
NOTA DE AGRADECIMENTO À COMUNIDADE ACADÊMICA 

Chegamos ao final de um ciclo na gestão administrativa do Instituto de 

Geociências e Engenharias (IGE), que iniciou-se em 19 de setembro de 2013, com a árdua 

missão de promover o desenvolvimento social, científico e tecnológico em várias áreas 

das Engenharias, Tecnologia da Informação e Ciências da Terra, em uma região com 

grande desigualdade social. Neste momento em que encerro esta honrosa missão, 

expresso a toda a comunidade acadêmica o meu sincero agradecimento.  

Gostaria de agradecer ao Prof. Elias Fagury Neto, que atuou como Diretor Geral 

da Unidade, de 2013 a 2016, pela contribuição ao meu aprendizado em gestão 

administrativa, quando atuei na Direção Adjunta, durante esse período.  

Minha gratidão o Prof. Adriano Alves Rabelo, que me acompanhou, durante a 

gestão 2016-2020, na direção do IGE, pela dedicação, esforço e parceria.    

Meus sinceros agradecimentos aos discentes (atuais e egressos), docentes e 

técnicos administrativos, que contribuíram de forma significativa para o pleno exercício 

da nossa missão.  

Expresso minha gratidão aos colaboradores terceirizados, que muito nos 

auxiliaram no fornecimento das condições necessárias para exercermos nossas atividades 

acadêmicas e administrativas. 

Gostaria de agradecer aos técnicos administrativos que atuaram conosco 

diretamente na gestão da Unidade, aos servidores da Secretaria Acadêmica, Secretaria 

Executiva, Coordenadoria Acadêmica e Administrativa, e também aos nossos queridos 

bolsistas, que nos ajudaram nas tarefas rotineiras do Instituto.  

Agradeço também aos servidores, aos voluntários, que passaram pelo IGE e deram 

sua parcela de contribuição.   

Aos membros da congregação do Instituto de Geociências e Engenharias, que 

trabalharam arduamente nas questões técnicas, acadêmicas, administrativas e financeiras 

da Unidade, auxiliando na gestão participativa e democrática, na tomada de decisão 

consensual, visando à melhoria da qualidade do ensino no IGE. 

Meus profundos agradecimentos aos representantes da administração superior da 

Unifesspa: Reitor, Vice-Reitora, Pró-Reitores, Diretores e servidores ali lotados, que 

foram parceiros durante este percurso, ajudando de forma coletiva e colaborativa, 

objetivando o crescimento da instituição.  

Minha gratidão também aos colegas gestores das demais Unidades da Unifesspa, 

pelo companheirismo e troca de experiências, durante todo esse período em que estivemos 

juntos. 

Historicamente, com criação da Unifesspa, a partir do desmembramento do 

Campus Universitário de Marabá da UFPA, em meados de 2013, recebemos a tarefa de 

implantar, sobre os alicerces do Campus II da UFPA/Marabá, o Instituto de Geociências 

e Engenharias da Unifesspa. Com a colaboração da comunidade acadêmica, iniciamos a 

estruturação administrativa da Unidade, a qual incorporou os cursos de Sistemas de 

Informação, Engenharia de Materiai, Engenharia de Minas e Meio Ambiente e Geologia, 



oriundos do antigo Campus da UFPA. Ampliamos o leque de opções no campo das 

Engenharias, criando cinco novos cursos: Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 

Engenharia Civil, Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica. A partir disso, 

estabelecemos um processo de modernização administrativa, criando subunidades 

acadêmicas, proporcionando a descentralização de demandas e maior autonomia aos 

cursos.   

Diversas conquistas foram obtidas durante a gestão, graças ao empenho e 

dedicação dos servidores que superaram desafios na busca de resultados positivos para o 

IGE. Dentre as principais realizações, destacamos também: a criação de 2 cursos de pós-

graduação; a ampliação do quadro de servidores docentes, passando de 36 (2013) para 89 

professores, no quadro atual; o aumento de 100% do número de técnicos administrativos 

(atualmente o IGE conta com 20 técnicos); a notável ampliação da área construída do IGE 

na unidade II, passando de 3.815 m² (2013) para cerca de 10.000m² atuais. 

Essas mudanças contribuíram para alcançarmos o principal objetivo da 

universidade, que é a formação de recursos humanos qualificados. Durante esta gestão, 

cerca de 400 engenheiros, 200 geólogos e 160 analistas de sistemas foram diplomados no 

IGE.  

Agradeço muito a oportunidade que a comunidade acadêmica do IGE me 

concedeu, pois foi um período de muita responsabilidade e, sobretudo, de aprendizado. 

Peço perdão àqueles que ocasionalmente tenha se ofendido através de palavras que 

fortuitamente tenha proferido. Isso jamais foi a minha intenção. A pluralidade de ideias, 

o diálogo, o respeito às individualidades e o espirito coletivo foram ferramentas 

fundamentais que ajudaram a nossa gestão. 

O Instituto de Geociências e Engenharias é a maior unidade acadêmica da 

Unifesspa, em termo de número de cursos, Faculdades e infraestrutura. Isso se reflete em 

enormes desafios. Porém, a Unidade conta com um quadro de servidores dispostos e 

competentes para superar qualquer barreira imposta. Nosso desejo se soma ao de milhares 

de jovens, que é de oferecer-lhes formação superior pública, gratuita e de qualidade, 

contribuindo para transformar suas vidas e as de seus familiares.  

Desejo muito sucesso à nova gestão do IGE, liderada pelos professores José 

Elisandro de Andrade e Valdez Aragão de Almeida Filho. Peço efetivo apoio da 

comunidade acadêmica a eles, pois a união nos proporcionará alcançar nossos maiores 

objetivos. 

 Seguirei como docente desta Unidade, com grande orgulho do período de 7 anos 

em que atuei na Direção, defendendo o IGE em várias circunstâncias, sempre baseado 

nos princípios do compromisso, da verdade, do respeito, da ética e da moral. 

 Obrigado! 

 

JOSÉ DE ARIMATÉIA COSTA DE ALMEIDA 

Professor do Magistério Superior 


