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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO - ILC 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - FACOM 

CENTRO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – CACO 

 

ESTATUTO DO CACO/UFPA 
 
Ato Institutivo  
 
Aos dezessete dias de abril de 2015, institui-se o Estatuto do Centro 
Acadêmico de Comunicação Social (CACO), da Universidade Federal do Pará 
(UFPA), em assembleia geral realizada no auditório Francisco Paulo Mendes, 
do Instituto de Letras e Comunicação, no Campus Básico da Cidade 
Universitária José Silveira Netto. Nestes termos, segue o presente Estatuto.  
 
CAPÍTULO 1 – DA ENTIDADE  
 
Artigo 1º: O Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO, fundado em 
1979, é uma entidade livre e independente, sem filiação partidária, sem fins 
lucrativos, gozando de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com 
sede na Cidade Universitária José Silveira Netto.  
 
§ 1º - O CACO é o órgão representativo das/os estudantes de graduação do 
curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará. 
  
§ 2º - O CACO é regido pelo presente Estatuto e por leis que lhe forem 
aplicáveis, uma vez referendadas em Assembleia Geral das/os Estudantes de 
Comunicação Social da UFPA, considerando as leis vigentes no país. 
  
Artigo 2º: O Centro Acadêmico de Comunicação Social se propõe a:  
 
a) Representar o corpo discente da Faculdade de Comunicação Social – 
FACOM, mantendo a unidade em torno da solução de seus problemas;  
 
b) Defender os interesses e direitos das/os discentes da FACOM, sem qualquer 
distinção de raça, cor, nacionalidade, gênero, orientação sexual ou convicção 



Universidade Federal do Pará – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – Instituto de Letras e Comunicação – Faculdade de Comunicação – 

Centro Acadêmico de Comunicação Social – Rua Augusto Corrêa, nº 1 Guamá – CEP: 66075-990. Email: cacoufpa.ufpa@gmail.com 

 
 

política, religiosa ou social junto aos diversos órgãos, representações e 
instâncias da FACOM, da UFPA e da sociedade em geral;  
 
c) Manter contato e realizar atividades conjuntas com entidades, associações 
congêneres e/ou movimentos sociais, sempre que necessário e conveniente 
aos interesses e aspirações das/os discentes da FACOM.  
 
d) Manifestar-se publicamente, sempre que necessário, em nome das/os 
estudantes da FACOM, se solidarizando com as reivindicações de estudantes, 
das entidades estudantis e dos movimentos sociais;  

e) Promover e desenvolver atividades e eventos de caráter científico, político, 
cultural, de pesquisa, de extensão e de lazer que contribuam para a melhoria 
do ensino, para o aprimoramento educacional, profissional e, sobretudo, do 
senso crítico da/o estudante;  
 
f) Lutar pela qualidade e gratuidade do ensino público e igualdade de 
condições para o acesso e permanência na universidade;  
 
g) Participar da escolha de representantes dos conselhos deliberativos das 
diversas instâncias universitárias;  
 
h) Empenhar-se para uma melhor adequação das condições físicas, que 
correspondam às necessidades funcionais do curso (laboratórios, salas de 
estudo, espaço, equipamentos em geral, entre outros);  
 
i) Cooperar com o corpo docente e técnico-administrativo na solução de 
problemas referentes à FACOM;  
 
j) Incentivar a postura crítica das/os estudantes para com as formas de 
comunicação e produções artísticas, em função da realidade social;  
 
k) Promover e incentivar o diálogo entre o corpo discente da FACOM e as/os 
demais universitárias/os, assim como colaborar com as outras entidades 
estudantis;  
 
l) Lutar pelo respeito às liberdades fundamentais do ser humano;  
 
m) Reivindicar a justiça, possibilitando a todos idênticas oportunidades para 
alcançar uma existência melhor e mais digna;  
 
n) Lutar pelo aprimoramento das instituições democráticas; 
 
Artigo 3º: É vetada ao Centro Acadêmico, enquanto entidade, a organização 
de eventos e atividades de natureza religiosa ou partidária. 
 
