
Inscrição de Chapa para a eleição do CACiC 
 

Nome da chapa: Cômputo 

Frase de efeito: Para conquistar o nosso espaço! 
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4. Secretaria de Finanças e Patrimônio; 

 - Gabriela Dias Silva das Virgens / 180101153 

5. Diretoria Acadêmica; 

 - Ralieli Rufino Casimiro / 211013700 

6. Diretoria de Eventos; 

 - Geovane Ferreira Lopes / 202009305 

7. Auditoria Interna; 

 - Maycon Alves da Mota / 190114339 

 - Karina Xavier Alves de Carvalho / 200058789 

8. Suplente. 

- Richard Ribeiro de Almeida / 211059164 

- Aliny Souza Lira / 190009861 

- Lucas Rodrigues De Oliveira Dias / 211012847 

- Beatriz Martins Miranda / 190084871 



Programa de Gestão 
Somos a chapa Cômputo e estamos 

concorrendo às eleições do Centro 

Acadêmico de Ciências Contábeis da 

Universidade de Brasília (CACiC – UnB) pois 

acreditamos que um CA deve exercer 

plenamente sua função de ser uma 

entidade representativa para os estudantes 

do nosso curso. Queremos a chance de dar 

o nosso melhor para gerir este Centro 

Acadêmico da melhor maneira possível, 

focando em atender às principais 

demandas dos discentes de Ciências 

Contábeis na Universidade de Brasília. 

Sabemos que um CA vai muito além de um 

espaço físico, entre seus deveres, é 

importante levar para as reuniões com o 

departamento do curso, assim como com a 

FACE, as melhorias que precisamos, como 

por exemplo a extensão do número de 

turmas em disciplinas obrigatórias no 

período da tarde. Para tornar esse 

processo mais orgânico, queremos criar 

uma comissão focada em organizar as 

demandas internas do curso. 

Entretanto, também temos ciência de que 

a ausência de um espaço físico para o CA 

impacta diretamente na maneira como nos 

relacionamos com nossos colegas. Por isso 

temos como principal objetivo de gestão 

reconquistar um espaço físico para o 

CACiC, de modo que tenhamos um espaço 

de descontração, socialização e 

entretenimento entre os estudantes do 

curso dentro da UnB. 

Visamos valorizar as atividades do tripé da 

Universidade – ensino, pesquisa e extensão 

– por isso queremos garantir o subsídio 

para estudantes que tenham a pretensão 

de apresentar trabalhos em congressos e 

outros eventos fora do DF, através da 

articulação com a FACE e com o DCCA, 

além de divulgar ainda mais os projetos de 

extensão da nossa faculdade, entre muitas 

outras propostas. 

Pensamos que um Centro Acadêmico deve 

sempre ser bem posicionado, de modo a 

defender a nossa Universidade, assim 

como defender os interesses dos nossos 

colegas. Por isso pretendemos ser um 

CACiC que assuma posicionamentos em 

Conselhos de Entidade de Base (CEBs) e 

também em relação aos conselhos 

superiores da Universidade de Brasília. 

Reivindicamos a volta dos ônibus 

intercampi, que foram cortados durante a 

pandemia, pois não acreditamos que a 

gestão da crise feita pela reitoria deva 

sempre recair sobre o “elo mais frágil”. 

Assim como pretendemos lutar pelo 

avanço das políticas de assistência na 

Universidade. 

É importante que o CA se coloque em 

contrariedade aos ataques que a UnB e 

toda a educação do país vem sofrendo, por 

isso nos colocamos a favor da revogação 

da Emenda Constitucional 95, que coloca 

teto nos gastos com a educação, e que vem 

nos afetando diretamente, pois uma das 

principais causas para os aumentos do RU, 

corte dos intercampi, falta de contratação 

de professores, entre diversos outros 

problemas que temos enfrentado.  

Nos colocamos pela revogação da 

Reforma Trabalhista e contra a Reforma 

Administrativa, pois apesar de não nos 

atingir diretamente como estudantes, nos 

afeta como atuais ou futuros 

trabalhadores.  

