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Apresentação 

O Centro Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA – Campus Barreiras,              

identificado pela sigla CACAU, é uma entidade civil sem fins lucrativos, apartidária e sua finalidade é                

ser a representação dos discentes perante todas as instâncias universitárias e extra universitárias,             

ficando responsável pela representação em entidades de classe como, FeNEA, IAB, UNE, ABEA e outras               

que futuramente poderão existir. É um órgão que concentra as reivindicações estudantis, ideias, ideais              

e repassa essas informações aos órgãos competentes. A atual gestão se encerra no final do semestre                

2020.2. Nossas reuniões ocorrem uma vez por semana, sendo na 610 (Maquetaria), às quintas-feiras a               

partir das 18:30hrs ou na sala 606, às sextas-feiras, a partir das 10:00hrs. 

  

Composição - 2ª Gestão (2019.1 a 2020.2)  

● Conselho de Assuntos Acadêmicos e Externos (Áurea Gumes/Jéssica Borges) 

Representa os alunos nas reuniões de colegiado, departamento e de outras           

instâncias universitárias. São os porta-vozes do anseio discente. Coordena         

programas de monitorias, projetos de extensão, dentre outras funções afins. 

● Conselho de Marketing e Sistematização (Anne Reis/Isla Santos) 

Produz arquivos fotográficos, de vídeo e áudio do curso, cria logomarcas,           

cartazes, camisas, folders, certificados e gerencia as redes sociais ligadas ao           

curso. 

● Conselho de Eventos (Luci Cézar/Thainá Ribeiro) 

Organiza mostras de arquitetura e urbanismo, exposições de trabalhos, excursões para           

encontros estudantis, Bienais de arquitetura, congressos e feiras, churrascos e          

confraternizações diversas. 

●  Comissão Executiva (Anne Reis/Áurea Gumes) 

Sua finalidade é de gerir, organizar e fiscalizar o andamento das demais comissões. É              

de sua responsabilidade as convocatórias, eleições e assembleias gerais. 

● Conselho Fiscal (Diego Stern/Vinicius Mendonça) 

Guarda o caixa, compra suprimentos para o CACAU, zela pelo patrimônio do mesmo e              

produz o balanço mensal de gastos e entradas. 

● Coordenação (Eduarda Escobar/Lanara Pinheiro/Mércia Santos ) 

Tem função representativa, coordenadora, orientadora, organizadora e avaliadora do         

Centro Acadêmico. 
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Composição - 1ª Gestão  

● Conselho de Assuntos Acadêmicos e Externos (Igor Moraes/Tiago Freitas) 

● Conselho de Marketing e Sistematização (Ezequiel Oliveira/Fabyane Regis) 

● Conselho de Eventos (Millena Cintra/Samuel Correia) 

●  Comissão Executiva (Amanda Marize/Fabyane Regis/Samuel Correia/Tiago Freitas) 

● Conselho Fiscal (Alícia Ribeiro/Amanda Marize) 

● Coordenação (Anna Angélica/Camila Nunes/Franciele Lopes) 

  

Instagram: @cacau.ifba 

E-mail: cacau.ifba@gmail.com 

Site WIX do Curso (administrado pelo CACAU): 
https://arqurbifba.wixsite.com/campusbarreiras 

Issuu: issuu.com/cacau.ifba 

 

 


