
Consolidação das Cartas de Apresentação das chapas candidatas para  

Representação Discente de Graduação no ConsEPE 

 

Caique Ferreira de Souza e Angelo Orletti Del Rey 

CHAPA 04 POR UMA CURRICULARIZAÇÃO CRÍTICA DA PESQUISA E DA EXTENSÃO PARA 

TODDES, E PELO FIM DO SUCATEAMENTO DO ENSINO BRASILEIRO! 

Em vista da necessidade de estabelecer e formalizar as atividades de pesquisa e 

extensão na UFABC, como demanda a estratégia nº 12.7 do Plano Nacional de Educação 

2014-2024 e a Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, nossa chapa se propõe a guiar o processo 

de curricularização da pesquisa e da extensão nos cursos ofertados. Isso será feito de 

modo a tornar esse tipo de atividade mais acessível para a comunidade acadêmica, 

principalmente para os estudantes trabalhadores ou estudantes que sejam responsáveis 

por menores de idade, e fazer com que tais atividades tenham maior reconhecimento 

em nosso meio. Dessa forma conseguiremos uma maior inserção da UFABC na região 

do ABC, tornando-a mais conhecida e importante. Também vale ressaltar que é 

conhecendo mais o que uma universidade faz que a sociedade civil defende o 

patrimônio público de extrema relevância social, política e econômica. 

Além disso, pretendemos lutar para que os processos educacionais da 

universidade sejam mais acessíveis à comunidade externa. Faremos isso através do 

fortalecimento das aulas públicas e de processos de extensão que estabeleçam diálogos 

com a comunidade externa, de forma a reconhecer seus integrantes como sujeitos 

críticos e construtores de conhecimento. Com essa política poderemos então 

sistematizar o conhecimento que já existe, facilitando a sua comunicação tanto em 

periódicos científicos quanto na mídia tradicional. Teremos assim o intuito de pautar a 

construção de conhecimento popular e ligado aos problemas diários que perpassam a 

vida da comunidade. Por fim, buscamos utilizar o ConsEPE como meio de denúncia dos 

ataques à universidade e como meio de organização da comunidade acadêmica e em 

vista dos constantes ataques às IFES.  

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

  Sobre os integrantes da Chapa 04 para representação estudantil no ConsEPE: 

Caique Ferreira é estudante do BCH desde 2020. É integrante do DCE-Solidariedade, e 

atualmente pesquisa sobre "Capitalismo Racial" na obra de Cedric Robinson. 



Angelo Orletti é estudante desde 2018 no BC&T e cursando neurociência. Realiza 

pesquisa na grande área da neurociência computacional, modelando processos 

biofísicos e identificando algumas funcionalidades, sendo bolsista pela FAPESP. 

O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Caique Ferreira de Souza e Angelo 

Orletti Del Rey e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Bianca Barboza Bertolotto e Nor Mustafa Mohamad 

CHAPA 03 POR UM BC&T MAIS JUSTO E INCLUSIVO: UM CURSO CONSTRUÍDO POR E 

PARA ESTUDANTES! Por melhorias estruturais e de ensino no projeto pedagógico.  

Ano após ano, inúmeras condições vivenciadas pelos estudantes do BC&T 

implicam em alto índice de reprovações, alta taxa de evasão e inúmeros casos de 

sofrimento psicológico dos estudantes. Na revisão do Projeto Pedagógico que será 

deliberada no ConsEPE em 2022, pretendemos garantir que a carga didática seja 

compatível aos créditos das disciplinas e que o planejamento do curso possibilite uma 

realidade acadêmica mais justa com toda a comunidade discente! Essa é a bandeira que 

nos comprometemos a defender em nosso curso, ampliada às discussões a respeito dos 

projetos pedagógicos dos cursos de formação específica vinculados a ele e aos demais 

cursos de ingresso. 

Para nós, a Permanência Estudantil é tópico fundamental que deve permear o 

fundo de todas as discussões e deliberações a respeito do futuro da Universidade e do 

cotidiano do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. É preciso construir e manter uma UFABC 

integralmente para todes, o que envolve as circunstâncias pedagógicas e estruturais de 

cada curso (passando pela dinâmica e ferramentas das coordenações e plenárias, 

Centros e ProGrad), o incentivo contínuo e o fluxo de oportunidades para o 

desenvolvimento da pesquisa em condições de qualidade, e uma postura propositiva e 

dialógica em relação às ações extensionistas. Neste momento, todo este debate deve 

levar em consideração os obstáculos enfrentados por toda a comunidade no ensino 

remoto, buscando possibilitar significativa melhora na qualidade de nossa vida 

acadêmica enquanto perdurarem os Quadrimestres Suplementares e em cada etapa da 

gradual retomada presencial.  

