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 Prezada Comissão Organizadora da Estatuinte, 

 

 Saudando-os com distinção e cordialidade, venho por meio desta apresentar a 

comunidade acadêmica meu nome para concorrer como candidata a delegada no Congresso 

Estatuinte da Unifesspa.  

 Eu, Alessandra de Rezende Ramos, matrícula siape 1315656, servidora pública federal, 

lotada na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ingressei como professora do 

magistério superior por meio de concurso público aprovada em primeiro lugar, para compor o 

quadro de professores do Curso de Ciências Naturais, no antigo Campus Universitário de 

Marabá da UFPA, hoje Unifesspa.  

 Atualmente sou professora Adjunto IV, e durante meus 8 anos de atuação docente 

desenvolvi atividades de ensino, pesquisa, extensão, orientação de estágios e administrativas. 

Como cidadã fixada no município de Marabá, sou membro do Conselho Consultivo da Reserva 

Biológica do Tapirapé e fui por quatro anos membro do conselho Consultivo da Floresta 

Nacional do Tapirapé-Aquiri, em ambos os conselhos tive participação ativa desenvolvendo 

inclusive projetos de extensão. 

 Participei ativamente do processo de criação e implementação da Unifesspa desde 

antes do seu início, ainda em 2013, com envolvimento político e social nas questões que 

permearam a criação desta universidade. Este período foi de grande crescimento profissional 

nos assuntos administrativos e legislativos que envolvem a formação e o cotidiano de uma 

universidade. Neste cenário de construção coletiva, participei diretamente na elaboração dos 

Projetos Pedagógicos (PPC´s) dos cursos de Ciências Biológicas, Psicologia, bem como do 

primeiro Regimento Pró-Tempere do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas (IESB). 

 



 

 Minha experiência administrativa iniciou ainda no antigo Campus Universitário de 

Marabá (UFPA), na Coordenação da Divisão de Pesquisa. Fui convidada a compor uma das 

Diretorias da PROEG por aproximadamente seis meses, quando solicitei minha exoneração 

para a assumir a Direção Pró-Tempore do Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas. 

 Assim, pelo exposto considero-me preparada, e sobretudo, com qualificação pessoal e 

profissional, adquirida durante meu percurso tanto dentro, quanto fora da Unifesspa, a ocupar 

uma cadeira como delegada no Congresso Estatuinte, com objetivo de defender as propostas 

que venham a formar o Estatuto da nossa Unifesspa, que norteará a construção de uma 

Universidade cada mais participativa, justa, integradora e comprometida com o 

desenvolvimento regional. 

 

Manifesto deste forma a minha total disponibilidade e interesse em ajudar no Congresso 

Estatuinte. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

Alessandra de Rezende Ramos 