Artigo 4º: O Centro Acadêmico de Comunicação Social encarregar-se-à de:  
 
a) Manter departamentos dentro da estrutura da gestão que atendam às 
questões de natureza acadêmica, cultural, financeira, política, de comunicação;  



Universidade Federal do Pará – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – Instituto de Letras e Comunicação – Faculdade de Comunicação – 

Centro Acadêmico de Comunicação Social – Rua Augusto Corrêa, nº 1 Guamá – CEP: 66075-990. Email: cacoufpa.ufpa@gmail.com 

 
 

b) Apoiar, incentivar e garantir a participação de sócias/os e/ou sócias/os-
membros como representantes nos órgãos da FACOM e no Instituto de Letras 
e Comunicação – ILC e da Universidade Federal do Pará.  
 
§ único - Os representantes serão eleitos em reunião do Centro Acadêmico, 
sendo estes responsáveis pela relatoria do ocorrido nos espaços. 
  
CAPÍTULO II – DAS/OS SÓCIAS/OS E SÓCIAS/OS-MEMBROS  
 
Artigo 5º: São sócios do Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO, 
os/as acadêmicos/as regularmente matriculadas/os no curso de em 
Comunicação Social da Universidade Federal do Pará – UFPA.  
 
Artigo 6º: São sócios-membros do Centro Acadêmico de Comunicação Social 
– CACO, os acadêmicos regularmente matriculados no curso de graduação e 
pós-graduação em Comunicação Social da Universidade Federal do Pará – 
UFPA e que fizerem parte da Gestão em exercício.  
 
Parágrafo único: São discentes regularmente matriculadas/os na FACOM 
todas/os cujos nomes constarem na lista de estudantes da graduação 
fornecidas no começo de cada semestre pela Faculdade, com número de 
matrícula e nome correspondentes. 
 
Artigo 7º: São direitos dos sócios e sócios-membros:  
 
a) A participação direta, pela palavra oral e pelo direito de voto, em qualquer 
uma das coordenadorias do CACO e instâncias deliberativas, conforme as 
disposições do presente Estatuto;  
 
§ único - A participação direta dos sócios do CACO não implica em assumir 
quaisquer coordenadorias, uma vez que estas são assumidas no ato da posse 
da gestão eleita.  
 
b) Votar para escolha de (ou ser votado como) delegada/o para congressos 
estudantis, como membro representativo da Entidade ou para outros níveis de 
representação;  

c) Participar de todas as atividades promovidas pelo CA; 
 
d) Pedir convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Estudantes, desde 
que o pedido esteja de acordo com o Artigo 14º, alínea a e b. 
  
e) Reunir-se, associar-se e manifestar-se nas dependências do CACO, bem 
como utilizar-se de seu patrimônio para realizar e desenvolver qualquer 
atividade que não contrarie o presente Estatuto; 
 
f) Solicitar vistoria das finanças do Centro Acadêmico;  
 
g) Ter acesso aos itens presentes no inventário do CACO;  
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h) Pedir exoneração do cargo. Tal pedido deve ser feito por escrito e entregue 
em reunião do CA para algum sócio-membro da gestão em exercício.  
 
i) Avaliar e, se necessário, discutir e aprovar reajuste no valor do aluguel da 
Xerox do CACO, devendo ser aprovado em reunião do Centro Acadêmico 
qualquer encaminhamento sobre esta questão. 
 