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

Sobre as integrantes da Chapa 03 para representação estudantil no ConsEPE: 

Bianca Barboza é estudante do BC&T e da Neurociência desde 2019, é também atriz e 

produtora cultural. Na UFABC, Bianca atua em projetos de extensão voltados à educação 



e esteve nos últimos dois anos defendendo a permanência estudantil no ConsUni, 

ConsEPE e ConsCCNH junto ao DCE através do Movimento Correnteza. 

Nor Mustafa é estudante desde 2018 no BC&T e atualmente cursando Neurociência com 

Ciências Biológicas. Nor ingressou no DCE com o objetivo de se unir com a pauta da luta 

estudantil. 

  O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Bianca Barboza Bertolotto e Nor 

Mustafa Mohamad e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Bruno Yuiti Nascimento Aoki e Miles Espadoto 

Olá Pessoal. 

Meu nome é Bruno Yuiti e junto com o Miles Espadoto somos a Chapa 01 

concorrendo para o ConsEPE.  

Quem são vocês? 

Eu sou Bruno Yuiti, estou no BC&T e quero fazer o pós-BI em Aero. Sou co-criador 

do FAQ para ingressantes 2021 e acho que muitos dos ingressantes 2021 já nos viram 

por aí nos grupos respondendo as perguntas e interagindo.  

Eu sou Miles Espadoto, estou no BC&T e pretendo fazer pós-BI em Neurociência. 

Sou co-criador do FAQ junto com o Bruno. Além disso, faço parte do PDPD fazendo 

pesquisa em Psicopatologia.  

Por mais que sejamos ambos ingressantes 2021, temos um contato muito grande 

com outras pessoas da universidade e lemos muitas das resoluções e atos decisórios da 

universidade, e temos acompanhado os conselhos superiores desde antes da matrícula 

na universidade. Assim, temos um bom embasamento para saber o que discutir nos 

conselhos, além de podermos opinar nas mudanças que ocorrerão dos projetos 

pedagógicos neste ano de 2022. Inclusive uma das nossas propostas é ampliar este 

contato com as pessoas da universidade, para atendermos de forma ainda mais 

abrangente a comunidade acadêmica. 

Nossas propostas são: 

Criar um canal de comunicação entre a comunidade acadêmica e nós, para 

podermos votar de acordo com os interesses dos estudantes e sempre tentar ao 

máximo dentro do nosso alcance, sanar as dúvidas que surgirem. 

Sempre após as sessões do ConsEPE, faremos uma espécie de boletim para 

leigos, explicando o que foi discutido e possivelmente votado, para que seja de 

conhecimento de vocês, e como uma forma de prestar contas para a comunidade 

discente, sempre explicitando como votamos nos projetos e os impactos deles. 



Sempre que possível, organizar reuniões antes das sessões do ConsEPE para 

discutir a pauta com os estudantes. 

Nas mudanças nos Projetos Pedagógicos que ocorrerão neste ano, criaremos um 

grupo com pessoas matriculadas no curso e pessoas que queiram cursar, que queiram 

discutir pontos que podem ser alterados em relação ao PPC. 

  Caso queira ter mais informações sobre nós, fale conosco pelo insta 

@chapa01.ufabc  

  O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Bruno Yuiti Nascimento Aoki e 

Miles Espadoto e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Luis Krasnikovicius e Paulo Homero Pereira 

Está sem formar? Está puto? 

Pois continue sem formar, mas agora tenha um canal para liberar sua raiva! 

Não deixe a Ira para depois, no ConsEPE vote dois! 

Principal pauta e mais importante 

Pautar um curso obrigatório e geral de didática para os docentes com foco em 

métodos modernos de avaliação e redução da carga cognitiva imposta aos discentes 

Pauta secundária 

Criar formas ativas que monitores e os próprios discentes busquem os alunos 

com pior desempenho para evitar reprovações (bônus de CR, aumento de disciplinas 

que podem pegar, horas extras, dentre outros) 

Ambos somos discentes da energia e participantes da plenária da engenharia de 

energia, por anos remando contra a correnteza, prontos para dar um olhar qualificado 

de um setor subrepresentado da UFABC nos conselhos. 

O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Luis Krasnikovicius e Paulo 

Homero Pereira e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Vinicius Florentino Bastos e Moroni Henrique de Holanda Felippe 

CHAPA 06 PELA LIBERDADE DE ENSINAR! POR UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

VERDADEIRAMENTE DEMOCRÁTICA E EMANCIPATÓRIA! 

