
 
Eleição de representantes discentes PEP 2022 

 
 
GI - MESTRADO 
 
Candidato(a) 1: Ana Paula Pereira Maiato Nascimento 
 
Propostas: 
1) Acompanhar a criação e aplicação dos critérios para distribuição de bolsas pelo 
coordenador e chefe de área da GI. 
2) Promover a integração e cooperação do PEP com outros programas de pós-graduação 
oferecidos pela COPPE. 
3) Identificar novas oportunidades de parcerias para financiamento de pesquisas. 
4) Apoiar a criação de novos laboratórios no âmbito COPPE. 
5) 
 
Por que você deve ser eleito(a)? 
Para colocar ainda mais em evidência as atividades e pesquisas do PEP - GI e conduzir à 
prática as propostas, auxiliando os alunos e representando o programa. 
 
 
Candidato(a) 2: Thiago Medeiros Fonseca  
 
Propostas: 
1) Organização de eventos para integração dos discentes do PEP. 
2) Ampliar a cooperação entre discentes, docentes e técnicos/servidores do programa. 
3) Contribuir com a disseminação dos trabalhos realizados no PEP. 
4)  
5) 
 
Por que você deve ser eleito(a)? 
Experiência como representante discente no meu curso de graduação e desejo de 
defender os interesses dos alunos do programa. 
 
 
 
  



 
Eleição de representantes discentes PEP 2022 

 
 
GI - DOUTORADO 
 
Candidato(a) 1: Ariele da Silva Moreira Rodrigues Ferreira 
 
Propostas: 
1) Diálogo aberto! Reunião semestral para ouvir as opiniões, sugestões, críticas e 
comentários dos discentes em relação a infraestrutura, processos e questões 
acadêmicas do programa. Também, disponibilidade constante de escuta ativa com os 
interessados por meio de e-mail, aplicativos de conversas ou pessoalmente. 
2) Representação ativa! Representar internamente e externamente os direitos dos 
alunos do programa, além de incentivar o corpo discente para participar de comissões, 
conselhos e eventos dentro e fora do PEP. 
3) Integração participativa! Organização e promoção de eventos de integração, sendo 
um evento a cada semestre para acolhimentos dos novos alunos e introdução às 
ferramentas básicas necessárias para a vida acadêmica, além da possibilidade de um 
tour nas instalações do programa. 
4) Encontros cooperativos! Organização e promoção de encontros para discussão de 
temas específicos e avanços de cada área, sendo um evento a cada semestre para o 
compartilhamento de pesquisas por meio de divulgação dos discentes presentes. 
5) Extensão colaborativa! Ofertar curso(s) de extensão que englobe o princípio entre a 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão dentro da pós-graduação, com 
temática(s) oriunda(s) das sugestões dos discentes. 
 
Por que você deve ser eleito(a)? 
Tenho ampla experiência em representação estudantil! 
Fui representante discente durante a graduação (UFRRJ) e o mestrado (CEFET/RJ). 
Conheço algumas demandas existentes e anseios dos discentes em relação a vida 
acadêmica. Estou aberta ao diálogo de forma constante e com escuta ativa. Criei, 
organizei e promovi diversos encontros, eventos e oficinas/workshops durante minha 
trajetória acadêmica. Defendi os interesses do coletivo de alunos durante diversos 
episódios e ocorrências internas e externas das instituições ao qual era representante.  
 
Ariele Rodrigues: https://www.arielerodrigues.com/.  
Fico à disposição para dialogarmos, sempre que possível! 
 
 
  



 
Eleição de representantes discentes PEP 2022 

 
 
MESTRADO - EDG 
 
Sem candidatos. 
 
 
  



 
Eleição de representantes discentes PEP 2022 

 
 
DOUTORADO - EDG 
 
Candidato(a) 1: Diego Filipe Rodrigues Ferreira Prata 
 
Propostas: 
1) Contribuir com o melhor diálogo entre Docentes e Discentes. 
2) Buscar organizar feiras, congressos e palestras referentes ao nosso curso. 
3) Fomentar a pesquisa, o ensino e a extensão no curso de pós-graduação. 
4) 
5) 
 
Por que você deve ser eleito(a)? 
Sou o atual representante e gostaria de continuar fazendo esse trabalho com os meus 
colegas. 
 


