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Franco Jefferds dos Santos Silva
Folha 17, Quadra 18, Lote 11
CEP:68505-440, Nova Marabá-PA
Telefone: (94) 98140-4728

Caros (as) colegas,

Saudando-os cordialmente, venho por meio desta carta manisfestar o interesse de me
candidatar a delegado no Congresso Estatuinte da Unifesspa. Movido pelo desejo de
termos uma Unifesspa de qualidade, justa, progressista 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 professor no IGE e atuo nos cursos de Engenharia desse instituto. Tenho doutorado,
mestrado  e  graduação  em  Engenharia  Mecânica,  com  atuação  em  Engenharia  de
Manutenção,  Aerodinâmica,  propulsão  e  Energia.  Tive  experiências  como  diretor
associado de uma pequena empresa de P&D e como engenheiro sênior de manutenção
de equipamentos em empresa privada. Como servidor da Unifesspa, desde 2014, atuei
como coordenador  do curso de Engenharia  Mecânica,  Vice-diretor  da  Faculdade  de
Engenharia de Materiais,  participei da comissão de pesquisa e extensão do Instituto,
também fui representante docente na congregação do Instituto.

Atualmente realizo meu trabalho na Unifesspa como professor do magistério superior e
colaboro  com os  meus pares do instituto  na atividades  pesquisa,  ensino e  extensão;
também atuo na Divisão de Inovação Tecnológica junto a Propit. Nesta oportunidade
tenho como objetivo ser eleito delegado para ajudar a definir o Estatuto da Unifesspa.
Esta universidade, desejada por tanto tempo na nossa região, 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 e do mundo.

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

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

Com os melhores cumprimentos 

                                   _____________________________________
       Prof. Dr. Franco Jefferds dos Santos Silva