Por fim, em meio à série de ataques à 

Universidade Pública, a chapa Cômputo vê 

a necessidade de defender os interesses 

dos estudantes, assim como defender a 

autonomia da Universidade, acreditamos 

que apenas uma Constituinte Soberana 

pode desfazer os retrocessos aos quais 

sofremos e avançar ainda mais nas 

demandas que temos como estudantes. É 

imprescindível que estejamos presentes e 

ativos como estudantes nos espaços de 



discussão das pautas essenciais para o 

nosso curso. 

Estamos em defesa da Universidade de 

Brasília e lutamos pelas reivindicações dos 

estudantes de Ciências Contábeis. 

 

Propostas 
GESTÃO 

● Planejar e divulgar com frequência 

Assembleias Gerais que tenham 

participação efetiva dos 

estudantes; 

● Participação assídua em reuniões 

importantes para a Universidade 

como o Conselho de Entidades de 

Base (CEB), além de outros 

Conselhos e Colegiados; 

● Promover atividades de recepção e 

acolhimento aos calouros da 

graduação e da pós-graduação; 

● Comissão para organizar as 

demandas internas do curso; 

● Reivindicar o aumento das frotas 

de ônibus, ampliação dos 

intercampi, testagem dos 

estudantes e profissionais; 

● Se posicionar como entidade 

estudantil frente aos ataques que a 

Universidade de Brasília vem 

sofrendo; 

● Articular com outros CAs e DCE 

através do Conselho de Entidades 

de Base (CEB) a participação em 

manifestações em defesa da 

educação; 

● Atualizar o Estatuto do CACiC; 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

● Continuar a realização de 

atividades semestrais de 

apresentação das entidades do 

curso e gerais da Universidade, 

assim como de orientação para 

calouros; 

● Atuar conjuntamente com outras 

entidades através da defesa e 

manutenção do CNPq, FAP e UnB 

sobre as pesquisas do país; 

● Fomentar a participação de 

estudantes em editais de Iniciação 

Científica e Congressos Nacionais e 

Internacionais; 

● Impulsionar um Manual dos 

calouros de Ciências Contábeis; 

● Intermediar com a coordenação e 

com os professores a flexibilização 

do horário de matérias 

obrigatórias, em especial no 

horário da tarde; 

● Reivindicações por melhorias na 

plataforma SIGAA, facilitando os 

processos dos semestres e 

articulação com os estudantes; 

● Divulgação de editais simplificados 

de pesquisa como o Programa de 

Iniciação Científica (Proic-UnB), de 

intercâmbio promovido pela 

Assessoria de Assuntos 

Internacionais (INT-UnB) e 

extensão, realizado pelo Decanato 

de Extensão (DEX-UnB); 

● Fomentar a articulação e subsídio 

da FACE para os estudantes que 

quiserem apresentar trabalho nos 

mais diversos espaços de interação 

estudantil; 

● Realizar mini cursos acadêmicos e 

de capacitação com a 

disponibilização de certificados; 

● Reivindicar a abertura de mais 

vagas para estudantes indígenas 

nos vestibulares da Universidade 

de Brasília; 

● Campanhas de valorização à vida. 

ACESSIBILIDADE 

● Adicionar legendagem nas 

postagens ‘’Para Cego Ver"; 

● Instituir a acessibilidade em todos 

os eventos vinculados ao CA; 



● Conscientizar os alunos sobre 

acessibilidade e a luta 

anticapacitista; 

● Quadro atualizado com contatos 

de locais para terapias gratuitas ou 

baixo custo; 

● Incentivar a participação dos 

alunos PCD’s em congressos, 

simpósios e projetos nacionais e 

internacionais. 

