
Caros Colegas, 

 

Meu nome é Henrique Silva de Souza, tenho 23 anos e estou prestes a concluir o 

curso de graduação em Licenciatura em Física, aqui pela Unifesspa. 

Em 2012, ano em que passei a residir em Marabá, tive minha primeira 

oportunidade de emprego no então Campus de Marabá, da UFPA. Neste mesmo ano, 

tendo participado de uma seleção para Bolsa Estágio não Obrigatório, para atuação na 

Secretaria Executiva do Campus, tive o privilégio de ser classificado e de logo dar início 

às minhas atividades enquanto Bolsista. 

No ano de 2015, iniciei minha trajetória como servidor técnico-administrativo 

desta instituição, quando fui nomeado e lotado no Instituto de Engenharias do Araguaia, 

na cidade de Santana do Araguaia-IEA, onde passei exatamente 5 meses e 5 dias. Neste 

período exerci a função de Coordenador Administrativo do Instituto. 

Depois de ter passado esse período em Santana do Araguaia fui removido para o 

Campus de Marabá, tendo sido lotado no Gabinete da Reitoria, onde fiquei por durante 1 

ano e 2 meses. Neste período exerci a função de Coordenador de Gestão da Informação. 

Em seguida, depois desse tempo lotado no Gabinete da Reitoria, visando o 

atendimento de uma demanda urgente da Unidade de Auditoria Interna, no interesse da 

administração, fui removido “provisoriamente” para AUDIN, onde, desde o dia 10 de 

outubro de 2016, passei a atuar naquela Unidade desde então exercendo a função de 

Coordenador de Controle e Acompanhamento. 

A Unifesspa, como universidade do interior, tem contribuído de forma 

significativa para melhoria de vida de milhares de pessoas. Antigamente, ingressar em 

um curso de graduação, público e gratuito, para muitos não passava de um sonho. No 

entanto, com a interiorização das Universidades, o sonho passou a ser realidade.  Desta 

maneira, reconhecemos a importância da Unifesspa quando analisamos o contexto social 

no qual ela está inserida. 

Desde o início da minha trajetória aqui na UFPA/unifesspa sempre sonhei com 

uma universidade melhor, haja vista que muitos eram/são os problemas enfrentados. 

Universidade esta que propiciasse não só condições de acesso ao ensino público e 

gratuito, mas, acima de tudo, que se preocupasse com a permanência dos alunos. 

Universidade esta que se preocupasse em valorizar seus discentes, seus docentes e seus 

técnico-administrativos, para que assim viesse de fato atender aos anseios da comunidade 

e a atividade fim, motivo de sua existência. 

Hoje, como servidor desta instituição, reconheço mais ainda a importância que 

nós, servidores técnico-administrativos, temos para o alcance da atividade fim da 

universidade; importância essa que muitas vezes tem sido deixada de lado ou muitas das 

vezes vem sendo ignorada, rejeitada e não reconhecida. 

Agora, estamos vivendo um momento muito importante para a Universidade e 

toda sua comunidade acadêmica e também para a sociedade de modo geral: o processo 

que dará origem ao Estatuto desta Instituição. 



Por compreender a importância desse processo, por entender que a partir dele 

podemos construir uma universidade mais justa, que reconheça a importância dos sujeitos 

que são o motivo de sua existência, que busque sempre a valorização desses sujeitos, é 

que venho lançar minha candidatura à vaga de Delegado da Estatuinte. 

Aqui, como servidor técnico que sou, assumo o compromisso de agir dentro desse 

processo de modo a atender aos interesses da categoria da qual faço parte. Assumo o 

compromisso de lutar por aquilo que é almejado pela categoria, uma vez que todos os 

eleitos não estarão ali para fazer valer sua própria vontade, mas sim, apenas “delegados” 

pela categoria para fazerem aquilo que coletivamente for decidido pela mesma. 

Desta forma, espero poder contar com o apoio de cada um dos caros colegas e 

também de não os decepcionar, caso seja eleito.  
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