Por meio da implantação das LIs em 2020, surgiram na UFABC, novas 

oportunidades e desafios. Como licenciandos, nossa chapa exalta com muita animação 

o potencial da radical transformação pedagógica dentro do debate sobre o papel 

estudantil na educação. Ademais, pelo ConsEPE defenderemos o espaço da LCH e da 



LCNE nas suas formulações representativas - de forma a ouvir e atender as demandas 

do novo perfil universitário em formação. As licenciaturas assumem um papel 

absolutamente fundamental na formação de nossa universidade, pretendemos assim, 

responder às nossas novas demandas - analisando os motivos da evasão das 

licenciaturas em seus anos iniciais, buscando a ampliação dos projetos, programas de 

formação docente, laboratórios didáticos, estágios e espaços pedagógicos. 

A educação universitária pública deve ser muito mais que um processo de 

elevação social por meios acadêmicos e profissionais. Nossa luta é para assegurar que 

ela seja um espaço de criação e divulgação de epistemologias e saberes diversos, de 

atuação pedagógica por meio de seus projetos e entidades, de formação cidadã pelo 

debate público e de vida na convivência de sua comunidade. Lutaremos para 

estabelecer um projeto educacional que não seja o da mera mercantilização da 

educação, mas sim um projeto de educação pública, verdadeiramente interdisciplinar, 

emancipatória, antirracista, e que busque sempre, a formação de sujeitos críticos.    

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

Sobre os integrantes da Chapa 06 para representação estudantil no ConsEPE: 

Vinicius Bastos é estudante do BC&H e da LC&H desde 2019. Atua como professor em 

diversos projetos de extensão como a EPUFABC e o Nossa Casa. Foi representante 

discente no ConsEPE em 2020 pelo Movimento Correnteza. 

Moroni Henrique é estudante da LCH desde de 2020, e atual representante discente 

desse mesmo curso, pesquisador que atua principalmente com projetos de pesquisa 

dentro da comunidade de Heliópolis, lugar onde mora desde que nasceu. 

O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Vinicius Florentino Bastos e 

Moroni Henrique de Holanda Felippe e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Victor Hugo Alves Steil e Marcilene Seles de Araújo 

CHAPA 05 PELA LIBERDADE DE APRENDER: ACESSO PARA INGRESSANTES, MÃES E PAIS, 

E LUTA CONTRA OS EXCESSOS DE REPROVAÇÕES! 

Quando falamos da liberdade de aprender, estamos reafirmando o nosso direito 

à educação que temos enquanto cidadãos e para que sejamos todes contemplades da 

melhor forma possível, em seus diferentes momentos da vida. Sabemos que durante a 

pandemia, o ensino como um todo sofreu uma grande defasagem na transição para o 

ensino remoto, principalmente o ensino médio das escolas públicas. Por isso 



defendemos a expansão dos cursos de nivelamento para preparar os ingressantes para 

o ensino superior. Dessa forma, terão uma melhor base e preparação prévia para os 

desafios de conteúdos que virão pela frente, fazendo com que o cenário desfavorável 

enfrentado anteriormente, não seja um complicante na iniciação da vida universitária 

de cada um.  

Além disso, também defendemos que mães, pais e responsáveis legais tenham 

prioridade em realizar matrículas em disciplinas no mesmo turno que suas crianças 

estudam. Para que assim, possam aproveitar simultaneamente o ensino de forma 

igualitária sem preocupações a mais de como estão, o que estão fazendo ou com quem 

deixar para ter foco e atenção em suas aulas, de maneira que consiga acompanhar as 

informações integralmente. 

Por fim, lutaremos por medidas que reduzam os altos índices de reprovação e 

diminuam a evasão estudantil na UFABC. Sabemos que ingressar no ensino superior é 

uma das fases mais difíceis que passamos, mas conseguir continuar até a conclusão do 

curso também é, ainda mais quando somos reprovades e o sentimento de incapacidade 

vem à tona, fazendo com que o estudante desanime, pensando em desistir. Dessa forma 

ressaltamos o quanto é importante adotar medidas para garantir que todes 

permaneçam na universidade e se formem.  

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

Sobre os integrantes da Chapa 05 para representação estudantil no ConsEPE: 

Victor Hugo Steil é estudante do BC&T desde 2019, é diretor de Políticas Educacionais 

no DCE, faz parte do Centro Acadêmico do BC&T e atualmente é representante discente 

no ConsEPE. 

