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Resumo profissional 

 

 Pesquisadora de solos lateríticos com posterior desempenho em 

funções pedagógicas, monitora, orientadora, professora das 

disciplinas química geral, físico-química e química orgânica I,II e 

III. 

 Conselheira regional, federal. 

 

Histórico profissional 

 

JUNHO 1987-ATUAL 

 

 Conselheira regional do CRQ 11ª região | CRQ 11ª região | São 

Luis, MA; 

 Conselheira suplente no exercício de 1986; 

 Conselheira efetiva a partir de junho de 1987 a janeiro de 1993 

Retornando em janeiro de 1996 até a presente data; 

 Membro da diretoria: vice presidente, chefe de fiscalização, 

tesoureira e Secretária. Atualmente exerço a vice presidência do 

conselho. 

 

MAIO 1999-SETEMBRO 2017 

 

 Avaliadora de curso superior para fins de reconhecimento | secretaria 

de estado de educação | São Luis, MA. 

 Avaliação de cursos superiores em licenciatura em ciências e química, 

quando solicitados pela secretaria com visitas nas universidades 

estaduais de Imperatriz, Caxias e São Luis e reavaliação a cada 

quadriênio. 

 

Outubro 1979-outubro 2005 

 

 Professora adjunta | UFMA - universidade federal do maranhão | 

São Luis, MA; 

 Ministrava aulas teóricas e práticas de química orgânica, 

Ministrava palestras, orientações para conclusão de curso; 

 Participação em bancas de monografias. 

 

Janeiro 2000-setembro 2005 

 



 Coordenadora do curso de química orgânica | UFMA - 

Universidade Federal do Maranhão | São Luis, MA 

 Gerenciamento administrativo e organizacional das atividades 

relacionadas a Grade de disciplinas e alunos, atendimento e 

orientação acadêmica. 

 

Agosto 1993-fevereiro 1995 

 

 Conselheira federal CFQ - conselho federal de química | CFQ | 

São Luis, MA 

 Relatora de processos de interesses profissionais e empresas na 

área da química. 

 

Agosto 1982-dezembro 1985 

 

 Coordenadora do curso de licenciatura em ciências | UFMA- 

universidade Federal do maranhão | São Luis, MA 

 Participação em comissão de análise do curso de licenciatura 

em ciências para Reconhecimento pelo MEC 

 Comissão para parecer de inscrição dos candidatos à concurso 

público para Ingresso na carreira do magistério 

 

Formação acadêmica - Competências 

 

 Especialização à metodologia do ensino superior: licenciatura - 

UFMA - universidade federal do maranhão, São Luis 

 

Janeiro 1977 

 

 Químico industrial: química 

Universidade federal do maranhão, São Luis; 

 Atividades pertinentes a função de Conselheira 
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