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ESTATUTO SIRIUS ROCKETS 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS 

 

Art.1º - Com a denominação de Sirius Rockets, fundada em 10 de 

Outubro de 2018, é uma entidade pública de direito civil, sem fins lucrativos, 

com sede e foro na cidade de São Luís-MA. Oriunda do Projeto Rocket Design 

da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), exercida na forma deste 

estatuto, com endereço fixado na Av. dos Portugueses, 1966 - Vila Bacanga, 

São Luís - MA, 65080-805. 

Art.2º - A equipe Sirius Rockets funcionará por prazo indeterminado e 

com número de integrantes definido pela equipe coordenadora do projeto. 

Art.3º - A equipe Sirius Rockets tem por finalidade: 

I – Projetar, desenvolver e fabricar foguetes de estrutura diversas, 

visando desenvolvimento tecnológico no setor aeroespacial e universitário, 

conforme o Regulamento de diversas competições nacionais e internacionais 

na área de engenharias; 

II – Desenvolver academicamente e profissionalmente estudantes dos 

cursos de Engenharia Aeroespacial, Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia- BICT e Engenharias, entre outros cursos que possam desenvolver 

o projeto.  

III – Produzir trabalhos de cunho científico, visando à publicação em 

anais de congresso e revistas científicas. 

Art.4º - No desenvolvimento de suas atividades, a equipe Sirius Rockets 

não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião. Assim como 
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também não existe nenhum critério que beneficie a qualquer classe para o 

ingresso na equipe. 

Art.5º - O estatuto poderá ser modificado de acordo com o previsto no 

Capítulo IV para se atualizar de acordo com as necessidades e aprovação do 

Conselho Deliberativo.  

Art.6º - A fim de cumprir suas finalidades, a equipe Sirius Rockets 

poderá organizar-se em tantas áreas de prestação de serviços, quantas se 

fizerem necessárias, as quais se regerão pelo estatuto. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA 

Art.7º - A equipe Sirius Rockets terá a seguinte estrutura básica: 

I – Orientadores; 

II – Presidente-Capitão/ Gestor de Projetos; 

III – Vice – Capitão/ Gestor de Projetos; 

IV – Aerodinâmica e Estrutura; 

V – Propulsão; 

VI - Recuperação; 

VII - Eletroeletrônica; 

VIII – Marketing e Vendas; 

IX – Administração e Financeiro. 
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SEÇÃO I 

DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Art.8º - Fica estabelecido que os Orientadores sejam o órgão máximo da 

organização e deliberação, sendo composto por pelo menos um professor da 

área de Engenharia. Estes assumem por função a instrução e orientação dos 

discentes envolvidos no projeto, buscando o formento e a continuidade do 

Projeto Rocket Design dentro da Universidade Federal do Maranhão. 

Art.9º - Cabe ao Conselho Deliberativo traçar as estratégias 

administrativas e de projeto, fixar as metas e cronogramas, bem como criar os 

meios de fiscalizar o cumprimento das mesmas. 

§1º - O Conselho Deliberativo é formado pelo Presidente-Capitão, 

Orientadores, Gestor de Projetos e todos os outros diretores da equipe. 

§2º - Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

I – Ordinariamente: uma vez por mês, ficando a cargo do Presidente-

Capitão e dos Professores Orientadores a definição das datas e horário destes 

eventos. Serão discutidas as atividades desenvolvidas durante o período, 

apresentação de possíveis mudanças e planejamento de metas pertinentes ao 

funcionamento do projeto; 

II – Extraordinariamente, por convocação: caso haja necessidade, os 

Orientadores e o Presidente-Capitão possuem o poder de reunir o Conselho 

Deliberativo para a discussão de assuntos extraordinários. 