 
Artigo 8º: São deveres dos sócios:  
 
a) Cumprir, fazer cumprir e respeitar o estabelecido no presente Estatuto, bem 
como as deliberações das instâncias do CACO;  

b) Comparecer às Assembleias Gerais de estudantes da FACOM;  

c) Lutar pela unidade e fortalecimento da Entidade;  

d) Zelar pelo patrimônio moral e material da Entidade;  

e) Indenizar o CACO por danos causados ao patrimônio da Entidade;  

f) Exercer com dedicação a função na qual forem investidos;  
 
Artigo 9º: São deveres dos sócios-membros:  
 
a) Cumprir, fazer cumprir e respeitar o estabelecido no presente Estatuto, bem 
como as deliberações das instâncias do CACO;  

b) Comparecer às Assembleias Gerais de estudantes da FACOM;  

c) Comparecer às reuniões do Centro Acadêmico;  

d) Lutar pela unidade e fortalecimento da Entidade;  

e) Zelar pelo patrimônio moral e material da Entidade;  

f) Indenizar o CACO por danos causados ao patrimônio da Entidade;  

g) Exercer com dedicação a função na qual forem investidos;  

h) Cumprir com suas funções de membro da Gestão do Centro Acadêmico;  
 
i) Prestar esclarecimentos referentes ao CA quando necessário e solicitado.  
 
Artigo 10º: Os sócios-membros que infringirem os preceitos estatutários 
estarão sujeitos às penalidades: 
 
a) Destituição de função;  

b) Suspensão;  
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c) Expulsão.  
 
§ 1º - No caso da alínea a, a destituição será decidida por maioria absoluta da 
Gestão em exercício.  
 
§ 2º - A penalidade prevista na alínea b implica na perda temporária do direito 
de votar em instâncias deliberativas do CACO.  
 
§ 3º - A penalidade prevista na alínea c implica na perda definitiva do direito de 
ser votado como delegado para congressos estudantis, como membro 
representativo da Entidade ou para outros níveis de representação.  
 
§ 4º - No que se refere aos incisos anteriores, as decisões caberão à 
Assembleia Geral.  
 
CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA 
ENTIDADE  
 
Artigo 11º: O Centro Acadêmico de Comunicação Social está estruturado de 
acordo com a seguinte hierarquia:  
I – Assembleia Geral de Estudantes da FACOM  
II – Reunião do Centro Acadêmico  
III – Gestão do Centro Acadêmico  
 
Seção 1 – Assembleia Geral 
  
Artigo 12º: A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação do Centro 
Acadêmico de Comunicação Social e é formada por todas/os os estudantes de 
graduação e pós graduação regularmente matriculados na Faculdade de 
Comunicação da UFPA, em pleno gozo de seus direitos.  
 
Artigo 13º: As Assembleias Gerais serão convocadas ordinariamente uma vez 
por semestre pela Gestão em exercício.  
 
Artigo 14º: As Assembleias Gerais serão convocadas extraordinariamente:  
 
a) Por iniciativa em reunião do CA de, no mínimo, 1/2 (metade) dos sócios-
membros da Gestão em exercício;  

b) Por requerimento escrito de, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos sócios à 
qualquer sócio-membro da Gestão em exercício, devendo a mesma proceder 
imediatamente à convocação.  
 
§ único - Caso nenhum sócio-membro da gestão em exercício proceda ao 
pedido junto à Faculdade, os 5% dos sócios que solicitaram a Assembleia 
Geral, terão liberdade para articulá-la junto à FACOM. 
  
Artigo 15º: A realização e convocação da Assembleia Geral far-se-á por 
convocatória com no mínimo 7 (sete) dias de antecedência da data prevista, 
constando à ordem do dia, data da realização, hora, local e as pautas a serem 
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discutidas, devendo ser amplamente divulgada para conhecimento dos 
estudantes e afixada nos murais da FACOM, ILC, Pavilhão F e espaço do CA.  
 
Parágrafo primeiro – A convocação e realização da Assembleia Geral 
deverão ocorrer durante os períodos letivos de acordo com o calendário 
acadêmico da UFPA.  
 
Parágrafo segundo – Cabe aos presentes na Assembleia a decisão ou não da 
inserção de mais pautas para discussão. 
 
