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1. NOME COMPLETO: MOISÉS SIMÃO SANTA ROSA DE SOUSA 

2. DATA NASCIMENTO:     28.10.1967           RG:  2990130       CPF:270.874.842-49 

3. EMAIL:  moisesuepa@gmail.com             TELEFONE: 991456278 

4. CREF: 865    DATA REGISTRO:  20.06.1994           ÁREA DE ATUAÇÃO:  PLENO 

5. LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS: UEPA / SEDUC 

6. LOCAL DE TRABALHO ATUAL:  UEPA – CAMPUS III 

RELATO DAS AÇÕES 

Tem por objetivo o embasamento das ações a serem premiadas, portanto é necessário o maior 

número de informações. 

CATEGORIAS: 

18. (   ) GESTÃO 

QUESTIONÁRIO: 

 Qual sua qualificação profissional que o levou a obter esse resultado (currículo)? 

Sou formado em Licenciatura Plena em Educação Física (UEPA), possuo especialização 

em Ginástica Escolar (UEPA), Mestrado em Ciência da Motricidade Humana (UEPA), 

Doutorado em Ciências do Desporto (UTAD-PT). Atuo principalmente no Ensino 

Superior onde sou docente e pesquisador; e no ensino fundamental na rede pública 

estadual. 

 Qual área de atuação na Gestão pública ou privada? 

Coordenação do Curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará 

 Em que período você atuou ou atua como Gestor? 

2016 a 2021 

 Quais resultados obtidos que você considera relevante para ser premiado como Gestor? 

Dentre muitas realizações, destaco como mais importante a implantação do Curso de 

Bacharelado em Educação Física pela Uepa, atendendo à uma demanda de formação 

de mão de obra para o estado do Pará 

 Em que você se espelhou para ser um Gestor de sucesso? 

Em Deus, na honestidade das pessoas responsáveis, nos meus Educadores quando da 

minha formação superior, e nos atuais amigos que labutam no dia a dia na 

Universidade. 

 O que você acha que o Profissional de Educação Física tem de fazer para ser um bom 

Gestor? 

Caráter e vontade de contribuir para a melhoria da máquina pública, experiência 

profissional e formação continuada. 

 Você quer acrescentar alguma informação que você acha relevante para o seu 

desempenho que não foi perguntado? 

Sem dúvida alguma foram os bons exemplos dos meus professores de Educação Física, 

e o envolvimento como atleta do atletismo. Ambos foram os pilares para que eu 

tomasse a decisão de seguir esta nobre profissão. 

 Anexe fotos com nome da ação/evento/premiação/publicação/ livros/data/ local. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


