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Sou Claudiana, pedagoga, técnica administrativa em educação da Unifesspa, atuando na Pró-

reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis. Dentre as minhas atribuições, consiste a de colaborar na 

articulação com a comunidade interna e externa para realização de atividades de extensão que tenham como 

mote principal as ações de arte, cultura e educação.  

A Unifesspa faz parte da minha trajetória acadêmica e profissional, desde campus da UFPA em 

que estudei, militei e me constituí pessoal e profissionalmente, até hoje como servidora e, mais 

recentemente como aluna da pós-graduação no Programa em Dinâmicas Territoriais e Sociedade a 

Amazônia (PDTSA).   

O processo de construção do Estatuto de uma instituição de ensino superior como a Unifesspa, 

que, apesar de ter sido formalmente criada em 2013, já tem uma trajetória histórica nesta região de mais de 

30 anos e por isso, agrega sujeitos de diferentes concepções a respeito da própria universidade e da sua 

relação com a sociedade e com a produção de conhecimento é um desafio e exige de todos e de todas nós 

um comprometimento para que o produto dessa construção coletiva corresponda aos anseios desses sujeitos. 

Nestes últimos dois anos pude participar de alguns debates e reflexões a respeito da construção 

da Unifesspa e das questões relativas à sua identidade e aos seus sujeitos. Desde as conferências e debates 

na Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão, nos idos de 2015, perpassando pelos seminários sobre as 

questões da diversidade, do ensino e da pesquisa, até as enriquecedoras conferências livres deste processo 

de estatuinte que nos provocaram a refletir que, pensar uma universidade na/da Amazônia significa romper 

com uma tradição de pensamento que enxerga a Amazônia como um grande vazio intelectual e 

demográfico, como foi apontado com toda a propriedade por Alfredo Wagner na sua palestra na Semana 

do Calouro, no início do mês de junho deste ano. Ele afirma que, esta região apesar de ter sido pensada por 

muitos intelectuais/pesquisadores de outros lugares do país e do mundo, pode e deve ser pensada e refletida 

pelos próprios sujeitos locais, pois aqui nesta região, não há um “vazio intelectual ou demográfico” e o 

desafio maior de uma universidade como a Unifesspa, que se faz na Amazônia e com os sujeitos 

amazônidas, é romper com esse discurso.  

Uma das questões mais interessantes que esse processo de estatuinte nos mostra até aqui, é a 

diversidade de concepções e perspectivas de universidade, de leituras de conjuntura, de áreas que se 

mostram em embates que são fundamentais e nos apontam que esta universidade e suas relações com seus 

sujeitos e com a sociedade têm crescido e que a participação de todos e de todas é muito importante.  

A partir dessa leitura do processo, da minha experiência, das relações como estudante (desde a 

graduação), da minha atuação na Proex, juntamente com a minha vivência pessoal que me possibilita o 

contato e diálogo com muitos sujeitos, de certa forma, me qualificam para ser representante desses sujeitos. 

Por isso me coloco como candidata participar dessa fase final da construção do nosso estatuto, pois gostaria 

de trazer a visão dessas vozes que tenho contato cotidianamente, a partir da extensão, das ações culturais e 

acadêmicas e me comprometo a refletir juntamente com as opiniões construídas nesse processo, que são 

debates interessantes a respeito da Unifesspa e do seu papel nesta região. 
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