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Proposta 01 Criação do Podcast de Ergonomia. Projeto Integração

Promover visitas e atividades com o intuito 
de integrar os programas de mestrado e 
doutorado da COPPE. O aluno poderá 
expandir seu horizonte de pesquisa e 
conhecimento.

Junto com o corpo docente e equipe 
técnica através de encontros regulares 
não apenas acadêmico como também de 
lazer com a intenção de Intensificar a 
integração entre os alunos discentes do 
PEP, a Universidade e a COPPE.

Proposta 02 Criação de site para educação remota de 
diversas disciplinas.

Projeto Aulas 
Incentivar a participação dos alunos de 
mestrado e doutorado nos cursos de 
graduação da UFRJ, promovendo 
atividades que aprimorem a carreira 
docente dos alunos de mestrado e 
doutorado. Apoiar os orientadores na 
prática acadêmica.

Em conjunto com equipes 
multidisciplinares do PEP divulgar, 
promover e organizar a participação mais 
ativa dos alunos da EDG e GI em diversos 
eventos científicos dentro e fora da UFRJ 
tais como: Feiras, Simpósios, 
conferências, congressos, etc.

Proposta 03 Realização de feiras de inovação com os 
discentes.

Projeto Consultoria Solidária
Criar grupos de consultoria em gestão e 
inovação objetivo de apoiar empresas que 
atendam critérios previamente estipulados. 
O aluno poderá desenvolver-se na sua 
área de pesquisa aplicando seus 
conhecimentos na prática.

Criar um Grupo de Trabalho com um único 
e específico objetivo: aumentar 
significativamente nosso conceito para um 
nível de excelência de um programa de 
engenharia de produção

Proposta 04 Criação de Empresa Jr. Para interação de 
discentes e empresas. 

Proposta 05 Criação do curso de pós-graduação latu 
sensu em Engenharia da Qualidade.

Porque você deve ser 
eleito representante 
discente? 

Sou pró-ativo e muito comprometido com 
o processo de melhoria contínua dos 
cursos oferecidos pelo PEP.

Acho fundamental a integração aluno x 
instituição x sociedade.

O real desejo de cumprir com todas as 
propostas é, portanto, minha principal 
justificativa para ser eleito visto que todas 
essas ideias são de grande relevância 
para um objetivo comum.

Comentários e/ou 
perguntas

Se eleito, irei trabalhar para a otimização 
das condições oferecidas aos discentes.