§3º - É obrigatória a presença de todos os envolvidos descritos no Art.9º 

e §1º nas reuniões do Conselho Deliberativo. Caso haja a necessidade de não 

comparecimento, essa falta deve ser justificada junto ao Presidente-Capitão em 

até 24 horas antes da reunião. O integrante do Conselho Deliberativo que não 

comparecer à reunião perderá o direito de opinião e/ou voto quanto aos 

assuntos propostos em ata para a data referida, ficando válidas as decisões 

resolvidas pelos presentes. 
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§4º - Compete ao Conselho Deliberativo: 

I – Fiscalizar o cumprimento das atividades, metas e cronogramas 

estabelecidos; 

II – Traçar novas atividades e metas para o período vigente; 

III – Discutir, definir e aplicar as possíveis penalizações para os 

integrantes que não se enquadrem no estatuto vigente; 

IV – Deliberar sobre possíveis admissões de pessoas ditas membros 

Efetivos ou Colaboradores; 

V – Discutir e votar propostas de alteração no estatuto, apresentadas por 

qualquer integrante da equipe Sirius Rockets ou pelos Professores 

Orientadores; 

VI – Caso haja algum evento, no qual é impossibilitada a presença de 

todos os integrantes, selecionar quais membros estarão aptos a representarem 

a equipe Sirius Rockets. 

Art.10º - Ao Presidente-Capitão cabe a tarefa de organização político-

estrutural da Equipe Sirius Rockets, bem como a integração entre os setores. 

Ele responde pela equipe perante a comunidade acadêmica e para a 

sociedade externa à Universidade. Além de fiscalizar as atividades 

desenvolvidas nos setores, intermediar e solucionar possíveis conflitos com 

professores, integrantes e assuntos de interesse do grupo; manter os 

Professores Orientadores informados sobre o desenvolvimento da equipe; 

viabilizar os projetos dos subsistemas; montar o cronograma de tarefas dos 

setores junto ao conselho deliberativo; zelar pela boa imagem do grupo; 

cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias; orientar a equipe durante as 

competições, eventos e desenvolvimento dos projetos; cuidar pelo bom 

comportamento e disciplina nas dependências da universidade, bem como nos 

eventos dos quais a equipe vier a participar. Cabe ao Presidente-Capitão 

informar sobre o estatuto aos novos integrantes. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Fica vetado ao Presidente-Capitão ausentar-se, 

durante a sua gestão, por motivos tais como estágio, viagens de intercâmbio, 

mobilidade acadêmica ou qualquer outra atividade que o Conselho Deliberativo 

julgue que o seu convívio direto com a equipe seja prejudicado. 

Art.11º - Haverá um Diretor relacionado a cada área, ou seja, 

administrativo e de Projeto. 

I - Cabe aos diretores de Área responder pelo setor de atuação. Ficar a 

cargo seu a promoção e fiscalização das atividades referentes aos setores, 

projeto, construção, fabricação e manutenção do subsistema relacionado, 

assim como reportar ao Presidente-Capitão os possíveis problemas 

relacionados à Equipe Técnica a qual gerência; 

II - A seleção dos Diretores de Área é realizada pelo Presidente-Capitão 

junto ao Professor(es) Orientador (es). Caberá aos citados decidir dentre 

opções para os cargos sugeridos e apresentar os candidatos a toda equipe; 

III - Caso haja a necessidade do Presidente-Capitão ou diretor de área 

se ausentar da equipe devido a estágio, viagens de intercâmbio, mobilidade 

acadêmica ou qualquer outro motivo que o impeça de exercer a sua função 

efetivamente, fica a cargo do Presidente-Capitão indicar um novo Diretor de 

Área ou Presidente-Capitão dentro do setor. 

Art.12º - A Equipe Técnica é composta por todos os integrantes da 

equipe Sirius Rockets. Esses têm por finalidade desenvolver trabalhos de 

projeto e manutenção do protótipo, assim como serviços burocráticos, tal como 

aquisição de recursos financeiros. A equipe técnica tem poder de opinião. 

Art.13º - Das Competências de cargos de diretoria: 

I – Compete ao Gestor de Projetos coordenarem os trabalhos a cargo 

das Diretorias de Propulsão, Eletroeletrônica, Recuperação e Aerodinâmica e 

Estrutura, e exercer todas as atividades à dinâmica de suas funções; 
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II – Compete ao Gestor de Projetos auxiliar o Presidente-Capitão em 

todas as atividades administrativas necessárias.  

