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Ingressei na UEL em 1993, como professora temporária no 
Departamento de Educação com as disciplinas de Estrutura e 
Funcionamento, História da Educação, nesta mesma época fiz, além 
de outros, o concurso para o cargo de Pedagoga na UEL....e quando 
já em 1995 cheguei de uma aula na minha sala no Departamento, 
recebi um telefonema da PRORH solicitando que comparecesse para 
assumir minha vaga de concurso. Eu havia passado em segundo lugar 
e até então não havia sido convocada. Na ocasião, não entendi 
muito bem a convocação e disse para a pessoa que me ligou que não 
tinha interesse na vaga. Desligado o fone retornei a minha sala e 
contei o acontecido para a professora Maria Luiza Abud que 
imediatamente me disse: Maurênia, você está louca, é seu 
concurso, liga lá e diz que vai lá para ver quando e onde vai 
assumir!”. Bom, então retornei a ligação e a Lúcia deu uma risada 
longa e disse: “Passa aqui professora que vamos esclarecer melhor 
a convocação, realmente achei que você estava meio confusa”. 
Assim foi meu início. Fui na semana seguinte para o Colégio de 
Aplicação e lá fiquei por seis anos período manhã e noite e no 
período da tarde continuei com minhas aulas no Departamento de 
Educação. 
Depois fui para CEEBJA - Educação de Jovens e Adultos da UEL como 
coordenadora e lá permaneci por mais três anos, de lá fui para o 
CEI- Educação Infantil, um ano depois para o PROENE, hoje NAC- 
Núcleo de Acessibilidade da UEL e lá fiquei mais três anos por 
20h e as outras 20h já no LABTED. Como o trabalho foi se 
intensificando e no LABTED muitas pedagogas haviam se aposentado, 
a diretora Cleusa Espozetti de Assis me convidou para ficar em 
definitivo no LABTED, para melhor atender a demanda do setor com 
cursos de microensino e relacionamento interpessoal. E, à partir 
desses, fui pendurando outros cursos que julguei necessários e 
importantes em relação à Ação Docente e ao interesse que sempre 
tive em relação a saúde física e mental do sujeito no ambiente de 
trabalho. Sou formada em pedagogia desde 1988, educação especial, 
educação à distância, psicopedagogia clínica e institucional e em 
saúde mental. Toda minha área de interesse, meus estudos, meus 
artigos são no sentido de compreender e quiçá minimizar  os 
efeitos negativos das relações interpessoais ou a falta de no 
trabalho. 