Artigo 16º: As Assembleias Gerais serão presididas por um sócio-membro do 
Centro Acadêmico, exceto se convocadas com a finalidade de destituir a 
Gestão em exercício, casos em que serão presididas por qualquer estudante 
escolhido pela Assembleia Geral.  
 
Artigo 17º: São atribuições da Assembleia Geral:  
 
a) Discutir, aprovar ou rejeitar seu regimento interno;  
 
b) Discutir, aprovar ou rejeitar a reforma do Estatuto, de acordo com o que 
consta no capítulo VIII deste Estatuto;  

c) Deliberar sobre a aplicação das penalidades previstas no artigo 10º;  

d) Deflagrar o processo eleitoral e eleger a Comissão para coordenar o 
processo de eleição para a Gestão do Centro Acadêmico; 
  
e) Discutir, aprovar ou rejeitar questões de interesse dos sócios e sócios-
membros;  

f) Deliberar sobre os casos omissos no presente Estatuto;  

g) Destituir, se julgar necessário, a Gestão em exercício do Centro Acadêmico, 
garantindo-lhe direito de ampla e irrestrita defesa;  

h) Avaliar a prestação de contas da Gestão em exercício do Centro Acadêmico, 
aprovando-a ou rejeitando-a;  

i) Revogar decisões da Gestão em exercício; 
 
 
Seção II – Gestão do Centro Acadêmico 
  
Artigo 20º: A Gestão do Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO 
poderá ter o número de pessoas que julgar necessários para o desempenho de 
suas funções, com um mínimo de 08 (oito) pessoas.  
 
Parágrafo único: A Gestão deve ser formada por pessoas das duas 
habilitações do curso.  
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Artigo 21º: Fica reservada a liberdade de cada Gestão em organizar sua 
própria estrutura administrativa, observada à manutenção dos serviços citados 
no Artigo 4º, alínea a.  
 
Parágrafo único: Em caso de vacância a qualquer coordenadoria do CACO, a 
gestão, se necessário, terá liberdade de escolher a melhor forma de ocupação 
do cargo, estando de acordo com o presente Estatuto. 
 
Artigo 22º: A Gestão do Centro Acadêmico será escolhida por meio de eleição 
anual, direta e voto secreto.  
 
Artigo 23º: O período de cada Gestão será de 12 meses, a partir da data de 
posse.  
 
Artigo 24º: À Gestão cabe:  
 
a) Gerir a Entidade;  

b) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto; bem como divulgá-lo entre os 
sócios e sócios-membros;  

c) Cumprir com o que contar em seu programa exposto durante a campanha 
eleitoral;  

d) Zelar pela integridade do espaço físico do CA;  

e) Respeitar e encaminhar as decisões das instâncias deliberativas do CACO;  
 
f) Receber e administrar o valor mensal estipulado em contrato referente ao 
aluguel da Xerox; 
  
g) Valer e fazer valer os termos presentes no contrato de aluguel da Xerox;  

h) Planejar a vida econômica da Entidade;  

i) Convocar a Assembleia, nos termos do Artigo 13º e/ou Artigo 14º, alínea a e 
b;  

j) Designar, dentre seus sócios-membros, o ocupante da mesa de cada 
Assembleia Geral, exceto em casos que constam no Artigo 18º;  

k) Realizar reuniões quinzenais;  

l) Apresentar relatório formalizado nas assembleias gerais ordinárias e divulgar 
oralmente suas ações nas reuniões do centro acadêmico;  

m) Apresentar balanço geral no término do mandato.  
 
 
CAPÍTULO IV – DO FORRÓ DO VADIÃO 
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Artigo 25º: Cabe ao Centro Acadêmico de Comunicação Social organizar o 
Forró no Espaço Cultural Vadião, bem como destinar 100% do lucro para o 
caixa do C.A, quando lhe for reservada vaga na agenda de forrós, decidida em 
Conselho de Entidades de Base (CEB) do Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) da UFPA. 
 
