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Caros (as) colegas, 
 

Saudando-os cordialmente, venho por meio desta carta manisfestar o interesse de me 
candidatar a delegada no Congresso Estatuinte da Unifesspa. Movida pelo desejo de 
termos uma Unifesspa de qualidade, e que zela pela busca constante da equidade. 
Percebo no processo estatuinte um momento ímpar para contruirmos um documento que 
de fato irá refletir nossa postura perante a sociedade. 

Sou professora no ICE e atuo no curso de Física. Com mestrado e doutorado em Física. 
Atuo principalmente nos seguintes temas: controle de qualidade, treinamento de 
profissionais de medicina nuclear e desenvolvimento de objetos simuladores (phantoms) 
para radiologia convencional, mamografia, tomografia, medicina nuclear, dosimetria 
das radiações e radioproteção na medicina e ambiental. Além disso, possui 5 depósitos 
de pedidos de patentes, sendo 4 Patentes de Invenção (PI), 1 Patente de Modelo de 
Utilidade (MU) e 1 (uma) transferência de tecnológia de objeto simulador de controle 
de qualidade e treinamento de profissionais em prodecimento de medicina nuclear. 

Atualmente realizo meu trabalho na Unifesspa como professora do magistério superior e 
colaboro com os meus pares do instituto nas atividades de pesquisa, ensino e extensão. 
Exerço o cargo de Pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica. 
Nesta oportunidade tenho como objetivo ser eleita delegada para ajudar a definir o 
Estatuto da Unifesspa. Esta universidade, desejada por tanto tempo na nossa região, que 
precisa da contribuição de todos para realizar sua função de ajudar no desenvolvimento, 
com a produção e disseminação do conhecimento, formando cidadãos cada fez mais 
preparados para os desafios da região amazônica. 

Portanto, coloco meu nome à disposição para representá-los (las) no Congresso 
Estatuinte, cujo objetivo é defender as propostas que venham a formar o Estatuto da 
nossa Unifesspa. 

Manifesto deste forma a minha total disponibilidade e interesse em contribuir no 
Congresso Estatuinte Unifesspa. 

Meus cumprimentos; 
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