INTEGRAÇÃO 

● Auxílio e maior comunicação junto 

aos projetos de extensão, 

empresas júnior e atlética, 

buscando uma maior integração 

entre as entidades do curso; 

● Fomentar a integração com 

projetos de extensão, grupos de 

pesquisa, centros acadêmicos, 

Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) e entidades superiores da 

Universidade, e outros Centros 

Acadêmicos (CAs); 

● Realizar rodas de conversas com 

temáticas variadas, a fim de 

fortalecer o debate multicultural 

no curso; 

● Parceria com polos de prevenção à 

IST’s para conscientização dos 

estudantes e ampliação da política 

de saúde; 

● Realizar integração com o 

Movimento Estudantil da 

Universidade e outros CA’s que 

tenham a proximidade 

programática combativa em defesa 

da Universidade Pública contra os 

desmontes realizados pelo governo 

Federal; 

● Atender as demandas da 

graduação e da pós-graduação, 

sendo uma ponte de diálogo para 

ambos os campos; 

● Formulário para coleta de possíveis 

tratativas e questionamentos por 

parte da comunidade acadêmica; 

COMUNICAÇÃO 

● Criação de uma Secretaria de 

Comunicação no CACiC; 

● Intensificar a presença do CACiC 

nas redes sociais; 

● Utilizar plataformas online para 

fomentar o debate divulgando 

textos e notas sobre atualidades; 

● Impulsionar o engajamento do 

Instagram do CACiC, para 

divulgação de informações 

essenciais aos estudantes de 

Ciências Contábeis; 

ESTRUTURA 

● Realizar reuniões com a FACE, 

Reitoria e com a Prefeitura da UnB 

com a finalidade de conquistar um 

espaço físico para o CACiC; 

● Buscar apoio de outras entidades 

da Universidade de Brasília na luta 

pelo espaço físico, como por 

exemplo DCE, CAs e ADUnB; 

● Mapeamento das necessidades dos 

estudantes diante da futura 

estruturação física do CA de acordo 

com tal; 

● Realizar campanha e doação e 

eventos para mobiliar o CA assim 

que for possível; 

FINANCEIRO 

● Organizar um calendário semestral 

de metas da gestão; 

● Prestação de contas semestral do 

CACiC; 

● Realizar venda de produtos do CA, 

como por exemplo camisetas do 

curso; 

● Maior transparência e 

responsabilidade financeira; 

LAZER, CULTURA E EVENTOS 

● Auxílio nas atividades desportivas e 

festas da Atlética, seja na 

realização ou divulgação; 



● Promoção de apadrinhamento 

envolvendo calouros, veteranos e 

professores; 

● Incentivo à Atlética, equipes 

esportivas e fomento para 

ampliação destas; 

● Atuar em conjunto com as atléticas 

da UnB, em especial com a 

Visionária, e com entidades 

estudantis na luta pela 

institucionalização das atléticas 

pelo DAC/UnB; 

● Por mais atividades de cunho 

político-cultural, na finalidade de 

fomentar o debate e a consciência 

política através da arte e da 

cultura; 

● Pelo incentivo aos eventos 

desportivos e culturais da UnB, 

como o FIMCA, JIUnBs, InterUnB e 

FEAC; 

● Reivindicar a volta dos HH’s para 

poder realizar arrecadação para o 

centro acadêmico e promover a 

integração; 

COMBATE ÀS OPRESSÕES 

● Auxiliar e apresentar as denúncias 

de descriminação e assédio nos 

Colegiados; 

● Alinhar a discussão e a atuação 

com coletivos e organizações que 

debatem sobre a temática dentro 

da UnB, como Diretoria da 

Diversidade, Diretório Negro 

Quilombo, Centro de Convivência 

de Mulheres, Maloca e PPNE; 

● Combate à LGBTfobia, racismo, 

antissionismo, capacitismo e 

assédio nos espaços acadêmicos; 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

● Divulgação dos programas de 

assistência estudantil; 

● Alinhar atuação e discurso com o 

movimento estudantil da 

assistência da UnB; 

● Acompanhar os conselhos 

deliberativos da Universidade que 

tratam sobre a temática; 

● Atuar na permanência e ampliação 

da Assistência Estudantil; 

● Reivindicar uma assistência 

humanizada diante dos estudantes 

moradores da CEU ( Casa do 

Estudante Universitário); 

● Ampliação do auxílio 

socioeconômico, em especial o de 

alimentação; 

● Reivindicar a reforma da estrutura 

da CEU; 

● Posição pela continuidade do 

auxílio máscara da DDS/UnB e dos 

protocolos para estudantes 

professores e técnicos com 

suspeita ou diagnosticados com 

COVID. 