III – Compete ao Diretor de Marketing e Vendas todas as iniciativas 

inerentes à divulgação dos trabalhos exercidos pela equipe Sirius Rockets, 

auxiliando o Presidente-Capitão na captação de recursos junto à iniciativa 

privada, podendo, para isso, associar o nome dos patrocinadores nos veículos 

da equipe Sirius Rockets; 

IV – Compete ao Diretor de Propulsão todas as iniciativas que visem a 

execução de projetos e construções de motor dos veículos que integrarão as 

competições; 

V – Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro coordenar, executar 

e zelar pelos trabalhos e documentos burocráticos, editais, slides, etc., e 

relativos às finanças da Equipe Sirius Rockets; Responder pelas despesas 

regularmente contraídas pela Presidência; assinar, juntamente com o 

Presidente-Capitão, cheques e documentos relativos às finanças da entidade; 

elaborar, trimestralmente, relatórios de prestação de contas; manter a entidade 

devidamente regularizada junto à Receita Federal/Estadual e ter sob inteira 

responsabilidade todos os recursos pecuniários e em geral todos os bens a 

valores pertencentes à Equipe Sirius Rockets; 

VI – Compete ao Diretor de Aerodinâmica e Estrutura todas as iniciativas 

inerentes ao chassi (Chassi: Corpo do Foguete) dos veículos de competição da 

entidade, bem com a parte externa dos mesmos; 

VII – Compete ao Diretor de Eletroeletrônica todas as iniciativas para 

dotar todos os veículos de competição da entidade do conjunto de eletrônica; 

VIII – Membros Efetivos são todos os membros que integram a Equipe 

Sirius Rockets como filiados, tendo como condição para isso serem aluno de 

um dos cursos de graduação do curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia e Engenharia Aeroespacial, bem como qualquer 

engenharia ou curso que posso ajudar a desenvolver o projeto.  
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SEÇÃO II 

DOS PROCESSOS SELETIVOS 

Art.14º - Será feito um processo seletivo anualmente para o ingresso de 

membros. É visada a entrada de quantos membros forem necessários por 

setor, com o intuito de renovação técnica e criar oportunidade de 

desenvolvimento profissional para o maior número de discentes, respeitando o 

número de vagas disponíveis. O processo seletivo será composto de quatro 

fases, observando que, caso não haja cumprimento de qualquer uma delas, o 

candidato será automaticamente desclassificado. 

§1º- A primeira fase será composta por uma prova escrita. 

§2º - A segunda fase será composta por uma dinâmica, com o intuito de 

avaliar o trabalho em equipe. 

§3º - A terceira fase consiste de uma entrevista presencial e 

individual. Visa-se avaliar o grau de interesse do aspirante com o projeto. 

§4º- A quarta fase será composta por análise do Histórico Curricular. 

§5º - O processo seletivo deverá ser regulamentado através de edital 

proposto pelo Conselho Deliberativo, divulgado para a comunidade acadêmica 

por meio do site oficial da Engenharia Aeroespacial ou do site do BICT. 

§6º - Os cursos de graduação elegíveis ao processo seletivo deverão 

respeitar o regulamento das competições vigentes, assim como a necessidade 

técnica da equipe. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Presidente-Capitão da equipe Sirius Rockets 

será eleito por votação direta, secreta e livre, em uma assembleia composta 

pelos membros da estrutura vigente da equipe. Essa eleição ocorrerá 

posteriormente à Competição Nacional. O Presidente-Capitão eleito deverá 

obter a maioria dos votos válidos, sendo as únicas condições para qualificação 

ao cargo ser membro da equipe por prazo superior a 12 meses e ter sido 

diretor de algum dos setores. Fica a cargo do Presidente-Capitão vigente a 
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organização e promoção da assembleia em tempo hábil para a eleição do novo 

Presidente- Capitão. O mandato do Presidente-Capitão eleito vence com o 

término da Competição Nacional da COBRUF (Competição Brasileira 

Universitária de Foguetes), seguinte e eleição do novo Presidente-Capitão, 

mesmo que a equipe não venha a participar da referida competição. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ASSOCIADOS 

SEÇÃO I-DOS DIREITOS E DEVERES  

 

Art.17º - É dever de todo integrante inteirar-se sobre as normas 

estatutárias, bem como cumpri-las. Assim como cumprir as datas do 

cronograma estabelecido.  

Art.18º - Fica estabelecido que os dias úteis de trabalho segue de 

acordo com a necessidade de nível que a competição exigirá. Podendo haver 

convocação extraordinária para casos especiais, tais como reuniões, palestras, 

período de construção, testes e visitas técnicas. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Todo horário de trabalho deve ser acordado com 

a administração da UFMA, em especial àqueles que ocorreram fora do horário 

e dia de funcionamento normal da Instituição, de modo a não haver 

incompatibilidade entre as atividades da equipe e as atividades normais da 

Instituição. 

