
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA 

 

Ilmº Sr. Coordenador da Comissão da eleição, Eldon Carlos Queres Gomes, 

 

Os componentes da Chapa biPolares abaixo designados, representados pelo candidato Raphael 

Fernandes Vieira Moreira Gonzaga, vêm solicitar a inscrição da mesma para participar do processo 

destinado ao preenchimento dos cargos da Diretoria da Associação de Pesquisdores e Educadores em 

Início de Carreira sobre o Mar e os Polos - APECS-Brasil, em consonância com o edital de 

convocação 02/2022. Os membros da chapa e seus respectivos cargos pretendidos, bem como a 

denominação da referida chapa, segundo a ordem, pedem deferimento: 

 

Presidente (Raphael Fernandes Vieira Moreira Gonzaga) e Vice-presidente (Paola Barros Delben); 

1º Secretário (Janayna Cynthia de Medeiros Galvão) e 2º Secretário (Gustavo Souza dos Santos); 

1º Tesoureiro (Maria Jimena Cruz) e 2º Tesoureiro (Júlia Lopes Lorenz); 

1º Coordenador científico (Joseline Manfroi) e 2º Coordenador científico (Laura Andréa 

Lindenmeyer de Sousa); 

1º Coordenador de educação (Amanda Leal da Silva) e 2º Coordenador de educação (Taluany 

Silva do Nascimento);  

1º Coordenador de multimídia (Guilherme Afonso Kessler de Andrade) e 2º Coordenador de 

multimídia (Julia Victoria Grohmann Finger); 

1º Coordenador de captação de recursos (Stephan Machado Dohms) e 2º Coordenador de 

captação de recursos (Anna Beatriz Jones Oaquim)  

1º Coordenador de cursos (João Paulo Felizardo) e 2º Coordenador de cursos (Mônica Munareto 

Minozzo) 

Coordenador de relações internacionais (Renan Costa de Lima) 

 

Proposta de Ação de Trabalho à Comissão Eleitoral da APECS-Brasil 

1. Dar continuidade e aprofundar projetos e ações que foram implementados durante a gestão atual, 

como cursos de especialização e extensão; 

2. Tornar a coordenação de captação de recursos funcional e capaz de prospectar e explorar 

oportunidades para gerar mais renda para as atividades e projetos da APECS-Brasil; 

3. Ampliar a atuação da coordenação de Educação, buscando mais contatos e parcerias com escolas 

pelo país e, também, nos aproximar de universidades, com foco especial em cursos de graduação, 

como forma de divulgação e aumento do interesse da comunidade acadêmica em relação às ciências 

polares; 

4. Estabelecer parcerias e convênios com instituições e organizações estatais e privadas, que tenham 

objetivos e atividades correlatas às da APECS-Brasil, especialmente no desenvolvimento de 

atividades de caráter científico, educacional e de divulgação científica, sempre condizentes com os 

nossos objetivos e compromissos estatutários, acadêmicos e científicos; 

5. Aumentar a integração com outros Comitês Nacionais, principalmente àqueles que se encontram 

na América Latina, com destaque para a América do Sul e Portugal; 

6. Desenvolver e aprimorar meios de participação, presença e interação com o público nas redes 

sociais, com personalização de conteúdo de acordo com o público predominante em cada rede; 

7. Consolidar nossa presença no Instagram e reforçá-la no Twitter, Facebook e YouTube; 

8. Atender aos requisitos para a monetização de nosso canal no YouTube; 

9. Estimular a associação de novos membros na APECS-Brasil, destacando a gratuidade, os 

benefícios atuais e propondo novos, que aumentem a atratividade, como descontos e oportunidades. 

 

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2022, 

 

Raphael Fernandes Vieira Moreira Gonzaga 