Programa de Gestão 
Chapa Cômputo 

Somos a chapa Cômputo e estamos 

concorrendo às eleições do Centro 

Acadêmico de Ciências Contábeis da 

Universidade de Brasília (CACiC – UnB) pois 

acreditamos que um CA deve exercer 

plenamente sua função de ser uma 

entidade representativa para os estudantes 

do nosso curso. Queremos a chance de dar 

o nosso melhor para gerir este Centro 

Acadêmico da melhor maneira possível, 

focando em atender às principais 

demandas dos discentes de Ciências 

Contábeis na Universidade de Brasília. 

Sabemos que um CA vai muito além de um 

espaço físico, entre seus deveres, é 

importante levar para as reuniões com o 

departamento do curso, assim como com a 

FACE, as melhorias que precisamos, como 

por exemplo a extensão do número de 

turmas em disciplinas obrigatórias no 

período da tarde. Para tornar esse 

processo mais orgânico, queremos criar 

uma comissão focada em organizar as 

demandas internas do curso. 

Entretanto, também temos ciência de que 

a ausência de um espaço físico para o CA 

impacta diretamente na maneira como nos 

relacionamos com nossos colegas. Por isso 

temos como principal objetivo de gestão 

reconquistar um espaço físico para o 

CACiC, de modo que tenhamos um espaço 

de descontração, socialização e 

entretenimento entre os estudantes do 

curso dentro da UnB. 

Visamos valorizar as atividades do tripé da 

universidade – ensino, pesquisa e extensão 

– por isso queremos garantir o subsídio 

para estudantes que tenham a pretensão 

de apresentar trabalhos em congressos e 

outros eventos fora do DF, através da 

articulação com a FACE e com o DCCA, 

além de divulgar ainda mais os projetos de 

extensão da nossa faculdade, entre muitas 

outras propostas. 

Pensamos que um Centro Acadêmico deve 

sempre ser bem posicionado, de modo a 

defender a nossa universidade que há 

anos vem sendo severamente atacada, 

assim como defender os interesses dos 

nossos colegas. Por isso pretendemos ser 

um CACiC que assuma posicionamentos em 

Conselhos de Entidade de Base (CEBs) e 

também em relação aos conselhos 

superiores da Universidade de Brasília. 

Reivindicamos a volta dos ônibus 

intercampi, que foram cortados durante a 

pandemia, pois não acreditamos que a 

gestão da crise feita pela reitoria deva 

sempre recair sobre o “elo mais frágil”. 

Assim como pretendemos lutar por 

campanhas de valorização à vida e 

políticas para saúde mental dentro da UnB. 

É importante que o CA se coloque em 

contrariedade aos ataques que a UnB e 

toda a educação do país vem sofrendo, por 

isso nos colocamos a favor da revogação 

da Emenda Constitucional 95, que coloca 

teto nos gastos com a educação, e que vem 

nos afetando diretamente, pois uma das 

principais causas para os aumentos do RU, 

corte dos intercampi, falta de contratação 

de professores, entre diversos outros 

problemas que temos enfrentado.  

Nos colocamos pela revogação da Reforma 

Trabalhista e contra a Reforma 

Administrativa, pois apesar de não nos 

atingir diretamente como estudantes, nos 

afeta como atuais ou futuros 

trabalhadores.  

Portanto, em meio à série de ataques à 

Universidade Pública, a chapa Cômputo vê 

a necessidade de defender os interesses 

dos estudantes, assim como defender a 

autonomia da universidade, acreditamos 

que apenas uma Constituinte Soberana 

pode desfazer os retrocessos aos quais 

sofremos e avançar ainda mais nas 



demandas que temos como estudantes. É 

imprescindível que estejamos presentes e 

ativos como estudantes nos espaços de 

discussão das pautas essenciais para o 

nosso curso. 