Marcilene Seles é estudante do BC&H desde 2019. Foi bolsista de iniciação científica, 

estudando sobre Políticas Educacionais. Atualmente faz parte do Movimento Empresa 

Júnior Brasileiro e é Diretora Presidente da UFABC Jr. 

O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Victor Hugo Alves Steil e 

Marcilene Seles de Araújo e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

 

 

 

 



Consolidação das Cartas de Apresentação das chapas candidatas para  

Representação Discente de Graduação no ConsUni 

 

Julia de Holanda Poletto e Paulo Henrique de Sousa Pinheiro 

CHAPA 08 PELO FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDANTES: em defesa da 

nossa autonomia e das entidades estudantis!  

  Em diversas instituições de ensino superior as eleições para representação 

discente para seus Conselhos são realizadas conjuntamente às eleições de seus 

Diretórios Centrais dos Estudantes, mas esse não é o caso da UFABC. Hoje, devido às 

nomeações de interventores para a reitoria das universidades sendo realizadas por 

Bolsonaro, acentuam-se os ataques à autonomia dos estudantes, como no caso da 

Universidade Federal do Ceará, onde o interventor Cândido Albuquerque adiou as 

eleições para escolha da representação estudantil nos Conselhos Superiores da 

universidade. Assim, nosso direito de participar dos espaços deliberativos máximos 

poderia estar ameaçado, por isso é necessário defendermos que as eleições para RDs 

estejam na mão dos próprios estudantes, para que nossa voz e voto não seja vetada por 

nenhum interventor! 

Outra questão que tange a autonomia dos estudantes é o financiamento das 

entidades que construímos. Sabemos da imensa importância que as entidades 

estudantis da universidade possuem, em todas as suas categorias. Além de levar 

reconhecimento ao nome da UFABC para diversos lugares através das ações executadas 

ou dos torneios que competiram, as entidades estudantis permitem que os estudantes 

estejam ainda mais integrados na vivência da universidade durante sua graduação, 

participando desde as atividades formativas até as de cultura, lazer e saúde. Porém, hoje 

as entidades não possuem apoio e o financiamento necessário por parte da 

universidade, tendo como única solução seu autofinanciamento. Portanto, torna-se 

essencial a pauta do financiamento das entidades estudantis dentro dos Conselhos, para 

um melhor funcionamento e ampliar ainda mais as conquistas destas. 

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

  Sobre as integrantes da Chapa 08 para representação estudantil no ConsUni: 

Julia Poletto é estudante do BC&T e da Engenharia Biomédica desde 2018, atualmente 

é presidente do Centro Acadêmico do BC&T e compõe a diretoria executiva do DCE. É 

militante do Movimento Correnteza desde 2019 e foi representante discente no 

ConsEPE em 2020 e em 2021. 



Paulo Pinheiro é estudante do BC&T, ingressante 2021 e constrói o DCE atuando na 

Diretoria Étnico Racial. É militante do Movimento Correnteza e faz parte da executiva 

do DCE como Primeiro Secretário. 

  O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Julia de Holanda Poletto e Paulo 

Henrique de Sousa Pinheiro e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Gabriella da Conceição Massafera Paiva e Gabriela Alves dos Santos 

CHAPA 10 POR UM UNIVERSIDADE INCLUSIVA E EM DEFESA DAS MULHERES POBRES, 

TRABALHADORAS, NEGRAS, COM DEFICIÊNCIA, MÃES, LBTQIA+, CONTRA QUALQUER 

TIPO DE OPRESSÃO! 

A situação das mulheres na UFABC acompanha o cenário caótico que já existia e 

foi acirrado pela crise política e sanitária que vivemos no país hoje, as mulheres 

permanecem com diferenças de renda e de posição social e são desencorajadas, muitas 

vezes, a seguir suas carreiras acadêmicas. Por isso, consideramos fundamental a defesa 

das mulheres dentro da universidade, com políticas de inclusão, permanência e 

combate aos assédios que acontecem tanto de forma presencial, como online na nossa 

universidade. 

Queremos uma UFABC para todes, com permanência estudantil e garantia dos 

direitos. Para isso, o espaço Marielle Franco no campus de SBC deve ser consolidado e 

ampliado para o campus de SA. É fundamental também que haja um reajuste no valor 

do auxílio-creche, capaz de acompanhar o aumento generalizado de preços. Além disso, 

devemos garantir um ambiente seguro e acolhedor, cumprindo com maior rigor as 

apurações e encaminhamentos nos casos de assédios! 