§ primeiro – Caso a gestão do CACO não queira organizar o forró, a comissão 
de formatura da turma mais antiga, que nunca tenha organizado o forró e ainda 
esteja na faculdade, terá prioridade na realização, cabendo a ela decidir se 
divide ou não a organização e o lucro com outra comissão de formatura ou 
comissão organizadora de evento estudantil da FACOM-UFPA. 
 
§ segundo - para ter direito de reivindicar a organização do Forró do Vadião, a 
comissão de formatura em questão dever ter pelo menos 01 representante 
presente no Conselho de Entidades de Base (CEB) onde a agenda de forrós é 
sorteada. 
 
Artigo 26º: A organização do Forró de Comunicação no Vadião deve ficar 
atenta para não propagar ideia de caráter opressor na propaganda e/ou 
temática da festa. 
 
 
CAPÍTULO V – DAS REUNIÕES  
 
Artigo 27º: As reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente, convocadas 
pelo grupo de internet comum ao corpo discente da Facom e perfis do CACO 
nas redes sociais com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência 
da data prevista, abertas à participação de todas/os estudantes da FACOM, 
que têm direito à voz e voto nas mesmas, exceto nos casos dispostos no Artigo 
10º, inciso 2º.  
 
Artigo 28º: As pautas das reuniões ordinárias e extraordinárias deverão 
constar na convocatória das reuniões. Outras pautas poderão ser inseridas por 
qualquer estudante de Comunicação da UFPA, a qualquer momento até o 
início da reunião. Todas as pautas serão discutidas por ordem de prioridade 
decidida pelos presentes na reunião.  
 
Artigo 29º: Fica a cargo da Gestão decidir o dia, horário e local das reuniões 
semanais.  
 
Artigo 30º: O quorum mínimo para a realização das reuniões será de 3 (três) 
sócios-membros. 
 
Artigo 31º: Em caso de urgência, uma reunião extraordinária poderá ser 
convocada, devendo ser feita a convocação com, pelo menos, 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência da data prevista, no que tange ao quorum 
deverá ser respeitada a disposição do Artigo 30º.  
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Artigo 32º: Algum sócio-membro deverá fazer relatoria das reuniões no 
caderno de atas de CA e enviá-la para o grupo internet comum ao corpo 
discente, no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a realização das reuniões.  
 
Artigo 33º: Os nomes dos sócios e sócios-membros presentes e votantes nas 
reuniões devem constar na ata das mesmas, bem como as deliberações e 
demais decisões tomadas. 
 
CAPÍTULO VI – DO PROCESSO ELEITORAL  
 
Artigo 34º: As eleições devem ser convocadas por meio de edital, elaborado 
pela Comissão Eleitoral formada em Assembleia Geral.  
 
Artigo 35º: O processo eleitoral deve ser deflagrado, anualmente, em até cinco 
dias após o término da gestão em exercício. 
  
Artigo 36º: Poderão votar todos os estudantes sócios e sócios-membros do 
Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO.  
 
Artigo 37º: Poderão ser votados todos os estudantes sócios e sócios-membros 
do Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO, exceto os casos 
dispostos no Artigo 10º.  
 
Artigo 38º: É permitida a reeleição dos sócios-membros da Gestão.  
 
Artigo 39º: Fica assegurado o direito à livre associação para a formação de 
chapa para as eleições do Centro Acadêmico de Comunicação Social – CACO.  
 
Artigo 40º: A inscrição das chapas será feita junto à Comissão Eleitoral e 
obedecerá aos seguintes critérios:  
 
I – Ter denominação própria que a identifique;  
II – Conter número mínimo estatutário de 8 (oito) membros e apresentar os 
nomes dos componentes da chapa; 
III – Apresentar, no ato da inscrição, programa mínimo de gestão;  
 
Artigo 41º: A votação será em urna lacrada, cédula única, e o voto secreto.  
 
