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“A união faz a força.”  

 

 

 

 



Propostas da Chapa  

 

Comunicação  

Entendemos que como um órgão de representação estudantil, nossos meios de comunicação 

devem estar sempre conversando com a atualidade, atendendo de maneira clara e eficiente o 

nosso público – alunos e professores. Portanto para alcançar essa meta temos as seguintes 

propostas:  

- Estruturar os meios de comunicação do CACIC, como Instagram, Telegram e Whatsapp para 

ter um maior contato com os alunos e professores de contabilidade. Com postagens de cunho 

informativo e de integração para a comunidade acadêmica de Ciências Contábeis.  

- Implementar um sistema de ouvidoria para receber: problemas, sugestões, elogios e críticas 

sobre a gestão, para manter um controle de qualidade das ações do CACiC.  

- Criar uma rede de avaliação de professores para PIBIC e TCC, para auxiliar os alunos na 

escolha dos professores, levando em consideração sua maneira de trabalho e sua linha de 

pesquisa.  

- Criar um mapeamento da satisfação dos discentes em relação ao curso e aos espaços da UnB, 

para sabermos o perfil do aluno de Contabilidade e como ele se relaciona com a universidade, 

para podermos ter uma melhor ideia de como melhorar a experiência do curso.  

- Oferecemos o total apoio à Atlética, à Empresa Junior e à Alumni. Auxiliando-os em 

atividades conjuntas e suporte. 

 

Eventos  

Como estudantes da UnB, sabemos que a rotina de somente participar das aulas pode ser 

extremamente cansativa e desgastante. Por isso, em nossa proposta, queremos trazer diversos 

eventos para auxiliar a vida dos discentes durante sua estadia na UnB. 

- Pensando nos calouros que chegam perdidos, daremos continuidade aos eventos de Boas-

Vindas que conta com participação especial da Ábaco (Empresa Júnior), Visionária (Atlética) e 

da Coordenação do curso. 

- Estruturar o Guia do Calouro de Contábeis com uma linguagem acessível e fácil para aqueles 

perdidos. 

- Para a comunidade em geral, pensamos em fazer palestras para nos mantermos informados 

com assuntos da atualidade e construir a multidisciplinariedade de formação dos discentes. 

- Para conhecer a fundo os projetos que cercam nosso curso, pensamos em organizar uma 

feira de extensão, para os projetos poderem demonstrar como funcionam as suas atividades, 

dessa forma podendo recrutar novos integrantes para auxiliarem em seus trabalhos.  

-  Planejamos organizar eventos para a interação dos discentes entre si para uma maior 

comunhão. 

- Venda de uma linha itens do CACIC para angariar fundos. 



 

Estrutura 

Atualmente não contamos com um espaço físico, entendemos o desejo de todos os discentes 

para finalmente conseguirmos um espaço físico para o CACiC e com base nisso, tentaremos 

com todas as forças alcançar esse tão sonhado espaço. E continuaremos com a agenda do 

CACiC: 

- Daremos continuidade com as reuniões periódicas com a Coordenação do curso, dando voz 

aos estudantes. 

- Participações mensais nas reuniões de colegiado do departamento. 

- Acompanhamento das reuniões do Conselho da FACE. 

- Manter nossa presença em eventos recorrentes como o Congresso de Contabilidade e 

Governança. 

- Dar continuidade a abertura da associação de ex alunos – Alumni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