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

  Sobre as integrantes da Chapa 10 para representação estudantil no ConsUni: 

Gabriella Massafera é ingressante do BC&T em 2020, é responsável pela Diretoria de 

Solidariedade do DCE. Faz pesquisa e projeto de extensão nas áreas de ambiental e de 

engenharia popular dentro da UFABC. Integra também a Diretoria de Mulheres e o 

Movimento de Mulheres Olga Benário. 

Gabriela Alves é estudante do BC&H e Relações Internacionais desde 2015. Mãe da 

Maria Luiza de 6 anos, trabalhadora terceirizada em uma empresa de 

Telecomunicações. Faz parte do Movimento de Mulheres Olga Benário, compõe a 

diretoria de Mulheres do DCE e Coletivo de Mães e Pais da UFABC. 



  O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Gabriella da Conceição Massafera 

Paiva e Gabriela Alves dos Santos e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Giovanni Ferreira Marques e Marcelo Pavão Takahashi 

CHAPA 11 PELA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NA UFABC! POR UM ENSINO QUE NÃO 

EXCLUA NENHUM/A ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE! 

Em uma conjuntura de crise social e econômica, defender que as/os estudantes 

pobres, trabalhadores, LGBTQIA+, mães, PCDs, indígenas e negras/os tenham o direito 

de permanecer na UFABC é urgente. Diante disso, lutaremos pela manutenção, a 

ampliação e o reajuste das bolsas estudantis, pelo direito dos estudantes de morar 

dignamente e para que o fretado e o Restaurante Universitário da UFABC sejam capazes 

de atender as demandas da comunidade universitária no retorno presencial. De modo 

geral, lutaremos para que todes, principalmente os discentes em maior vulnerabilidade, 

possam permanecer com qualidade na UFABC e aproveitar a universidade de maneira 

justa!    

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

Sobre as integrantes da Chapa 11 para representação estudantil no ConsUni: 

Giovanni Marques é estudante do BC&H, ingressou na UFABC em 2020. É integrante do 

DCE, atua na Diretoria de Solidariedade e soma na luta estudantil por uma universidade 

mais justa e acessível. 

Marcelo Pavão é estudante do BC&T, ingressou na UFABC em 2020 após cursar a Escola 

Preparatória da UFABC e integra o DCE desde então. É militante do Movimento 

Correnteza e compõe atualmente a diretoria executiva do DCE. 

O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Giovanni Ferreira Marques e 

Marcelo Pavão Takahashi e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

Giovana Louíze da Silva e Priscila Carvalho da Silva 

CHAPA 09 PELA UFABC PARA TODES: RESPEITO AO NOME SOCIAL E MAIS 

ACESSIBILIDADE!  

As cotas trans, aprovadas em 2018, permitiram um maior ingresso de pessoas 

transgêneras à UFABC. Esta foi uma grande conquista que tivemos dentro da 

Universidade. No entanto, ainda é necessário mais.  



Ainda é necessário o respeito ao pronome e nome social. Ainda é necessário 

ampliar as políticas que atendem estudantes com deficiência. Ainda é necessária uma 

convivência digna e respeitosa dentro da comunidade acadêmica. 

Iremos atuar no ConsUni em luta pela permanência de discentes trans, bem 

como pelo respeito ao pronome e nome social. Mais acessibilidade no campus SBC 

também é necessário. Além disso, por medidas de combate à intolerância de gênero, 

raça, religião ou sexualidade. 

Para que assim, todes possam ingressar, permanecer e realizar plenamente sua 

vida acadêmica. 

Convidamos você a conhecer mais sobre a nossa política PELO PLENO 

FUNCIONAMENTO DA UFABC: retorno presencial seguro e acessível, orçamento justo, 

autonomia e democracia! Para ler o nosso programa e acompanhar nossas ações, acesse 

as redes sociais do Movimento Correnteza ABC (“Correnteza ABC” no Facebook e 

@correnteza_abc no Instagram). 

Sobre as integrantes da Chapa 09 para representação estudantil no ConsUni: 

Giovana Louíze é ingressante de 2020 pelo BC&T, almeja seguir o curso de Engenharia 

de Instrumentação, Automação e Robótica. Faz parte do Diretório Central dos 

Estudantes, participando ativamente da pauta pela permanência estudantil. 

Priscila Carvalho é ingressante de 2018 do BC&T. Faz parte do Movimento de Mulheres 

Olga Benário, compõe a diretoria de Mulheres do DCE e foi bolsista de extensão do 

Coletivo CRU-solo. 

O conteúdo deste texto foi redigido pela chapa Giovana Louíze da Silva e Priscila 

Carvalho da Silva e é de total responsabilidade desta chapa. 

 

 

 


