grêmio Estudantil emprestará, gratuitamente, com contribuição opcional 

para lavagem das roupagens, jalecos para as aulas de laboratório dos 

alunos do 9º ano e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio. Os jalecos serão 

costurados com o nome do Grêmio e numerados. 

 

2.2. REALIZAÇÃO DE UMA EDIÇÃO EXTRA DO FESTIVAL DE JOGOS 
 

Realização de outra edição do Festival de Jogos, organizada pelo Grêmio, 

com contribuição financeira dos alunos. O evento durará um dia inteiro, em 

algum clube da cidade. O Grêmio Estudantil consultará os alunos sobre a 

viabilidade da proposta. 

 

2.3. ATUAÇÃO POLÍTICA 

 

Buscar e incentivar a formação de opinião política pelos alunos, 

especialmente daqueles do Ensino Médio, trazendo abaixo-assinados, 

promovendo debates e palestras. 

 



 

2.4. MELHORIA ACADÊMICA DO COLÉGIO POR MEIO DO FEEDBACK 

DOS ALUNOS 

 

Promover, semestralmente, a colheita digital da opinião dos alunos sobre as 

aulas e sobre o método de ensino e avaliação dos professores, remetendo-

se as informações à diretoria da escola, em busca de uma melhor qualidade 

acadêmica. Esse processo ocorre na maioria das faculdades do país, que 

buscam melhoria do ensino e adequação da instituição aos novos padrões 

pedagógicos. 

 

2.5. ATUAÇÃO JUNTO AO MPF: IGUALDADE PARA “TREINEIROS” 
 

Realizar denúncias ao Ministério Público, inclusive por meio de abaixo-

assinados, especialmente no que tange à disponibilização das notas dos 

estudantes menores de 18 anos depois das notas dos demais estudantes, 

no ENEM. O item 15.3 do Edital nº. 10, de 14/04/2016 é inconstitucional, 

em diversos aspectos. 

 

2.6. INSTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE PETIÇÕES E AUXÍLIO 

ACADÊMICO 

 

Já prevista em nosso Estatuto, a Secretaria de PAA é responsável por 

receber denúncias de alunos relativas a injustiças cometidas por autoridade 

acadêmica ou relativas a problemas não solucionados com gabaritos de 

avaliações. A Secretaria de PAA, então, protocola requerimentos 

administrativos no Colégio Santo Antônio, de forma a resolver o problema. 

Não resolvido, pode apelar, se necessário para a defesa dos interesses dos 

alunos, pra a via judicial. 

 

 



2.7. PARCERIA COM COMÉRCIO NO ENTORNO DO COLÉGIO 

 

Firmar parcerias entre o Grêmio e estabelecimentos nos arredores do 

Colégio, buscando descontos para alunos matriculados e benefícios 

exclusivos. Afinal, os alunos dependem desses estabelecimentos; e os 

estabelecimentos, dos alunos. 

 

2.8. REALIZAÇÃO DE OFICINAS EXTRACURRICULARES 

 

Propor cursos, ministrados pelos próprios estudantes, ou por professores ou 

convidados, que se distanciem das disciplinas obrigatórias, estabelecidas 

pela Base Curricular do MEC. Cargas horárias e aproveitamento mínimo 

serão definidos pelos próprios orientadores. Presença mínima de 50%. Os 

cursos pretendidos são: Direitos e Garantias Fundamentais: Introdução à 

Constituição Federal de 1988; Culinária: cotidiana e gastronômica; 

Fotografia e Manejo de Equipamentos Fotográficos; Maquiagem e Penteados 

à luz da Moda. Datas, horários e demais informações serão definidas pelos 

orientadores. 

 

2.9. PARCERIA SOCIAL 

 

Desenvolver parceria com o Grupo de Estudantes Voluntários (GEV), de 

forma a dinamizar a atuação social das duas instituições e contribuir para a 

consecução de um dos principais objetivos da Associação Franciscana de 

Educação e Assistência Social. 

 

2.10. CONVOCAÇÃO DE UMA COMISSÃO PARA AUXILIAR NO 

DESENVOLVIMENTO DO FESTIVAL DE SORVETES  

 

A ideia é a de convocar um grupo de 10 alunos, não filiados ao Grêmio 

Estudantil, para dar ideias para o festival de Sorvetes 2016 (ou festa 



equivalente). É uma forma eficiente de ouvir diretamente o interesse dos 

alunos! 

 

2.11. REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CINEMA E PROMOÇÃO DE 

EXCURSÕES E ATIVIDADES CULTURAIS 

 

Realizar sessões de cinema no Auditório Frei Hilário, no Colégio, e 

promover, de forma autônoma ou vinculada ao CSA, excursões a museus, 

exposições e outras atividades culturais. 

 

Enfim, os projetos mencionados são alguns que já estão dentro de 

nossa linha de atuação, e pelos quais já estamos trabalhando. Não se pode 

esquecer que é direito do aluno cobrar do Grêmio Estudantil todos os 

projetos prometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSÃO 

 

 Bem, aqui se conclui o presente Plano de Gestão, que a Diretoria 

publicará para que todos os alunos possam ter acesso, e, assim, poder 

cobrar do Grêmio os projetos que prometeram. 

 É um orgulho para nós, diretores, membros da Chapa-Múndi, 

podermos gerir uma instituição de tamanha importância na vida política, 

cultural, esportiva e acadêmica de todos os alunos. 

 Podem ter certeza de que trabalharemos em favor de vocês. Contem 

conosco. 

 Sempre juntos, 

 

Diretoria do Grêmio Estudantil 

Chapa-Múndi 

 

Eleita e empossada em 19/04/2016. 

 

 


