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ATA DE HOMOLOGAÇÃO 
 

À Coordenação e Secretaria do PPGAS-MN/UFRJ 
 
Assunto: eleição de novos membros para a Representação Discente  
 
 
  Vimos comunicar à Secretaria e Coordenação do PPPGAS-MN/UFRJ sobre 

a eleição de novos membros para a Representação Discente (RD), resguardando a 

Resolução CEPG n° 13, de 11 de dezembro de 2020 que dispõe sobre as normas sob as 

quais a Representação Discente deverá atuar (em conselhos, comissões, reuniões de 

colegiados e mediar as demandas e direitos dos discentes junto à UFRJ). 

  Às 19h00 do dia 18 de janeiro de 2023 foi realizada uma Assembleia 

Extraordinária convocada pela gestão atual da RD para apresentação e eleição de novos 

RDs. Estiveram presentes virtualmente (G.Meet) 18 discentes matriculados no 

Programa. A mobilização se deu via grupo de WhatsApp des alunes do Programa. Junto 

ao grupo foi disponibilizada um link para votação do melhor dia e horário para acontecer 

a Assembleia. Assim, previamente agendada, a Assembleia aconteceu na data e horário 

acima mencionados. Entre as pautas discutidas a principal foi a de apresentar e aprovar 

a candidatura de três estudantes interessados em fazer parte da RD.  

 Com aprovação unânime dos interessados tornamos público os nomes 

para formalização e atualização: como representantes do mestrado foram eleitos André 

Luiz Coutinho Vicente (Mat. 122023407) e Reinaldo de Jesus Cunha (Mat. 122023596). 

Eles assumiram o lugar de Magnólia Oliveira de Almeida Santos e David Danziger 

Regenberg. Em relação à representação do doutorado houve apenas uma candidatura, 

aprovada por unanimidade: Lívia Rabelo (Mat. 120006603), que entrará no lugar de 

Maria Aline Sabino Nascimento. Em relação ao segundo RD do Doutorado, por 

enquanto, até que outro representante assuma, segue atuando o RD André Luis Santos 

de Souza (Mat. 120006530). 

Atenciosamente,  
 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE 
PPGAS-MN 
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