Art.19º - É direito de todos os integrantes a férias, de acordo com o 

calendário acadêmico da Universidade, desde que não interrompam os estudos 

do projeto. As férias próximas de competições devem ser minimizadas, de 

forma a dar continuidade às pesquisas.  
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Art.20º - É de responsabilidade dos Diretores de Área a organização da 

documentação de projeto, tal como registro das dificuldades, acertos, falhas e 

teste realizados, bem como os relatórios entregues ao Presidente-Capitão de 

acordo com o cronograma.  

Art.21º - Todos os integrantes possuem deveres regidos pelo estatuto, 

quanto aos prazos e metas referentes ao projeto, assim como manutenção do 

protótipo, sendo passíveis de punições, regidos por esse estatuto. 

Art.22º - Cada integrante terá por direito a falta de três reuniões, sendo 

ela do Conselho Deliberativo, Geral ou por Setor, durante o período de dois 

meses. Caso ultrapasse este número, o integrante põe-se à disposição de 

advertência e/ou punição conforme prevê o estatuto. 

Art.23º - O integrante da equipe que tiver três faltas consecutivas e não 

justificadas ao projeto, seja no período de desenvolvimento e/ou construção do 

protótipo será automaticamente desligado da equipe. 

Art.24º - É dever de todos os integrantes da equipe o pagamento da 

taxa monetária para a manutenção do projeto. O valor da taxa é fixada de 

acordo com as necessidades do projeto, escolhido e votada em reunião Geral.  

Art.25º - É de responsabilidade de todos os integrantes zelarem pelas 

perfeitas condições de uso de todos os equipamentos pertencentes à UFMA, 

além de manter os espaços, oficina e laboratórios em condições de limpeza e 

organização propícias ao trabalho. 

 

SEÇÃO II 

DAS ADVERTÊNCIAS E PUNIÇÕES 

 

Art.26º - Caso o integrante infrinja alguma das normas estatutárias, este 

se encontra passível de advertência e/ou punição. Na primeira vez que o 

evento ocorrer, será aplicado uma advertência verbal. Na segunda vez, uma 
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advertência verbal e escrita. Na terceira vez, o integrante põe-se à disposição 

do Conselho Deliberativo de desvinculá-lo da equipe. 

§1º - Não será cabível de recurso, de qualquer espécie, o julgamento do 

Conselho Deliberativo. 

§2º - A advertência verbal e escrita será dada pelo Presidente-Capitão 

ou Professor Orientador. 

Art.27º - Caso algum integrante faça uso inadequado de quaisquer 

equipamentos pertencentes à UFMA, que acarrete em invalidez ou danificação 

do aparelho, tal como mau uso, que configure quebra ou dano por descuido, 

será de responsabilidade deste integrante, o reparo, caso possível, ou a 

aquisição de outro equipamento de mesma marca e modelo. 

Art.28º - O não pagamento da taxa monetária por 3 meses consecutivos 

culminará em advertência. Qualquer quantia doada ou paga não será devolvida 

caso o integrante seja excluído ou sair voluntariamente.  

 

SEÇÃO III 

DA DISSOLUÇÃO 

Art.29º - A dissolução da entidade se dará por decisão de maioria 2/3 

(dois terços) dos membros da entidade, convocados exclusivamente para tal 

fim, e, sendo aprovada a dissolução, todos os bens móveis e imóveis da 

instituição serão doados à coordenação de Engenharia Aeroespacial da 

Universidade Federal do Maranhão. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Art.30º - A vigência deste estatuto corresponde ao período de sua 

sanção, por tempo indeterminado, cabe ao Presidente-Capitão o dever de rever 

as normas estatutárias, bem como, caso necessário, propor novas emendas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para que as alterações no estatuto sejam 

sancionadas, este deverá ser submetido à aprovação dos Professores 

Orientadores, Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária, havendo uma 

votação, para liberação das novas normas, respeitando que deverá haver 

cinquenta por cento dos votos válidos mais um para a aceitação. 

Art.31° - É obrigação de todos os integrantes o conhecimento do 

Regulamento do COBRUF e de outras competições de importante relevância, 

do estatuto, integralmente, não sendo possível alegar desconhecimento dos 

mesmos. De nenhum modo o integrante poderá alegar desconhecimento das 

normas do regulamento e estatutárias, considerando que haverá uma cópia 

impressa disponível de ambos para consulta com Presidente-Capitão. 

