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Alexandre Jose Dias Pastana, Engo 
Computação, Pós-graduado em Enge-
nharia de telecomunicações e 
Pós-graduado em redes de Computa-
dores. Trabalhou na empresa Radio-
comm Motorola do Brasil e Prodepa-
-Pa. No Estado do Amapá, trabalhou 
no Prodap, na participação de vários 
projetos de Comunicações ópticas e 
Radio Enlace, Ex Professor Universitá-
rio das Faculdades SEAMA , Estácio e 
META, também ministrou e foi coor-
denador de Cursos de Redes do CEPA-
-AP. No CREA-AP, foi Assessor Técnico , 
Conselheiro por 02 mandatos , Ex 
coordenador da Câmara de Eng . 
Elétrica, atuou membro das Comis-
sões de renovação de Terço e Comis-
são de Educação e Atribuição Profis-
sional e Comissão de Ética Profissional 
– CEP.

10 AMAPAENSE COORDENADOR 
NACIONAL ADJUNTO DA COORDENA-
DORIA NACIONAL DE COMISSÕES DE 
ÉTICA DO CONFEA.

Márcia R. Almeida, Engª Eletricista – 
Opção Eletrônica, formada pela 
Universidade Federal do Pará - UFPA, 
pós-graduada em MBA Gerenciamen-
to de Projetos e Redes de Computa-
dores, trabalhou como Engenheira 
nas multinacionais SANYO e SONY do 
Brasil no Distrito Industrial de 
Manaus/AM. Ministrou aulas de Redes 
de Computadores e Cabeamento 
Estruturado na Faculdade SEAMA/Es-
tácio, onde também foi orientadora 
de TCC´s. Trabalha no Centro de 
Tecnologia da Informação – PRODAP, 
onde atuou como Coordenadora da 
Coord. De Redes, participando de 
vários projetos de implantação e 
expansão da Rede Metropolitana do 
Estado do Amapá. No CREA partici-
pou das comissões de Educação e 
Atrib. Prof.- CEAP (Coord. Adj.) e de 
Renovação do Terço- CRT (Coord. 
Adj.). Em 2022 atou como Coordena-
dora da Câmara de Engª. Elétrica - 
CEEE (desincompatibilizada).
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PROPOSTAS

• Tratar de forma igualitárias as diversas 
modalidades tecnológicas do Sistema 
Confea/Crea, buscando harmonização 
entre as diversas pro�ssões abrangidas 
pelo sistema;

• Valorizar as Entidades de Classe, envol-
vendo as empresas e instituições de 
ensino, fortalecendo a Engenharia, 
Agronomia e Geociências como um 
todo;

• Propor o aperfeiçoamento da �scaliza-
ção do exercício pro�ssional, do com-
bate ao exercício ilegal das pro�ssões 
abrangidas pelo sistema, e principal-
mente do acobertamento pro�ssional, 
para punição dos famosos “canetinhas”

• Propor a extinção do visto pro�ssional 
de Pessoa Física, efetivando a utiliza-

ção do Registro Nacional de forma 
uniforme por todos os Creas;

• Cobrar e acompanhar a implementação 
da ART Nacional;

• Incentivar a maior participação e repre-
sentatividade das mulheres no sistema 
Confea/Crea, com projetos e políticas 
de valorização pro�ssional e de reco-
nhecimento de sua contribuição em 
todas as esferas do sistema e entidades 
de classe;

• Aproximar o sistema Confea/Crea e 
Mútua da comunidade pro�ssional e 
acadêmica;

• Atuar de forma transparente e ética, 
sempre comprometidos com a Enge-
nharia. 

Por um CONFEA com mais 
igualdade e inovação.
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