
Nome: Edna Marques 
Início na UEL: 1997 
 

Edna entrou na UEL através de concurso, em 15/09/1997, inicialmente 

para trabalhar no CECA  atendendo o curso de comunicação na função de 

editora de imagem, uma vez que tinha experiência de 15 anos trabalhando na 

antiga TV Coroados, hoje RPC e também na TV Cidade/SBT. Na época, foi 

entrevistada pela própria diretora do NTE, Profa. Estela Fuzii. 

“Foi uma conversa muito produtiva, pois ela me perguntava coisas 

simples e eu falava com paixão sobre minha experiência e a vontade de poder 

criar e crescer no setor. Nos identificamos logo de começo”, relembra Edna. 

Por trabalhar em TV, Edna estava acostumada com equipamentos mais 

modernos e profissionais. Além disso, o setor era e ainda é dominado pelos 

“meninos”, sendo que aos poucos ela foi conquistando seu espaço. “Procurei 

ganhar a confiança e simpatia de todos e com o passar dos tempos formamos 

uma grande família”, brinca ela. 

“Trabalhei com grandes profissionais que hoje já não estão aqui, entre 

elas a Dona Dalvina, Toninha, professora Idati Lemos e Professora.Terezinha 

Magahlães, todas aposentadas, mas o que guardo em minha mente com muito 

carinho é a professora Darcy Nampo, que já não esta mais nesse plano, e foi 

companheiras de todas as horas”, conta. 

Há 18 anos no NTE/LABTED, Edna disse que teve grandes alegrias e 

também decepções, mas sempre procurou, executar sua função com muito 

empenho e responsabilidade, alem de ser grata por tudo que conseguiu na UEL. 

Por fim, Edna agradece: “Duas pessoas a quem serei sempre grata é 

professora Estela Kobayashi Fuzii, que me recebeu com muito carinho e sempre 

reconheceu meu trabalho e, a segunda pessoa é um cara que admiro muito por 

vários motivos, é o meu atual diretor Pedro Paulo Ayrosa. Sendo assim, 

obrigada "professor" por ter me ajudado em várias coisas, tanto pessoal como 

profissional”. 

 

 

 


