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RESUMO 
 
 

 Mulher, negra, filha de pai semianalfabeto e mãe analfabeta, primeira da família a ter 

um diploma de Ensino Superior. Maranhense de nascimento e cearense por casamento. Fiz 

minha graduação em Letras pela Universidade Federal do Ceará (2002), minha especialização em 

Literatura pela Universidade Federal do Ceará (2004), meu mestrado em Linguística pela 

Universidade Federal do Ceará (2005), meu doutorado em Linguística pela Universidade Federal 

do Ceará (2009) e meu pós-doutorado pela Universidade Federal do Ceará (2013) através do 

PNPD/Capes. Minha tese A Evidencialidade em Textos Acadêmicos de Grau do Português 

Brasileiro Contemporâneo ganhou o Concurso de Teses do Centro de Humanidades da 

Universidade Federal do Ceará (2010) e foi publicada pela EDUFC em 2011. Tenho vários 

trabalhos publicados, dentre os quais capítulos de livro e artigos em periódicos científicos de 

qualis. Sou apaixonada pela minha profissão: sou professora de Língua Portuguesa desde 2001 e 

tenho experiência na área de Linguística e Literatura, com ênfase em Linguística Textual, 

Descrição e Funcionalismo Linguístico, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas 

linguísticas, gêneros textuais, literatura brasileira, leitura e produção de textos, metodologia 

científica, estratégia discursiva e evidencialidade linguística. Destaco ainda que vivenciei as várias 

realidades do Ensino Básico, pois fui professora na rede pública municipal e estadual no 

munícipio de Fortaleza-CE, e do Ensino Superior, como professora substituta por duas vezes no 

Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará. Ingressei na UNILAB em 2013 e, 

como docente, atuo no ensino de graduação, presencial e a distância, e pós-graduação, lato e 

stricto sensu, na pesquisa e na extensão, e na gestão, atuei como coordenadora do Curso de Letras-

Língua Portuguesa e como diretora do Instituto de Linguagens e Literaturas. Atualmente sou 

pesquisadora BICT/Funcap e Pibic/Unilab e estou como vice-reitora pro tempore da UNIVERSIDADE 

DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA. 
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RESUMO  

·      Afirmar uma GESTÃO DEMOCRÁTICA: manter diálogo constante com a comunidade 

acadêmica; fortalecer as instâncias deliberativas institucionais; valorizar e respeitar a 

diversidade/pluralidade social; promover a, valorização institucional e profissional dos servidores; 

constituir um ambiente/clima organizacional saudável; respeitar as decisões da comunidade 

acadêmica; efetivar uma gestão transparente. 

·      Instituir uma GESTÃO DA DIVERSIDADE: instituir uma gestão que expresse, em sua 

composição e em sua dinâmica cotidiana a diversidade/pluralidade que compõe a UNILAB, 

considerando-se a comunidade acadêmica, as sociedades e os territórios que a compõem; promover 

interlocuções entre os conhecimentos científicos e outros conhecimentos, considerando 

cosmologias, epistemologias, teorias e práticas variadas, que atravessam e constituem a UNILAB; 

potencializar interlocuções e entrelaçamentos entre múltiplas línguas, sociabilidades, povos e 

culturas que compõem a UNILAB; afirmar a arte e a cultura como patrimônio inestimável à 

Universidade e à sociedade, potencializando interlocuções, intercâmbios, performances e 

dinâmicas estéticas, ampliando a difusão e fruição artístico-cultural. 

·       Promover a CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL: implantar o Estatuto (consolidar as 

estruturas, setores e dinâmicas institucionais); formular, executar, integrar e avaliar as políticas 

institucionais; afirmar a sustentabilidade institucional, considerando dimensões ambientais, 

orçamentário-financeiras, de infraestrutura física e de recursos humanos, e ações que impactam a 

sociedade. 

·       Efetivar a INTERIORIZAÇÃO: uma gestão que amplia a interiorização, com foco prioritário, 

inicialmente, na Região do Maciço de Baturité e no Recôncavo Baiano, formulando e executando 

políticas institucionais que permitam à Universidade: fomentar/apoiar articulações e parcerias com 

sociedades civis e políticas locais/regionais; inserir-se de modo cotidiano e capilarizado nas 

regiões, considerando ações de ensino, pesquisa e extensão; promover a inserção social e 

profissional de discentes, servidores e egressos; apoiar/participar da geração de alternativas ao 

desenvolvimento socioeconômico e do fortalecimento de sistemas, equipamentos e políticas 

públicas locais. 

·     Manter e ampliar a INTERNACIONALIZAÇÃO: uma gestão que fortalece e amplia a 

internacionalização, com foco prioritário nos demais países que compõem a UNILAB formulando 

e executando políticas institucionais que permitam à Universidade: constituir uma efetiva política 

de internacionalização; manter e ampliar a presença de discentes de graduação e pós-graduação 

internacionais; fomentar/apoiar articulações e parcerias com sociedades civis e políticas nesses 

países; promover o intercâmbio de discentes e servidores e a inserção social e profissional de 

egressos; apoiar/participar da geração de alternativas ao desenvolvimento socioeconômico e o 

fortalecimento de sistemas, equipamentos e políticas públicas nesses países; fomentar a construção 

e difusão de conhecimentos, inovações e tecnologias. 

·      Dinamizar a INTEGRAÇÃO. promover a integração interna da comunidade acadêmica; 

fortalecer a presença, a comunicação, o diálogo e a articulação com sociedades civis e políticas, 

empresas, instituições e órgãos públicos; afirmar a inclusão em múltiplas dimensões e escalas, 

internamente e nas ações que impactam a sociedade; dinamizar a interculturalidade; fortalecer as 

políticas afirmativas e de assistência estudantil. 
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