
                
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO – ILC 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FACOM 

CENTRO ACADÊMICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – CACO 

 

A Comissão Eleitoral faz saber a todos que: 

 

a) Terminado o prazo para a inscrição de chapas para concorrer as eleições do Centro 

Acadêmico de Comunicação Social (CACO), recebemos a inscrição de apenas uma 

chapa. A chapa “Unir: a integração faz a comunicação”, composta por nove membros, 

teve sua inscrição deferida por esta comissão. 

 

Os respectivos nomes e cargos são: 

Coordenadora Geral:Dayane Gonçalves Ferreira, 2010 

Vice-coordenador:Kristopher-Jon Samuel, 2012 

Coordenação Acadêmica: Brunella Veloso, 2010 

Coordenação de Comunicação: Elzo Newton Correa, 2012 

Coordenação de Comunicação: Maycom Carvalho da Silva, 2012 

Coordenação Cultural: Erica Dias, 2012 

Coordenação Cultural: Brenda Maciel, 2011 

Coordenação de finanças: João Cunha, 2010 

Coordenação de finanças:Kamilla Santos, 2008 

Coordenação política: João Bruno de Sousa, 2009 

Coordenação política: Gleici Kelly Correa, 2009 

Coordenação política: Kleyton da Silva, 2010 

Apresentação geral da proposta da chapa: 

Propomo-nos a construir uma gestão integrativa, visando o melhor para todos os 

alunos de Comunicação da UFPA.  Para tanto, construímos uma chapa que abrange 



várias vertentes ideológicas: acadêmicas, políticas, cultural entre outras. Enquanto 

gestão buscaremos as seguintes metas:  

- Propomo-nos a revitalizar o espaço físico do C.A. 

- Pretendemos lutar por melhorias na formação acadêmica, como na busca por 

melhores laboratórios, melhores estruturas, sem esquecer também das questões sociais 

que se encontram fora dos muros dessa universidade. 

- Propomo-nos a apoiar os vários projetos paralelos executados pelos discentes da 

FACOM, além de integrar esses projetos de uma forma que eles não se percam com o 

tempo. 

- Estamos dispostos a construir espaços de conscientização de base com discussões 

sobre a importância do C.A. e para o que ele serve, além de incentivar espaços para a 

apresentação e discussão de produtos e atividades produzidas pelos alunos, dentro e 

fora das disciplinas e laboratórios, promovendo a integração e interação entre os 

discentes da Faculdade. 

- Integrando isso, buscaremos zelar pelo CACO e fazer com que este se consolide como 

espaço de todos. A ordem é unir e interagir, a integração faz a comunicação! (Chapa 

“Unir: A integração faz a comunicação) 

 

b) Tendo em vista, o adiamento do prazo de inscrição e homologação das chapas, esta 

comissão decidiu pelo adiamento também das datas das eleições. As novas datas são: 

 

30 de janeiro a 5 de fevereiro: campanha eleitoral. 

6 e 7 de fevereiro: eleições. 

8 de fevereiro: resultado e posse.  

 

c) As eleições serão realizadas nos dias 6 e 7 de fevereiro das 8h às 14h, poderão votar 

todos os estudantes da graduação e pós graduação regularmente matriculados na 

FACOM. No dia 6 a urna estará no Instituto de Letras e Comunicação e no dia 7 estará 

no Bloco F. 

 

d) Para votar o estudante deve apresentar documento com foto, sendo permitido também 

a carteirinha do CACO e carteira de meia-passagem. Não serão permitidos votos por 

procuração. 

 

e) O quórum para validação das eleições é de 60 votantes. 



 

f) Como se trata de uma eleição de chapa única, a chapa precisará ter 50% mais 

um total de votantes para poder ser eleita. 

 

g) Não será permitida a realização de campanha a menos de 10 metros da urna. 

 

 

Belém 30 de janeiro de 2013 

Comissão eleitoral 


