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NOTA SOBRE A PARALISAÇÃO ESTUDANTIL 

 

Caros(as) estudantes, docentes e técnicos(as), 

 

Durante esta semana de paralisação das aulas, buscamos estabelecer um diálogo com os 

estudantes para tentar compreender as demandas, reforçar a importância das ações 

realizadas pela Direção Acadêmica – amplamente divulgadas nos diversos 

Comunicados e também em Audiência Pública realizada em 05/03/2015 – na intenção 

de auxiliar, no que estivesse ao nosso alcance, o encaminhamento das eventuais 

reivindicações aos interlocutores corretos. Infelizmente, não obtivemos êxito neste 

diálogo e nem mesmo recebemos pauta de reivindicações, sendo que os únicos 

estudantes a nos procurar foram aqueles que não desejavam a paralisação, especialmente 

por não entender suas motivações. Orientamos também a  comunidade acadêmica para que 

o direito de todos(as) fosse respeitado. 

 

Queremos destacar os resultados obtidos após as gestões realizadas pela Direção do 

Campus, primeiramente, em relação ao transporte e, em seguida, com relação a outras 

ações necessárias para a consolidação do campus Guarulhos da Unifesp. Tais resultados 

são decorrentes de um trabalho cotidiano árduo, pois não paralisamos em nenhum 

momento, mesmo diante das adversidades. 

 

Sobre o transporte ao campus 

Compreendemos que as mudanças na política de transporte, após o término do contrato da 

Ponte Orca, com a EMTU, exigiram a necessidade de adaptação da comunidade acadêmica 

e de melhorias no transporte público capazes de beneficiar a todos(as). Contudo, pedimos a 

compreensão em relação às restrições que tornaram totalmente inviável a continuidade 

deste serviço. São elas: 

 

1) O convênio da Ponte Orca era temporário (de 06/09/2012 a 05/09/2014), pois a 

melhoria do transporte público sempre foi o tema que motivou os movimentos de 

greve dos estudantes em 2012.  Portanto, não houve interrupção do convênio, 

simplesmente porque o mesmo terminou. A EMTU só aceitou renovar, nos mesmos 

termos e valores, por mais 4 meses (de 06/09/2014 a 06/01/2015). Antes disso, a 

empresa já havia comunicado proposta comercial com reajuste de quase 15%. 

Apresentamos também a proposta de criação de uma linha de ônibus especial (a 

exemplo da USP/Vila Madalena), saindo de uma das estações de metrô em direção 

à unidade provisória do campus, que atendesse a toda a população, com pagamento 

de tarifa, sendo a tarifa dos estudantes coberta pela Unifesp/MEC. Tal proposta não 

foi aceita pela empresa. 

2) Conforme estudo técnico realizado pelo campus, apresentado em reunião da 

Congregação e divulgado amplamente à comunidade acadêmica, o valor per capita 

por viagem do Convênio com a EMTU era quase 3 vezes maior que a média das 

tarifas do transporte público, sem considerar o desconto de 50% para todos os 
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estudantes e professores (o estudo está disponível em 

http://www.unifesp.br/campus/gua/images/documentos/EstudoTecnico_Transporte

UnifespGRU_1.pdf).  

3) Com a política que concede o novo passe estudantil estadual, tornou-se ainda mais 

difícil justificar a manutenção de um transporte exclusivo e paralelo ao sistema de 

transporte público pelas seguintes razões: 

3.1 Mesmo considerando o critério socioeconômico, a grande maioria dos 

estudantes do campus Guarulhos terá direito à gratuidade no transporte, 

segundo o levantamento socioeconômico realizado pela PRAE. O critério de 

renda inferior a 1,5 (um e meio salário mínimo= R$1.182,00) é per capita, ou 

seja, considera-se a renda domiciliar dividida pelo número de membros que 

vivem no domicílio. No caso de uma família de 4 membros, a renda familiar 

não poderia ser superior a 6 salários mínimos. 

3.2 Vale ressaltar que cabe à Unifesp apenas cadastrar o estudante e a este solicitar 

o benefício, mediante uma autodeclaração (disponível no site 

http://www.unifesp.br/campus/gua/informes-eflch/566-comunicado-importante-

passe-livre). O campus Guarulhos foi o primeiro a cadastrar seus estudantes. 

