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AtrERAcAo rsrerurARn DA rroenagAo BRAsn-ErRA Dos pRoFEssoREs or pnarucEs - FB'F

Art' le - A FEDERAGAo BRASIIEIRA Dos pRoFEssoREs DE FRANcfs - rapr aqui tratadasimplesmente como "rroeRegAo" 6 uma associagdo civil de direito privadq sem fins tucrativose constitufda por tempo indeterminado, terd sua sede e foro no sHcs cR 516, Bloco B, Ne 69 - 1ePAV,MENTO - parte 'cohas'- Asa sur - Brasiria/DF - cEp 7o.3gl_525.
Pardgrafo unico: E facultado i associagdo a abertura de filiais bem como outras pessoas juridicasem todo territdrio nacional para o melhor desenvolvimento de suas atividades, desde que cadauma delas tenha seu pr6prio registrq matricula e CNpJ.

Art. 2e - A FEDERAQAO terii por objetivo:

a - congregar todas as fusociagoes Estaduais e do Distrito Federal de professores de Francas doBrasil envolvidas com o ensino da lingua francesa e com a divulgagdo da cultura e da pesquisacientifica franc6fona, desde que habiritadas na forma deste Estatuto;
b - Favorecer o funcionamento e desenvolvimento dessas Associagoes, s6cios efetivos daFederagSo, respeitando a autonomia de cada Associagdo;

c - servir de elemento de ligagao entre as diferentes associagdes a fim de promover o intercambiode suas experidncias e de suas pesquisas diditic***ueu,cas, aprimorando o ensino e apesquisa em lfngua e cultura de expressSo francesa em todos os niveis escorares e n'o escorares;
d - Trabalhar junto com as associag6es para assegurar ao idioma francas um rugar no conjuntodas disciplinas ensinadas na escola priblica brasileira;

e - Trabalhar junto com as associag6es para o desenvolvimento, ampliagdo e melhoria dascondig6es gerais e particulares do ensino do franc€s, como eremento de curtura no conjunto dasdisciplinas da educagdo bdsica e no ensino superior do sistema educacional brasileiro;
f - lncentivar e facilitar, na medida do possivel, a criagdo e/ou revita lizagdode Associag6es deprofessores de francds nos Estados e no Distrito Federal, no limite de uma representante paracada Estado brasileiro, desde que tenham uma exist€ncia juridica conforme a legislagSo vigente;
g - Promover e/ou apoiar a forrnagSo e aperfeigoamento dos professores de franc€s, dos gestoresassociativos e federativos atrav6s da organizaga0 de reuni6es cientificas, congressos,conferdncias' cursos, estdgios, jornadas pedag6gicas, col6quios, semindrios, encontros, assimcomo' incentivar todas as manifestag6es que atendam aos objetivos dessa Federagdo;
h - Promover e/ouapoiar a realizagdo do congresso Brasileiro dos professores de Franc€s, a cada2 {dois}anos;
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i - Presidir o comit€ organizador do Congresso Brasileiro dos Professores de Francds ou nomear
um representante para essa fung6o, juntamente com os associados designados pela AssociagSo
dos Professores da unidade Federativa que sediari o congresso Brasileiro;

j - Publicar, sempre que possivel, um boletim, revista ou livro, em formato eletrdnico/digital ou
impresso, com as informagdes de interesse dos socios, com os resultados de suas pesquisas e
com artigos cientfficos relativos ao ensino e i doc€ncia de lingua francesa, bem como manter
atualizado o site da FEDERACAO;

k - Trabalhar em cooperagdo com as Associagdes, organismos internacionais, representagdes
diplomdticas que tenham objetivos similares;

I - Participar de editais e fomentos pfblicos no intuito de desenvolver projetos de pesquisa de
expressfio francesa, sua tradugdo, desenvolvimento dos grupos de pesquisa com o mesmo fim e
sua divulga96o.

:

Art. 3s - O ingresso dos membros dar-se-6 por aprovagSo da Assembleia Geral, passando a ter o
direito de votar e ser votado nas assembleias e o dever de observar os preceitos estabelecidos
pela FEDERACAO, mediante a apresentag5o do registro priblico dos documentos constitutivos da
Associagdo de Professores de Franc€s Estadual ou do Distrito Federal, ndo podendo haver mais
de uma associaEdo por Unidade da Federagio.