Art.32º - Caso haja alguma situação que não esteja prevista neste 

estatuto ou que necessite quebrar as normas previstas, deverá haver uma 

reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para que possa ser avaliada a 

circunstância, observando que prevalecerá o bom senso. 

 

ANEXO I 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS ÀS ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 

 

§1° - ELETROELETRÔNICA: Especificar e dimensionar as fontes de 

energia elétrica capazes de atender a demanda energética do protótipo pelo 

período de tempo requerido, atentando sempre para a necessidade de 

utilização de fontes sustentáveis; especificar os dispositivos elétricos que se 

fizerem necessários para o protótipo e dimensionar a rede elétrica de 
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distribuição para a interligação dos mesmos; atuar em associação com as 

demais gerências de modo a determinar a melhor disposição dos elementos 

elétricos e eletrônicos de acordo com suas funcionalidades. 

§2° AERODINÂMICA E ESTRUTURA: Especificar, dimensionar e 

montar a melhor e mais eficiente estrutura de um veículo em alta velocidade, 

seguindo as regras e especificações dos editais das competições nacionais e 

internacionais. Dentro do nível de tecnologia atual, desenvolver a melhor 

estrutura nos ambientes aerodinâmicos, aerotérmicos e aeroacústicos para o 

melhor desempenho no voo; atuar em associação com as demais gerências de 

modo a determinar a melhor disposição dos elementos aerodinâmicos de 

acordo com suas funcionalidades. 

§3° PROPULSÃO: Compete o estudo do mais eficiente e sustentável 

propelente para o foguete, fazendo uma análise química, física e ambiental, 

bem como, o estudo do dimensionado dos componentes estruturais da tubeira, 

para a maior eficiência do foguete durante seu trajeto; atuar em associação 

com as demais gerências de modo a determinar a melhor disposição dos 

elementos químicos, físicos, estruturais e ambientais de acordo com suas 

funcionalidades. 

§4° RECUPERAÇÃO: Projetar e implementar os sistemas eletrônicos 

de sensoriamento e de processamento de dados, bem como o sistema de 

interface para a apresentação das informações obtidas e os programas de 

análise e interpretação das mesmas; projetar e implementar o sistema de 

comunicação entre piloto e equipe e o sistema de telemetria, que compreende 

o monitoramento da distância do protótipo pela equipe; projetar e implementar 

sistemas para a recuperação dos dados, bem como, após o voo, recuperar o 

foguete após sua trajetória; atuar em associação com as demais gerências de 

modo a determinar a melhor disposição dos elementos eletroeletrônicos de 

acordo com suas funcionalidades. 

§5° MARKETING E VENDAS: expandir o projeto e buscar recursos 

financeiros, junto à Iniciativa Privada e Órgãos Públicos Municipais, Estaduais 
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e Federais; elaborar, promover e executar os eventos sociais da equipe; 

promover e incentivar a criação de comissões com a função de divulgar a 

equipe; organizar o site e páginas da Internet; os banners, redes sociais e 

demais formas de comunicação da equipe. 

§6° ADMINISTRAÇÂO E FINANCEIRO: Auxiliar os Gestores do Projeto 

(Capitão e Vice) a conduzir o relacionamento entre Professores – Orientadores, 

Diretores e Membros Efetivos da equipe. Organizar e produzir documentações, 

editais, memorandos, ofícios, slides para apresentações, etc. Auxiliar os 

Gestores na coordenação de compra das matérias-primas, o estoque dos 

produtos finais. Cuidar de orçamento e fluxo de caixa. Auxiliar no processo de 

definição de metas e estratégias da equipe. Ajudar a planejar e monitorar 

ações de sustentabilidade e responsabilidade social.  

§6° GESTÃO DE PROJETOS: Desenvolver e aplicar sistema para 

gestão do conhecimento, tempo e pessoas, bem como os controles 

relacionados a cada atividade. 

 

 

ISABEL SILVA DE ARAUJO 

Presidente – Capitã da Equipe Sirius Rockets 

 

DR. CARLOS ALBERTO RIOS BRITO 

Professor-Orientador da Equipe Sirius Rockets 

 

 

Atualizado em: 24 de Março de 2019, às 19h00min.  


