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Caros(as) colegas, 

 

Com cordiais cumprimentos, manifesto o interesse em candidatar-me a 

ser uma das representantes docentes como delegada no Congresso Estatuinte 

da Unifesspa em razão do compromisso político, ideológico na construção de 

nossa universidade.  

No ensejo, destaco que a história de minha presença nesta instituição se 

inicia em 1997 como aluna de Pedagogia, como Campus da UFPA, como 

professora substituta de 2003 a 2005,  como técnica pedagógica de 2006 a 

2016 e por fim, em 2016 como professora Adjunta na área de Educação  

Especial do Instuto de Ciências Humanas – Faculdade de Educação, 

experiências que me oportunizaram há pelo menos 20 anos, constituir um 

pertencimento e comprometido com a trajetória de desenvolvimento desta 

instituição e com a realidade loco-regional. 

Durante os 11 anos que fui técnica pedagógica, atuei em áreas de 

gestão, quando fui coordenadora de extensão e colaborei com importantes 

momentos políticos decisórios e de contrução coletiva de planos de gestão do 

Campus de Marabá e documentos diretivos da UFPA em espaços e instâncias 

deliberativas. 

Isto posto, reconheço que o Congresso Estatuinte da Unifesspa, 

demandará representações que disponham de dedicação, compromisso com a 

construção de uma universidade autônoma, democrática, justa, humanizada, 

comprometida com as causas e demandas sociais de nossa região e da 

comunidade universitária, nesse sentido, candidato-me a ter a chance de atuar 

como delegada. 

Sou docente da Faculdade de Ciências da Educação, vinculada ao 

Instituto de Ciencias Humanas e atuo no curso de Pedagogia e demais 

licenciaturas e cursos de bacharelados especialmente com temáticas de 

inclusão, direitos humanos, acessibilidade e pessoas com deficiência. Tenho 

desenvolvido projetos de ensino, pesquisa e extensão há alguns anos, 

dialogando com a realidade do sudeste paraense nas áreas de arte-educação, 

incubação de empreendimentos solidários com grupos populares e nos últimos 

anos, dedico-me a área de direitos e inclusão das pessoas com deficiência, 

temática que se transversaliza nas políticas constituintes de uma universidade 

inclusiva e diversa. Estou na coordenação do Núcleo de Acessibilidade e 



Inclusão Acadêmica da Unifesspa contribuindo com as políticas de inclusão e 

acessibilidade na comunidade universitária.  

Sou docente do Mestrado PROFLETRAS – ILLA, onde oriento trabalhos 

na área de educação especial e surdez. E pertenço ao quadro de docentes do 

Mestrado em Educação no Ensino de Ciências e Matemática – ICE.  

Assim, esclareço que se for eleita como delegada, buscarei contribuir 

com a construção democrática do Estatuto da Unifesspa, de modo coerente 

com os interesses e demandas de nossa comunidade universitária. Portanto, 

coloco meu nome à disposição como candidata para representá-los(las)  no  

Congresso Estatuinte.  

Manifesto desta forma a minha total disponibilidade para fazer parte 

deste processo histórico que será a construção do estatuto de nossa 

universidade.  

 
 Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
                                   _____________________________________ 
 

Profa. Dra. Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo 
SIAPE 2418119 

 


