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Areia, 12 de Abril de 2017. 

Caríssimos Servidores 

 

 Durante a trajetória percorrida pelo ensino no desempenho das minhas atividades 

sempre fui movida pelo entusiasmo, pela esperança e pelas críticas acerca do mundo em 

que vivo e do mundo do trabalho. A vida sempre nos encoraja com os desafios que 

enfrentamos e, neste breve espaço de tempo neste Campus Avançado de Areia, 

participei efetivamente neste processo, motivada pela essência da educação. Paulo Freire 

nos ensina “Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instanteˮ. Assim, tudo 

fez sentido, tudo moveu no Brejo de Areia. O aprendizado foi constante e assumir 

posição administrativa nos exige um exercício constante no processo de transformação.  

            Nesta travessia, o caminho pelo brejo de Areia foi o tempo todo, ação-reflexão. 

Não é uma tarefa fácil, sensibilizar corações e mentes para uma sociedade justa e 

humana quando não se está aberto para o aprendizado.  Não há pobreza maior que esta. 

  Foi com grata satisfação que recebi o convite do Magnífico Reitor, prof. Nicácio 

Lopes, a missão de coordenar, assessorar e gerir este Campus Avançado Areia. Recebi o 

convite como desafio repleto de incertezas, mas, cheio de esperanças, o que me moveu a 

planejar o primeiro Curso regular, o Técnico Subsquente Restaurante e Bar que fará parte 

da história deste Campus. Entretanto, houve uma ruptura no trabalho de gestão, haja 

vista um processo de doutoramento que inicio. Agradeço, ao prof. Nicácio a confiança 

em meu trabalho neste breve espaço de tempo e no aceite do meu pedido de 

afastamentos das atividades administrativas, bem como as Pró-Reitorias envolvidas. A 



Pró-Reitoria de Ensino esteve presente nesta construção, grata à profa. Mary Roberta 

Marinho. 

            A esperança deu lugar à materialidade do Projeto Pedagógico de Curso, foi um 

divisor de águas no Brejo de Areia e o que define a essência borbulhante da vida escolar. 

           Todo o processo foi encaminhado com muita dedicação e amor no fazer coletivo 

que dialogou com os professores e amigos do Campus Campina Grande. Agradeço 

também ao meu amigo Albino Nunes que foi sempre acolhedor das minhas solicitações 

para as demandas do Campus Areia. A toda equipe e Diretoria e Coordenadores do EAD, 

que sempre dialogou comigo de forma profissional e amistosa, a Anderson, Marcos 

Vinícius, Cristiane e Golbery.  

           Estendo os agradecimentos aos diretores e professores dos Campi envolvidos: 

Esperança, Monteiro e o Campus Souza nesta partilha de trabalho. Não posso deixar de 

mencionar a parceria realizada com a Universidade Federal da Paraíba, meu muito, 

obrigado, ao prof. Rogério Coadjunas do Curso de Gastronomia e Hotelaria.  

          À Diretoria de Gestão de Pessoas, Aguinaldo Tejo e, toda sua equipe.  À Diretoria 

de Comunicação, Filipe Donner e toda sua equipe e a Diretoria de Articulação 

Pedagógica, Degmar Anjos. Agradeço toda a cordialidade e compromisso com o 

servidor público. 

 Agradeço ainda, a todos que de forma direta e indiretamente se disponibilizaram 

em contribuir nesta demanda de trabalho que nos exigiu muita dedicação ao longo 

destes oito meses. Aos nossos queridos, servidores da Segurança e da limpeza deste 

Campus, aos professores e técnicos administrativos e um especial agradecimento à José 

Leonardo e a Lilian Arruda que harmoniosamente estiveram comigo nesta construção, 

efetivamente de forma respeitosos, dedicados e cuidadosos ao compromisso assumido. 

Vocês são fonte luminosa de amizade e benevolência.   

              Desejo que a querida Ivanilda Matias possa colher bons frutos da semente 

plantada neste Campus e sucesso na sua nova caminhada. São novos desafios que virão. 

 

Um abraço carinhoso, 

Márcia Maria Costa Gomes 
Ex-Assessora Campus Avançado Areia 


