
LISTA DE CANDIDATURAS DEFERIDAS 

 

A Comissão Eleitoral divulga a relação de candidaturas deferidas para a eleição de 

representante discente, junto ao centro de ciências da natureza (CCN/UFSCar).  

 

 Candidato: Marcelo Felipe da Silva Estácio de Santana 

Motivação: Há uma grande importância em criar propostas sobre o ensino remoto no 

campus, sem que este seja exclusivo. Sendo assim, minha maior motivação ao me 

candidatar como membro desse conselho é participar das discussões dos assuntos referentes 

ao ensino remoto, deliberando sobre melhores propostas, a qual respeitem a realidade dos 

alunos, melhorem a sua acessibilidade e de suporte psicológico a estes. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2520021435667050 

 

 Candidata: Gabriela Ribeiro 

Motivação: Decidi me candidatar ao conselho do CCN devido a situação em que nos 

encontramos frente a pandemia munidal. Dias repletos de incertezas em relação as aulas 

remotas, formaturas, novos alunos em 2021, dentre outras. Acredito que minha reputação, 

boa comunicação e pró atividade irão refletir em bons resultados para toda a comunidade 

do campus. Devido a minha participação em diversas instituições acadêmicas até o 

momento, sei como a maioria delas funciona e os problemas que enfrentam; além disso, 

participei de inúmeros eventos dentro do campus tanto na organização prévia quanto no dia 

do evento para certificar de que ocorreria como o planejado e que os problemas fossem 

solucionados; Sempre me disponho a ajudar os docentes quando os mesmos requerem 

ajuda, e por estar no último ano da graduação e ter contato com a maioria dos docentes, 

alunos, técnicos e servidores, a comunicação pode ser facilitada de modo a ajudar a 

comunidade como um todo. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6311389541128202 

 

 Candidata: Mariana Canutti Mariano Vicente 

Motivação: Como aluna da graduação do curso de Ciências Biológicas do campus Lagoa 

do Sino, acredito que seja direito de nós, alunos, saber o que acontece nas reuniões, 

acompanhar criações, extinções ou alterações acerca da UFSCar, entender possíveis 
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mudanças, positivas ou negativas, na esfera estudantil que fazemos parte e ter a opção de 

opinar sobre as informações que chegarem a nós. Além disso, entrei para do Conselho de 

Graduação (CoG) no ano de 2020 pois acho importante para minha carreira pessoal e 

acadêmica entender melhor as pautas que tratam do corpo estudantil. 

Diante da Pandemia do COVID-19 é necessário manter os discentes e toda comunidade da 

Lagoa do Sino conscientes das mudanças associadas à ausência das atividades presenciais e 

dar voz a todos, principalmente aos alunos, pois creio que serão os mais prejudicados com 

o cenário atual. Através dessa eleição minha intenção é participar das reuniões e estar 

presente nas tomadas de decisões sempre que possível, levando as propostas e decisões do 

corpo discente para a pauta discutida. Também proponho organizar e repassar as 

informações e possíveis modificações realizadas de forma clara para o coletivo, a fim de 

manter todos do grupo conscientes dos acontecimentos no âmbito acadêmico do campus 

Lagoa do Sino. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0208534406206549 

 

 Candidato: Lucas Baggio do Prado 

Motivação: Integrar o Conselho de Centro é desempenhar um papel no progresso e 

discussão de algumas pautas, fazendo presente e efetiva a representação do discente. Tenho 

em vista um olhar mais apurado para questões como representações artísticas, em nosso 

campus, e a criação de eventos que tragam questões importantes de nossa sociedade, como 

racismo, homofobia e machismo. E claro, visando sempre melhorias em diversas frentes 

para os estudantes. 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0226109857524953 
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