Estamos em defesa da Universidade de 

Brasília e lutamos pelas reivindicações dos 

estudantes de Ciências Contábeis. 

Propostas 
GESTÃO 

● Planejar e divulgar com frequência 

Assembleias Gerais que tenham 

participação efetiva dos 

estudantes; 

● Participação assídua em reuniões 

importantes para a Universidade 

como o Conselho de Entidades de 

Base (CEB), além de outros 

Conselhos e Colegiados; 

● Promover atividades de recepção e 

acolhimento aos calouros da 

graduação; 

● Comissão para organizar as 

demandas internas do curso; 

● Reivindicar o aumento das frotas 

de ônibus, ampliação dos 

intercampi, testagem dos 

estudantes e profissionais; 

● Se posicionar como entidade 

estudantil frente aos ataques que a 

Universidade de Brasília vem 

sofrendo; 

● Articular com outros CAs e DCE 

através do Conselho de Entidades 

de Base (CEB) a participação em 

manifestações em defesa da 

educação; 

● Atualizar o Estatuto do CACiC; 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

● Continuar a realização de 

atividades semestrais de 

apresentação das entidades do 

curso e gerais da Universidade, 

assim como de orientação para 

calouros; 

● Atuar conjuntamente com outras 

entidades através da defesa e 

manutenção do CNPq, FAP e UnB 

sobre as pesquisas do país; 

● Fomentar a participação de 

estudantes em editais de Iniciação 

Científica e Congressos Nacionais e 

Internacionais; 

● Impulsionar um Manual dos 

calouros de Ciências Contábeis; 

● Intermediar com a coordenação e 

com os professores a flexibilização 

do horário de matérias 

obrigatórias, em especial no 

horário da tarde; 

● Reivindicações por melhorias na 

plataforma SIGAA, facilitando os 

processos dos semestres e 

articulação com os estudantes; 

● Divulgação de editais simplificados 

de pesquisa como o Programa de 

Iniciação Científica (Proic-UnB), de 

intercâmbio promovido pela 

Assessoria de Assuntos 

Internacionais (INT-UnB) e 

extensão, realizado pelo Decanato 

de Extensão (DEX-UnB); 

● Fomentar a articulação e subsídio 

da FACE para os estudantes que 

quiserem apresentar trabalho nos 

mais diversos espaços de interação 

estudantil; 

● Realizar mini cursos acadêmicos e 

de capacitação com a 

disponibilização de certificados; 

● Reivindicar a abertura de mais 

vagas para estudantes indígenas 

nos vestibulares da Universidade 

de Brasília; 

● Campanhas de valorização à vida. 

ACESSIBILIDADE 

● Adicionar legendagem nas 

postagens ‘’Para Cego Ver"; 

● Instituir a acessibilidade em todos 

os eventos vinculados ao CA; 



● Conscientizar os alunos sobre 

acessibilidade e a luta 

anticapacitista; 

● Quadro atualizado com contatos 

de locais para terapias gratuitas ou 

baixo custo; 

● Incentivar a participação dos 

alunos PCD’s em congressos, 

simpósios e projetos nacionais e 

internacionais. 

INTEGRAÇÃO 

● Auxílio e maior comunicação junto 

aos projetos de extensão, 

empresas júnior e atlética, 

buscando uma maior integração 

entre as entidades do curso; 

● Fomentar a integração com 

projetos de extensão, grupos de 

pesquisa, centros acadêmicos, 

Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) e entidades superiores da 

Universidade, e outros Centros 

Acadêmicos (CAs); 

● Realizar rodas de conversas com 

temáticas variadas, a fim de 

fortalecer o debate multicultural 

no curso; 

● Parceria com polos de prevenção à 

IST’s para conscientização dos 

estudantes e ampliação da política 

de saúde; 