Sls - Podem ser membros da Federagdo Brasileira dos Professores de Francds as pessoas juridicas
na forma de Associagdes de Professores de Franc€s Estaduais ou do Distrito Federal, e/ou
pessoas ffsicas, membros de diretoria ou associados legalmente ativos de tais Associagdes.

gze - A exclusSo dos membros ocorrerd em decorr€ncia de desobedi€ncia is regras internas de
funcionamento deste estatuto e havendo justa causa ocorrendo atrav6s da aprovagdo de 5O%

dos votos da assembleia, sendo sempre assegurado ao membro o contradit6rio e a ampla defesa.
Em caso de empate, prevalecerd o entendimento pela continuidade da AssociagSo.

I gs - E facultado ao membro desligar-se/demitir-se dessa FEDERACAO a qualquer tempo por
meio de pedido por escrito encaminhado ao Presidente da FEDERAEAO.

S 4s - Seo Direitos dos Associados:

a - Votar e ser votado para os diferentes cargos sociais e participar das Assembleias Gerais, desde
que em pleno gozo de seus direitos de s6cio perante a sua AssociagSo;
b - Ser reeleito por uma vez para o mesmo cargo;
c - Propor A Diretoria a admissSo ou o desligamento de qualquer membro, mediante proposta ou
exposigio de motivos por escrito;
d - Convocar a Assembleia Geral em cardter extraordindrio, de conformidade com este Estatuto;
e - Solicitar i Diretoria licenga com dispensa da anuidade, at6 o mdximo de um ano.
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S 5e - 56o Deveres dos Associados:

3.. Pagar suas contribuigdes pontualmente, bem como qualquer divida que venham a ter com a
FEDERACAO;

2. Acatar as decisdes da Assembleia Geral, da Diretoria, e cumprir as determinagSes deste

Estatuto;

3. Comparecer is reuniOes a que forem convocados;

4. Promover a solidariedade entre os associados e concorrer, por todos os meios ao seu

alcance, para o engrandecimento e progresso da Federagto Brasileira de Professores de

Franc6s;

5. Exercer os cargos para os quais foram eleitos {as}, bem como desempenhar os misteres para

que foram designados;

6. Manter a Secretaria da FEDERAQAO a par de seus enderegos postal e eletr6nicos, para o
recebimento de comunicagdes e convocag6es;

7. Manter no recinto social o pro'cedimento exigido pela boa educagSo e polidez;

8. Atualizar junto i Secretaria os dados das Diretoriai eleitas, imediatamente ap6s as eleig6es

em suas respectivas Associagdes de Professores de Franc€s Estaduais e do Distrito Federal,

para que a FEDERA$AO informe aos demais associados e proceda is correg6es necessdrias

no site da mesma.

Art.4e - As Fontes de Recursos para Manuteng6o da FEDERAGAO ocorrem com recursos de festas

e eventos, congressos e semindrios, com contribuigdes voluntdrias de seus associados, doagdes

advindas da iniciativa privada ou provenientes de subveng6es de representagdes diplomdticas

franc6fonas ou outras, com recursos de editais ptiblicos e com a anuidade de seus membros a

ser realizada at6 o final de maio de cada ano, sendo que o valor da anuidade ocorrerd de acordo

com tr€s faixas de valor segundo o nfmero de associados nominalmente declarados, a saber:

primeira faixa de valor, para associag6es estaduais de professores de franc€s com um (01) at6

trinta (30) membros; segunda faixa de valor, com trinta e um {31} at6 cem {100} membros;

terceira faixa de valor, a partir de cento e um (101) membros. Esse valor para cada faixa serd

definido e aprovado em Assembleia Geral da FEDERACAO. A partir do m€s de margo, haverd

reajuste no valor da cotizagio anual, sucessivamente: de abril a junho; de julho a setembro;

outubro a dezembro.

Art. 5s - A Assembleia Geral 6 o 6195o mdximo de deliberagSo que serd realizada por convocagSo

do Presidente ou por L/5 dos associados, atravds de edital de convocag5o publicado em jornal

de grande circulag6o no municipio da sede da FEDEMCAO e fixado no quadro de avisos com pelo

menos tr5 dias de anteced6ncia, em cardter ordindrio para tratar de aprovagdo de contas e

eleigSo e, a qualquer tempo, extraordinariamente para tratar de destituigSo de seus

administradores, reforma estatutdria, abertura e encerramento de filiais, dissolugdo/extingdo,

alienagSo, compra e venda de bens m6veis e im6veis, al6m de casos omissos neste estatuto, que

terdo suas decis6es aprovadas por maioria simples dos associados presentes.
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91s - A instalag'o das assembleias gerais ocorrerd sempre em le convocagdo com a n,:gt'seus associados e em 23 convocagSo com qualquer nf mero de associados presentes meia horadepois' o quSrum para deliberag6o das matdrias em assembleias geralserd sempre o da maioriasimples dos associados presentes A assembleia.

sze - A assembleia geral extraordindria {AGE) poderd ser realizada por diversos rneios:presencial' digital, pelo correio, com Pauta unica, sendo gue a votagdo por meio digital poderdocorrer em atd (18) dezoito dias corridos a partir do primeiro dia langamento do Edital deconvocagao' sendo o resultado da votagao enviado aos membros da FBpF em at6 {20} vinte diascorridos ap6s a data do langamento do Edital de Convocagdo.

