
 

CARTA PROPOSTA 

 

 
Gustavo Figueira de Paula  

Folha 17, Quadra 04, Lote Especial 
CEP 68505-080, Nova Marabá-PA 
Telefone: (94) 98412-0459 

 
 
Prezados(as) colegas, 

 

 

Saudando-os cordialmente, venho por meio desta carta manisfestar o interesse de me 

candidatar a delegado no Congresso Estatuinte da Unifesspa. Minha candidatura é 

movida, principalmente, pelo pelo reconhecimento da importância ímpar que é a 

construção do seu Estatuto da Unifesspa, oferencendo a oportunidade de consolidar uma 

visão de Universidade progressista, inclusiva e à serviço da sociedade. 

 

Sou professor no IGE e atuo nos cursos de Engenharia desse instituto. Sou Bacharel e 

Mestre em Engenharia dos Materiais e Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais 

pela UFSCar, com atuação nas área de ciência e engenharia de materiais com ênfase em 

polímeros, espectroscopia de alimentos e materiais, sensores de paladar e de ciência da 

computação. Tive experiências como diretor científico da BRSensor Indústria Brasileira 

de Sensores Ltda e como  gerente industrial da Aquanalyze Brasil Produtos Químicos 

Ltda. Coordenei em 2010 projeto PIPE/FAPESP de financiamento à pesquisa em 

pequenas empresas, entitulado "Provador Virtual para Café Torrado". 

 

Atualmente realizo meu trabalho na Unifesspa como professor do magistério superior e 

colaborando com os pares do instituto na atividades pesquisa, ensino e extensão. Nesta 

oportunidade tenho como objetivo ser eleito delegado para ajudar a definir o Estatuto da 

Unifesspa consoante as minhas crenças de como deve ser uma Universidade Pública 

Federal que se orienta para o desenvolvimento regional e para a Excelência. Esta 

universidade, desejada por tanto tempo na nossa região, precisa da contribuição de todos 

para realizar sua função de ajudar no desenvolvimento social e econômico do sul e 

sudeste do Pará, com a produção e disseminação do conhecimento, formando cidadãos 

cada fez mais preparados para os desafios globais. 

 

Portanto,  coloco  meu  nome  à  disposição para representar toda a Comunidade 

Acadêmica no  Congresso Estatuinte,  e manifesto a minha total disponibilidade e 

interesse na construção do Estatuto. 

 

 

Com meus melhores cumprimentos, 

 

 

 

                                   _____________________________________ 

Prof. Dr. Gustavo Figueira de Paula 

 


