
Paranavaí (PR), 13 de outubro de 2014.

Carta aberta em apoio à candidatura do Professor Dr. FREDERICO FONSECA DA SILVA,
ao cargo de Reitor do Instituto Federal do Paraná.

Há muito conheço o Professor Frederico, trabalhamos juntos em algumas instituições de
ensino no Estado do Paraná e no Estado de Roraima, para onde fomos como professores
efetivos da Universidade Federal de Roraima. Juntos, também, voltamos para este que hoje
tenho muito mais orgulho em dizer, meu Estado Natal e que considero o melhor Estado em
qualidade de vida do Brasil.

Por esta longa convivência, consigo ver no Professor Frederico o grande comunicador que a
ele confere a capacidade de trabalho em grupo e liderança, além do seu profundo
conhecimento das instituições em que trabalha, geralmente representando-as junto a esferas
governamentais com maestria. Outra grande qualidade que é possível ver no Professor
Frederico é a capacidade de identificar as qualidades dos que estão trabalhando com ele, o que
atribui a ele a competência de delegar atribuições para as pessoas que realmente as cumprirão
com destreza e rapidez. A imparcialidade nas atitudes e o ser confiável por característica
pessoal é que o credencia para o cargo que ora pleiteia.

São estas qualidades do Prof. Frederico que me fez, na qualidade de pesquisador do Instituto
Agronômico do Paraná, indicar à minha Instituição, o Instituto Federal do Paraná, para que
seja celebrado um convênio para a criação de um curso de especialização, a ser coordenado
pela Área de Difusão de Tecnologia do IAPAR, que terá como tema principal a “Assistência
Técnica Especializada em Sistemas Leiteiros”.

Grande amigo e grande Professor, fé no seu caminho e sorte em seu pleito. A família Instituto
Federal do Paraná só terá a ganhar com a sua eleição.
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