§ 1º - Serão anuladas as cédulas que tiverem rasuras ou qualquer outra 
irregularidade apontada pela Comissão Eleitoral.  
 
§ 2º - Não serão permitidos votos por procuração.  
 
Artigo 42º: Será eleita a chapa que obtiver maior número de votos em relação 
a cada uma das demais, ou caso for chapa única, que tenha a metade mais um 
dos votos em relação ao número de presentes às eleições.  
 
§ 1º - Será exigido o quorum mínimo de 60 (sessenta) votantes nas eleições. 
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§ 2º - Em caso de empate nas eleições, a Comissão Eleitoral deverá realizar 
eleição suplementar, apenas com as chapas que estiverem empatadas. 
 
Artigo 43º: A posse da nova Gestão não deve exceder o prazo de 15 (quinze) 
dias após a divulgação do resultado final da eleição por parte da Comissão 
Eleitoral.  
 
Artigo 44º: As eleições serão anuladas quando:  
 
a) O quorum da eleição não atingir o mínimo de 60 (sessenta) votantes;  
 
b) O número de votos brancos ou nulos for superior a 50% (cinqüenta por 
cento) do total apurado;  
 
c) Em qualquer dos casos mencionados, a anulação será feita pela Comissão 
Eleitoral, que igualmente se encarregará de convocar novas eleições no prazo 
máximo de cinco (5) dias.  
 
d) Não havendo eleição de nenhuma chapa em nenhuma das tentativas 
mencionadas, a Comissão Eleitoral deverá assumir temporariamente a 
coordenação do CACO, se comprometendo a convocar novo processo eleitoral 
em no máximo 30 (trinta) dias.  
 
CAPÍTULO VII – DA COMISSÃO ELEITORAL  
 
Artigo 45º: A Comissão Eleitoral deve ser composta por no mínimo 3 (três) 
sócios do Centro Acadêmico e em pleno gozo de seus direitos, que não 
pertençam à qualquer chapa concorrente ao pleito, e os mesmos serão 
escolhidos pelos estudantes presentes na Assembleia Geral ordinária do 
primeiro semestre letivo. Esta Comissão deverá ter como fiscais um membro 
de cada chapa inscrita, sendo que estes fiscais serão indicados pela(s) 
respectiva(s) chapa(s).  
 
Artigo 46º: Compete a Comissão Eleitoral:  
 
a) Formular o edital do processo eleitoral e publicá-lo;  
 
b) Acompanhar as eleições;  

c) Apurar os votos e publicar a ata da eleição;  

d) Ditar as regras da campanha eleitoral;  

e) Pedir recurso ou impugnar caso constate alguma irregularidade;  
 
Artigo 47º: Compete aos fiscais da Comissão Eleitoral:  
 
a) Cobrar da Comissão Eleitoral o cumprimento dos prazos e os termos 
estabelecidos no presente Estatuto;  
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b) Acatar as decisões da Comissão Eleitoral;  
 
Artigo 48º - Fica determinado que em no máximo três semanas após a 
divulgação do resultado das eleições deve ser realizada uma reunião entre os 
componentes da chapa eleita e da antiga Gestão para troca de informações, 
bens e documentos referentes ao Centro Acadêmico de Comunicação Social – 
CACO.  
 
Artigo 49º: Qualquer caso omisso neste Estatuto, com relação às eleições, 
será resolvido pela Comissão Eleitoral.  
 
CAPÍTULO VIII – DO PATRIMÔNIO  
 
Artigo 50º: O patrimônio do Centro Acadêmico de Comunicação Social – 
CACO será constituído pelos bens móveis e imóveis que possua ou venha a 
possuir por compra, doação ou legado, bem como os saldos líquidos apurados 
ao fim de cada gestão.  
 
Artigo 51º: O patrimônio do CACO deverá ser preservado por todos os 
estudantes. Caso este artigo seja infringido, será convocada uma reunião para 
a resolução do (s) caso (s).  
 
