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Entrei na UEL por meio de Concurso Público e assumi a função em 
08/02/2001, tinha 31 anos e era recém separada. Tenho Graduação em 
Tecnologia em Gestão Pública e especialização em Gestão de Serviços Públicos. 
Entrei na UEL na CAE - Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos, hoje Prograd - 
Pró-Reitoria de Graduação. 
 
Iniciei minhas atividades mais especificamente na Divisão de Diplomas onde 
permaneci por muitos anos, tive uma breve passagem pela Divisão de Matrícula e 
encerrei minhas atividades na Prograd na Divisão Central de Estágios e 
Intercâmbios onde atuei como chefe de divisão por 06 anos. 
 
Aprendi muito na Universidade, nos trabalhos desenvolvidos e no contato com as 
pessoas. Costumo dizer que tenho paixão por "servir" por isso me orgulho de ser 
"servidora Pública". Busco sempre fazer o meu melhor e de uma maneira que 
gostariam que o fizessem por mim.. Sei que a UEL, pelo seu modelo de Gestão, é 
um tanto burocrática, mas encontramos meios de atender nossa clientela com 
eficiência e eficácia.  
 
Na Universidade conheci meu marido com quem estou casada há 13 anos, tenho 
uma filha do meu primeiro casamento e um filho do segundo casamento. Meu 
marido Álvaro atualmente trabalha na Pró-Reitoria de Graduação no mesmo 
local em que iniciei minhas atividades na UEL (Divisão de Diplomas). 
 
Tendo feito Curso de Graduação à distância me tornei uma apaixonada por esta  
modalidade de ensino e quando surgiu a oportunidade não resisti e vim 
trabalhar no Núcleo de Educação a Distância. Ainda tenho alguns anos antes de 
me aposentar, não sei por qual ou quais setores da UEL ainda vou "passar", gosto 
de desafios e talvez ainda tenha alguns a enfrentar antes da aposentadoria, mas o 
trabalho na UEL para mim é um orgulho. 
 
Como não iniciei minhas atividades laborais na UEL, muitas de minhas 
experiências anteriores de empresas privadas contribuíram para formar minha 
personalidade administrativa.  Minhas lembranças mais felizes na UEL dizem 
respeito às minhas conquistas pessoais e dentre elas destaco as amizades e os 
laços de trabalho que somente me fortaleceram ao longo desses anos. 
 


