
CARTA-PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO 

Marabá, PA. 11 de Agosto de 2017. 

 

À todas as Comunidades 

 

Através desta carta, eu Priscila Lima, estudante-militante das/nas Ciências 

Sociais, me candidato a representante discente para atuar como delegada da construção 

do Estatuto da Unifesspa e faço isto pela clareza e esperança que tenho neste momento 

de reafirmação dos compromissos que fundaram esta Universidade. O Estatuto é o 

documento máximo da instituição, mesmo entendendo que é uma ação simbólica, frente 

à realidade atual do país, continuo crendo que o mesmo deve espelhar a diversidade de 

estudantes que a Unifesspa se propôs a atender no momento de sua criação. 

Durante todo meu percurso acadêmico, estive por dentro das discussões e 

deliberações das diversas instâncias, pertencentes ou não, da estrutura institucional. Fui 

representante discente no CONSUN, CONSEPE, Congregação do Instituto de Ciências 

Humanas (ICH), Colegiado da Faculdade de Ciências Sociais (FACSAT), participei da 

gestão pró-tempore do DCE-JR e Centro Acadêmico das Ciências Sociais (CACS-

Unifesspa). Assim como, estou inserida no processo Estatuinte desde o começo dos 

trabalhos, já tendo pertencido a 1ª COMISSÃO ELEITORAL DA ESTATUINTE; 

participando das Assembleias Livres e Regional. 

Minha experiência com textos estatutários perpassa a formulação do estatuto 

vigente do DCE-JR e do novo estatuto do CACS-Unifesspa, que está em processo.  

O meu maior interesse nesses espaços sempre foi o como se decidiam as pautas 

estudantis nas instâncias institucionais, e ao longo do tempo, percebi que a maioria 

delas é pensada e decidida por outras categorias, o que reflete o problema da falta de 

participação e ocupação e representatividade dos espaços que nos são “destinados”, não 

por merecimento, mas, pelas lutas do passado. 

  Verdade seja dita, não aprendi nestes anos todos de Movimento Estudantil a 

mágica da ferramenta Mobilização-Comunicação, nem ao menos, consegui passar 

adiante minhas impressões e as coisas que aprendi nas minhas práticas, mas estas 

barreiras não diminuíram em mim a vontade de ocupar os espaços de disputa, para 

garantir minimamente as vozes e as vontades dos estudantes. 

Minha postura frente à construção do Estatuto será sempre a de refletir e agir em 

prol de políticas inclusivas, no sentido de representar cada vez mais os estudantes, em 

suas necessidades fundamentais de permanência e assistência, como no incentivo à 

produção de alternativas que transponham as cercas de nossa pequena ilha e impactem 

positivamente a sociedade de Marabá e região. 

Sei que são grandes as ambições, mas já me sentirei realizada se conseguir que 

este estatuto NÃO CONSERVE o status posto, que dificulta cada vez mais o acesso e a 

permanência ao ensino superior das minorias políticas e da juventude pobre de nossa 

região Sul e Sudeste do Pará. 

                                          Assina:  

 