Artigo 52º: A receita da Entidade é ou pode ser constituída por:  
a) Contribuição dos sócios;  
b) Dividendos;  
c) Auxílios;  
d) Doação e legados;  
e) Aluguéis;  
f) Rendas eventuais;  
g) Quaisquer outros meios admitidos em Assembleia Geral.  
 
Artigo 53º: Findo o mandato de cada Gestão à frente do Centro Acadêmico, 
fica esta obrigada a divulgar a lista contendo os bens (patrimônio) do CA, a 
qual deve ser assinada pela chapa que tomar posse se estiver condizente com 
a realidade.  
 
Artigo 54º: Em caso de extinção do CACO, ficará sob tutela da FACOM e do 
Conselho de Centros Acadêmicos do DCE da UFPA, todo o seu patrimônio.  
 
CAPÍTULO IX – DA RELAÇÃO COM A ENECOS 
 
Artigo 53º: A Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social 
doravante denominada Enecos - sociedade civil de duração indeterminada, 
organizada de acordo com seu Estatuto e legislação aplicável, sem fins 
lucrativos, com sede à Av. Unisinos, 950, São Leopoldo - RS, é a entidade 
mobilizadora e representativa dos/as estudantes de Comunicação Social em 
nível de graduação das instituições de ensino do país.  
 
Artigo 54º: As Gestões do CACO, em exercício, respeitarão e divulgarão as 
deliberações da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação Social – 
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Enecos, desde que as mesmas não sejam lesivas aos estudantes da UFPA ou 
estejam em desacordo com o capítulo I do presente Estatuto. 
 
Artigo 55º: As Gestões do CACO, em exercício, apoiarão as atividades e 
eventos promovidos pela Enecos, trabalhando em conjunto pelos direitos dos 
estudantes de Comunicação Social, principalmente os da Região Norte do 
país.  
 
Parágrafo único: Todas as relações das Gestões do CACO, em exercício, 
para com a Enecos, baseiam-se nos princípios do respeito e confiança mútuos, 
elementos indispensáveis a uma convivência harmoniosa e produtiva em prol 
dos interesses estudantis.  
 
CAPÍTULO X – REFORMA DO ESTATUTO  
 
Artigo 56º: No caso de reforma total do Estatuto, será eleita uma comissão 
para elaborar uma proposta que, depois de divulgada, terá 7 (sete) dias para 
receber emendas dos sócios e sócios-membros. Será submetida, então, a 
apreciação da Assembleia geral, que decidirá pelo voto da maioria absoluta 
dos presentes.  
 
Parágrafo único: para apreciação dos sócios e sócios-membros do CACO, a 
nova proposta de Estatuto deverá ser amplamente divulgada, devendo ser 
enviada para comunidade virtual comum entre o corpo discente e afixada nos 
murais da FACOM, ILC, Pavilhão F e espaço do CA.  
 
Artigo 57º: No caso de reforma parcial, a mudança do Estatuto deverá ser 
realizada pela Assembleia Geral, que decidirá pelo voto da maioria absoluta 
dos presentes, conforme Artigos 16º e 17º. 
 
 
CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Artigo 58º: Os casos omissos no presente Estatuto deverão ser discutidos pela 
reunião semanal do CACO e, em caso de dúvidas, levados à deliberação da 
Assembleia Geral.  
 
Artigo 59º: A Gestão em exercício deverá imediatamente após a aprovação do 
presente Estatuto em Assembleia Geral ou reunião do CACO, providenciar sua 
divulgação, bem como seu registro em cartório, no menor prazo possível, e 
onde mais for necessário para se ter o devido reconhecimento jurídico da 
entidade.  
 
Artigo 60º: Este Estatuto entra em vigor na Gestão seguinte a partir da data de 
sua aprovação em Assembleia Geral ou reunião do CACO.  
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