Art' 6e - A FEDERAGAo serii administrada por uma Diretoria que serd composta de pRESTDENTE,
VICE-PRESIDENTE' PRIMEIR0 sEcRETARlo, sEGuNDo iEcnrrAnro, pRrMErRo TEsouRErRo,SEGUNDo TESoUREIRQ com mandeto de dois anos, podendo ser reereitos somente uma vez, namesma fung6o' s6 poder5o ser membros da Diretoria, o! {as} professores que forem associadospor um tempo minimo de dois anos na Associagdo dos professores de Franc€s Estadual ou doDistrito Federal a que sdo filiados.

5ts - A FEDERA9Ao terd obrigatoriamente um conselho Fiscal que serd composto por 3membros e de 2 a 3 membros suplentes e que ter50 mandato iddntico da Diretoria.
sze - Todo Presidente que deixa suas fung6es deve auxiliar a nova Diretoria assegurando atransigdo, na qualidade de presidente Honordrio.

l- As atribuigOes do Conselho Fiscal s5o:
a - Fiscalizar a gestf,o econ6mico_financeira da FEDERACAO, emitindo parecer que serdencaminhado a Assembreia Gerar nos termos deste Estatuto;
b - Examinar, sempre que julgue conveniente, a documentagSo da AssociagSo e acompanhar aadministragSo da Diretoria;
c - Emitir parecer por escrito sobre o balango, o retat6rio e as contas em exercicio, bem comosobre o orgamento e o plano de atividad" p"r" o ano r"gu,i,",

:*,:fifl:ilt"t 
da Diretoria i Assembleia Geral, aniralmente ou quando soticitado, com o

e - convocar Assembleia Geral, quando ndo atendido pela Diretoria, desde que o fato assim oexija.

Art. 7s Atribuigdes da Diretoria:
a - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto da FEDERAGAO;
b - Cumprir as decisdes tomadas em Assembleia Geral;
c - Propor a atualizagao da cota de contribuigdo dos associados, se necessdrio, de acordo com astrds faixas estabelecidas no Art. 4e ;
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d - Reunir-se anualmente para elaborar e divulgar o plano de atividades da FEDERACAO e tratar
de assuntos de interesse das Associag6es de Professores de Franc€s dos Estados e do Distrito
Federal;
e - Aprovar ou modificar o orgamento da FEDERACAO;
f - Assegurar o bom andamento das atividades correntes da FEDERAEAO, sobretudo com a
demanda de subvengSo de apoio anual aos organismos e representag6es diplom5ticas
franc6fonas;
g - Assegurar o contato com os associados;
h - Resolver os casos omissos desse Estatuto, com exceg5o dos que exigirem a aprovagSo da
Assembleia Geral;
i - Tratar dos interesses gerais da FEDERACAO;
j - Divulgar a abertura das insrig6es das chapas para eleig6es da nova Diretoria da FEDEMSAO,
com no minimo sessenta (60) dias antes das eleigdes.

Sle A diretoria se obriga a inform6r, por escrito, is Associag6es dos Professores de Francds
Estaduais e do Distrito Federal sobre as candidaturas existentes, no prazo minimo de trinta (30)
dias antes da Assembleia Geral;

5 2e Nas votag6es, cada Associagio terd direito a um voto, assim como o Presidente da
FEDERACAO ou o seu representante legal. Em caso de empate serd realizado um sorteio entre as
Associag6es presentes para determinar a AssociagSo a quem caberd o voto de desempate.

