A presente proposta de candidatura para a gestão 2020-2022 da APECS-Brasil é
conduzida por Graciéle Cunha Alves de Menezes, 1ª secretária da gestão 2018-2020,
candidata à Presidente e por Hugo Alves Mariz de Moraes, 2º coordenador de multimídia
da gestão 2018-2020, candidato à vice-presidente.
Ao candidatar-se para a disputa da gestão 2020-2022, a chapa “Integração Polar”
compromete-se em continuar desempenhando o excelente trabalho de divulgação
científica conquistado pela APECS-Brasil nos últimos anos, otimizando essas ações e
implementando novas propostas que tenham potencial de oferecer maior visibilidade e
importância para a Associação. Assim, a chapa “Integração Polar” buscará promover
ações que visem o cumprimento das finalidades da APECS-Brasil estabelecidas pelo
artigo 2º do Estatuto da associação.
Desta forma, a presente proposta de candidatura buscará:
•

Estimular a comunicação e interação entre os membros associados, membros
participativos e membros da Diretoria APECS-Brasil de forma harmoniosa e
condizente com o papel desempenhado por cada uma das partes;

•

Implementar estratégias de acompanhamento dos membros participativos,
incentivando-os a se engajarem cada vez mais nas atividades da APECS-Brasil,
de modo que se sintam incluídos no processo de gestão e aprendizado com os
membros mais antigos;

•

Elaborar um plano de trabalho integrativo, que contemple os mais diversos
assuntos e interesses com as coordenações que compõem a Diretoria;

•

Incentivar a colaboração interdisciplinar entre pesquisadores polares e educadores
do Brasil e do exterior para compartilhar ideias e experiências, a fim de
desenvolver novos direcionamentos e colaborações de pesquisa, educação, gestão
e de divulgação científica polar por meio também de publicações científicas,
informes em periódicos nacionais e internacionais;

•

Ampliar e estabelecer novas parcerias estratégicas com órgãos governamentais
responsáveis pela implementação da Política Nacional para Assuntos Antárticos
(POLANTAR) e do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) além de órgão
internacionais;

•

Promover com seriedade a educação e a divulgação científica polar de qualidade;

•

Incentivar a formação de futuros líderes em educação, pesquisa, gestão da ciência
e divulgação científica;

•

Estimular a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável dos ambientes polares, oceânicos e da criosfera;

•

Buscar cada vez mais o engajamento da sociedade com a ciência polar e, assim,
aumentar o número de membros associados e seguidores nas redes sociais
(Facebook, Instagram e YouTube) da APECS-Brasil;

•

Fomentar atividades de educação e divulgação científica como componentes
integrativos da pesquisa científica para estimular futuras gerações de
pesquisadores e educadores do Brasil;

•

Gerar e divulgar oportunidades para o desenvolvimento da carreira profissional
de brasileiros que exerçam atividades relacionadas aos objetivos da APECSBrasil;

•

Buscar a promoção da divulgação científica com maior inclusão, equidade,
diversidade e pluralidade.

