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Prezados e com muita satisfação que lhes cumprimento com distinção e cordialidade. 

Venho por meio desta, me apresentar a comunidade em geral colocando-me a disposição para 

concorrer como candidato a delegado no congresso Estatuinte da Unifesspa. 

Entrei em efetivo serviço na universidade em julho de 2010, onde iniciei minhas 

atividades como professoras do curso de Engenharia de Materiais da UFPA, no campus de 

Marabá. Estou, portanto, há sete anos na universidade desenvolvendo atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, bem como, desenvolvendo atividades administrativas e de orientação. Já 

resido á onze anos na cidade de Marabá, o que me confere o bom conhecimento das 

necessidades desta região no âmbito da educação, economia, saúde e meio ambiente. 

Na universidade, pude acompanhar de perto o processo de criação da Unifesspa, 

contribuindo para sua implantação, pois nesse período de transição eu exercia o cargo de 

diretor da faculdade de Engenharia de Materiais, e foi neste trajeto que pude ter uma 

compreensão melhor das necessidades internas e externas da nossa universidade. 

Com relação a minhas experiências nestes sete anos de universidade, posso citar que 

exerci cargos de coordenação de estágio e TCC, diretor da Faculdade de Engenharia de 

Materiais de 2012 a 2014, chefe da divisão de Avaliação de cursos da pro-reitoria de ensino de 

graduação PROEG, representante docente no conselho do instituto de Geociências e 

Engenharias – IGE, participo da comissão de pesquisa e extensão do IGE, faço parte do NDE 

da Faculdade de Engenharia de Materiais, e por esta vivência dentro da universidade que me 

sinto apto e qualificado a me candidatar a uma vaga de delegado no congresso estatuinte da 

Unifesspa, podendo assim, continuar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento desta 

universidade e de toda a sociedade que esta abrange. 

 

Cordialmente, 

 

Márcio Paulo de Araújo Mafra. 