93e As Associag6es que ndo estiverem em dia com suas obrigag6es referentes i anuidade do ano
vigente ndo poderdo exercer o direto de voto;

S 4g As chapas inscritas para as Eleigdes deverSo apresentar seu Plano de lntengdo na Assembleia
Geral de Eleig6o, com a presenga obrigat6ria do presidente da mesma;

S 5e As Associag6es poderSo exercer seu voto por meio de seu representante legal, ou seja, seu
Presidente ou por meio de procuragdo simples por ele assinada;

S 6s A posse da nova Diretoria ocorrerd imediatamente ap6s sua eleigdo;

$ 7e Nenhurn membro da Diretoria serd remunerado.

| - Compete ao (a) Presidente:
a - Representar a FEDERAGAO ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo estabelecer
e substabelecer procurador, assinar tratos e distratos, assim como criar departamentos;
b - convocar e presidir as reuni6es da Diretoria e da Assembleia Geral;
c - Assegurar o cumprimento do Estatuto da FEDERACAO;
d - Preparar, em colaboragSo com a Diretoria, um plano de trabalho para o mandato, de acordo
com seu Plano de lntengdo apresentado para sua eleig6o;
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e - Apresentar, no final do mandato, perante a Assembleia, um relat6rio das atividades
desenvolvidas durante a sua gest6o;

f - Assinar o balango financeiro anual, elaborado pelo {a} Tesoureiro {a} e aprovado pela Conselho
Fiscal;
g - Autorizar o pagamento das despesas da FEDERACAO e movimentar, juntamente com o 1"
Tesoureiro, a conta banc6ria da FEDERASAO;

h - Garantir-se dos meios e das ajudas necessdrios para a execugio de seus projetos e de suas
miss6es;
i - Garantir-se da assist€ncia de um colaborador para a execugdo de tarefas precisas e

circunstanciadas;
j - Constituir comiss6es e grupos de trabalho para fins especificos;
k - Assessorar, ao tdrmino de sua gest6o, o Presidente da FBPF que lhe sucederd.

ll - Compete ao Vice-Presidente: 5ubstituir o "Presidente" em seus impedimentos.

lll - Compete ao Primeiro Secretirio:
a - Assessorar o (a) Presidente;
b - Executar as tarefas delegadas pelo(a) Presidente ou pela Assembleia Geral e/ou, com
autorizagdo do (a) Presidente, aquelas de sua pr6pria iniciativa;
c - Redigir, lavrar e assinar, juntamente com o {a} Presidente, as atas de reunides e Assembleias;
d - Manter em dia a correspond6ncia e o expediente da FEDERAQAO;

e - Divulgar as deliberaEdes da Diretoria e das Assembleias;
f - Organizar o arquivo e o cadastro atualizados dos associados;
g - Responsabilizar-se pelo cerimonial durante os eventos da associagSo;
h - Coordenar e organizar as publicagdes da FEDERA$AO;

i - Apresentar um relat6rio das atividades, no final do mandato.

lV - Compete ao Segundo Secretdrio: Substituir o "Primeiro Secretdrio" em seus impedimentos.

V - Compete ao Primeiro Tesoureiro:
a - Dirigir todos os servigos de tesouraria;
b - Elaborar o plano orgamentdrio anual e apresentd-lo ao (i) Presidente para aprovagSo pela
Diretoria;
c - Arrecadar as anuidades das Associagdes dos Professores de Francds Estaduais e do Distrito
Federal, mantendo atualizado o ntimero de membros de cada FEDERACAO;

d - Fazer os pagamentos autorizados pelo (a) Presidente;
e - Movimentar a {s) conta {s} bancdria {s) da entidade, realizando dep6sitos, pagamentos,
transferdncias assinando com o {a} Presidente os cheques e demais documentos e contratos em
nome da FEDERA$AO;

f - Elaborar e apresentar um balango geral contdbil da FEDERACAO, prestando contas A

Assembleia Geral.
x
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Vl - Compete ao Segundo Tesoureiro: Substituir o "Primeiro Tesoureiro" em seus im



Art. 8e ' Os membros da FEDERACAO n5o respondem nem mesmo subsidiariamente pelas
obrigagOes contraidas em nome da FEDERASAO.

Art. 9s - Em caso de dissolugSo/extingSo, apurado o ativo e passivo, o eventual patrim6nio
remanescente serd destinado i pessoa jurldica com finalidade congdnere em decisdo da
Assembleia Geral especificamente convocada para este fim.

Os casos omissos ser5o resolvidos em Assembleia Geral Extraordindria. O presente Estatuto
Social segue assinado por mim PedroArmando deAlmeida Magalhfies que secretariei a presente
assembleia e por Denise Gisele de Britto Damasco que presidiu a assembleia.

Cuiabd, 11 de dezembro de 2021.

tL(,
Armando Almeida Magalhdes

Visto do Advogado
Lilian Chamide Amorim
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