Caros colegas,

Diante de uma chance única de discutir o Estatuto da nossa universidade em prol da continuação de uma
trajetória de desenvolvimento e êxito, juntamente com um cenário crítico e desafiador como o que
confrontamos atualmente, penso ser esse um momento pertinente para contribuir com a nossa instituição.

A oportunidade de discutir tema tão relevante como na elaboração deste documento norteador sob o
princípio básico de que as instituições públicas de ensino superior devem funcionar para a construção e
produção do conhecimento aliado à excelência de sua relação com a sociedade, são motivações mais do
que suficientes que norteiam o meu desejo de fazer parte de algo muito maior e fornecer minha pequena
contribuição, mas não menos importante, face ao meu senso de justiça e pensamento crítico,
compromisso, ética e seriedade.

Acredito ser esse o momento propício para reforçarmos o compromisso da universidade pública,
socialmente referenciada e inclusiva, com participação da comunidade universitária e sociedade civil, com
respeito à pluralidade, transparência e gestão democrática e participativa e exercício pleno da cidadania,
destacando o papel fundamental e central das instituições de ensino que sempre trabalharam com
autonomia e exerceram papel transformador na vida de tantas pessoas. Estas são minhas justificativas
para que eu apresente a minha candidatura como membro do Comitê Organizador do Processo Estatuinte
da UFSJ (COPE).

Sou Professora Adjunta do Departamento de Engenharia de Alimentos desde 2014 atuando nas áreas de
ensino, pesquisa e extensão. Possuo experiência anterior de 5 anos na iniciativa privada e desde 2011
atuo como docente no serviço público federal, onde tive oportunidade de aprimorar meus conhecimentos
atuando em vários cursos da área de ciências agrárias, na coordenação de curso técnico, como membro
de comitê de pesquisa e, atualmente fazendo parte da Comissão Permanente de Pessoal Docente.

Considerando esta modesta apresentação gostaria de pedir um voto de confiança para cada um de vocês.
Apesar da minha exígua experiência, desejo fazer o melhor possível para fazer a diferença na construção
de uma universidade cada vez melhor para todos.

A eleição será no dia 4 de dezembro (quinta-feira), das 7h às 18h. Para votar, basta acessar o endereço
eletrônico www.eleicoes.ufsj.edu.br, buscar a eleição definida pelo Edital nº 004/2020 e seguir as
instruções da tela.
Cordialmente,
Profª Drª Ana Karoline Ferreira Ignácio Câmara
UFSJ/DEALI
ana.karoline@ufsj.edu.br

