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

em geral colocando meu nome a disposição para concorrer como candidato a delegado no Congresso 

Estatuinte da Unifesspa.  

Ingressei no serviço público no ano de 2009 quando iniciei minhas atividades como professor 

no Curso de Ciências Naturais da UFPA no Campus de Marabá. Portanto, resido na cidade de Marabá 

e atuo no campo do Ensino Público Superior a 8 anos desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, de orientação de estágios e administrativas, o que me permitiu desenvolver uma 

compreensão clara sobre as principais demandas e necessidades que Marabá e Região apresentam, 

não apenas na área de Educação, mas também nas áreas de Economia, Saúde e Meio Ambiente.  

Participei continuamente do processo de criação e implantação da Unifesspa desde antes do 

seu início no ano de 2013, tendo convivido de perto com todo o contexto político e social que 

envolveu a criação desta Universidade. Nesse percurso ampliei e aprimorei meus conhecimentos 

técnicos no tocante aos aspectos administrativos e legislativos que envolvem a consolidação de uma 

Universidade tendo atuado diretamente na construção de documentos como os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC’s) dos Cursos de Biologia e Psicologia da Unifesspa, bem como, do primeiro 

Regimento Pró-Tempore do Instituto de Estudos e Saúde e Biológicas (IESB).  

No tocante ao campo da Gestão Pública e da Gestão Universitária, tive a oportunidade de 

adquirir experiências sólidas atuando como o primeiro Diretor Pró-Tempore do Instituto de Estudos 

e Saúde e Biológicas (IESB), primeiro Diretor Pró-Tempore da Faculdade de Estudos em Saúde e 

Biológicas (FACISB), bem como, o primeiro Coordenador do Curso de Graduação em Psicologia da 

Unifesspa. Por essas razões, considero-me apto e, sobretudo, com qualificação pessoal e profissional 

adequadas devido a minha vivência dentro e fora dos muros da Unifesspa, para ocupar uma cadeira 

como delegado no Congresso Estatuinte, e assim colaborar não apenas para criação de um documento 

formal, mas, para a criação de uma Universidade justa, responsável e comprometida com o 

desenvolvimento de toda a Sociedade.  

 

Cordialmente, 

 

André Luiz Picolli da Silva 