● Realizar integração com o 

Movimento Estudantil da 

Universidade e outros CA’s que 

tenham a proximidade 

programática combativa em defesa 

da Universidade Pública contra os 

desmontes realizados pelo governo 

Federal; 

● Atender as demandas da 

graduação e da pós-graduação, 

sendo uma ponte de diálogo para 

ambos os campos; 

● Formulário para coleta de possíveis 

tratativas e questionamentos por 

parte da comunidade acadêmica; 

COMUNICAÇÃO 

● Criação de uma Secretaria de 

Comunicação no CACiC; 

● Intensificar a presença do CACiC 

nas redes sociais; 

● Utilizar plataformas online para 

fomentar o debate divulgando 

textos e notas sobre atualidades; 

● Impulsionar o engajamento do 

Instagram do CACiC, para 

divulgação de informações 

essenciais aos estudantes de 

Ciências Contábeis; 

ESTRUTURA 

● Realizar reuniões com a FACE, 

Reitoria e com a Prefeitura da UnB 

com a finalidade de conquistar um 

espaço físico para o CACiC; 

● Buscar apoio de outras entidades 

da Universidade de Brasília na luta 

pelo espaço físico, como por 

exemplo DCE, CAs e ADUnB; 

● Mapeamento das necessidades dos 

estudantes diante da futura 

estruturação física do CA de acordo 

com tal; 

● Realizar campanha e doação e 

eventos para mobiliar o CA assim 

que for possível; 

FINANCEIRO 

● Organizar um calendário semestral 

de metas da gestão; 

● Prestação de contas semestral do 

CACiC; 

● Realizar venda de produtos do CA, 

como por exemplo camisetas do 

curso; 

● Maior transparência e 

responsabilidade financeira; 

LAZER, CULTURA E EVENTOS 

● Auxílio nas atividades desportivas e 

festas da Atlética, seja na 

realização ou divulgação; 



● Promoção de apadrinhamento 

envolvendo calouros, veteranos e 

professores; 

● Incentivo à Atlética, equipes 

esportivas e fomento para 

ampliação destas; 

● Atuar em conjunto com as atléticas 

da UnB, em especial com a 

Visionária, e com entidades 

estudantis na luta pela 

institucionalização das atléticas 

pelo DAC/UnB; 

● Por mais atividades de cunho 

político-cultural, na finalidade de 

fomentar o debate e a consciência 

política através da arte e da 

cultura; 

● Pelo incentivo aos eventos 

desportivos e culturais da UnB, 

como o FIMCA, JIUnBs, InterUnB e 

FEAC; 

● Reivindicar a volta dos HH’s para 

poder realizar arrecadação para o 

centro acadêmico e promover a 

integração; 

COMBATE ÀS OPRESSÕES 

● Auxiliar e apresentar as denúncias 

de discriminação e assédio nos 

Colegiados; 

● Alinhar a discussão e a atuação 

com coletivos e organizações que 

debatem sobre a temática dentro 

da UnB, como Diretoria da 

Diversidade, Diretório Negro 

Quilombo, Centro de Convivência 

de Mulheres, Maloca e PPNE; 

● Combate à LGBTfobia, racismo, 

antissionismo, capacitismo e 

assédio nos espaços acadêmicos; 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

● Divulgação dos programas de 

assistência estudantil; 

● Alinhar atuação e discurso com o 

movimento estudantil da 

assistência da UnB; 

● Acompanhar os conselhos 

deliberativos da Universidade que 

tratam sobre a temática; 

● Atuar na permanência e ampliação 

da Assistência Estudantil; 

● Reivindicar uma assistência 

humanizada diante dos estudantes 

moradores da CEU ( Casa do 

Estudante Universitário); 

● Ampliação do auxílio 

socioeconômico, em especial o de 

alimentação; 

● Reivindicar a reforma da estrutura 

da CEU; 

● Posição pela continuidade do 

auxílio máscara da DDS/UnB e dos 

protocolos para estudantes 

professores e técnicos com 

suspeita ou diagnosticados com 

COVID. 