Todos os estudantes que foram à Secretaria de Alunos solicitar sua inclusão no 

programa já foram devidamente cadastrados. Os próximos passos estão no 

Manual de Orientação aos Estudantes (disponível no site da EMTU: 

http://www.emtu.sp.gov.br/passe/manual/ManualPasselivre2015_Estudantes_R

MSP.pdf). 

3.3 Neste mesmo Manual, está claramente escrito na página 07, item 03: “Se o 

estudante já tem o benefício do FRETAMENTO ESCOLAR, o mesmo não 

deverá ser incluído no sistema do passe (Site EMTU/SP) para obtenção do 

PASSE LIVRE E NEM PARA DE MEIA TARIFA”. Dessa forma, a 

manutenção da Ponte Orca impediria a cessão de passe livre aos estudantes, 

concedido via política pública, independentemente do local de origem (outras 

cidades da RMSP, inclusive Guarulhos) e em todas as linhas da EMTU, Metrô 

e CPTM, prejudicando especialmente aqueles estudantes que se encontram em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

3.4 O prazo para a implantação do novo passe estudantil estadual  é dia 26/03, mas 

temos informações de que alguns estudantes já obtiveram o benefício. 

Obviamente, quanto antes o benefício for solicitado, mais cedo ele estará 

disponível ao estudante. Até agora, o número de estudantes que se dirigiu à 

Secretaria do campus para solicitar a inclusão no novo passe estudantil foi bem 

http://www.unifesp.br/campus/gua/images/documentos/EstudoTecnico_TransporteUnifespGRU_1.pdf
http://www.unifesp.br/campus/gua/images/documentos/EstudoTecnico_TransporteUnifespGRU_1.pdf
http://www.unifesp.br/campus/gua/informes-eflch/566-comunicado-importante-passe-livre
http://www.unifesp.br/campus/gua/informes-eflch/566-comunicado-importante-passe-livre
http://www.emtu.sp.gov.br/passe/manual/ManualPasselivre2015_Estudantes_RMSP.pdf
http://www.emtu.sp.gov.br/passe/manual/ManualPasselivre2015_Estudantes_RMSP.pdf
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menor do que o número de estudantes que sabemos que se enquadra no perfil 

do programa. 

3.5 Diante disso, como justificar a continuidade de um transporte exclusivo aos 

estudantes pago pela universidade, ainda mais sabendo que o custo por viagem 

é superior ao triplo da tarifa média, considerando o desconto para estudantes e 

professores? Vejam que nenhum dos argumentos listados é de ordem 

exclusivamente financeira, muito embora o valor da Ponte Orca fosse superior a 

R$ 2 milhões de reais, correspondente a quase 1/3 (um terço) do orçamento do 

campus.  

Nesse contexto, o retorno da Ponte Orca tornou-se inviável, sua continuidade 

poderia resultar em apontamentos do Tribunal de Contas ou Ministério Público e, 

com isso, responsabilização dos gestores. Entendemos que, neste momento, 

devemos lutar, junto com a população local, por melhorias no transporte público, 

no contexto da unidade provisória e também como parte da preparação do retorno 

do campus ao bairro dos Pimentas. 

 

4) Desde o ano passado, temos feito diversas gestões junto à EMTU, com a 

participação da representação dos estudantes e, conforme já divulgado em 

comunicados anteriores. Temos os seguintes avanços até agora: 

4.1 A EMTU assumiu o compromisso de atender a demanda da universidade com  

estudos para a implantação de horários expressos, conforme comunicado enviado 

em 13/03/2015 (copiado abaixo). Trata-se de uma obrigação desta empresa e 

atuaremos institucionalmente para que este compromisso seja cumprido. 

Novamente, pedimos que eventuais reclamações sobre os serviços sejam dirigidas à 

Ouvidoria da EMTU.  

 

4.2 Pretendemos solicitar outra reunião para avaliar a situação, porém não temos 

novos argumentos após a paralisação, uma vez que o campus permanece bastante 

esvaziado. Além disso, a paralisação também não contribui para a mensuração da 

demanda por parte da EMTU para implantação de horários expressos. Já avisamos 

à empresa que esta foi uma semana atípica, mas não há como pedir respostas da 

empresa, sem a normalização das atividades no campus. 

 

4.3 Considerando que a oferta de transporte no Centro de Guarulhos é superior à 

situação no bairro dos Pimentas, já encaminhamos à EMTU,  com o apoio da 

Secretaria Municipal de Transportes de Guarulhos, pedido para criação de linha 

expressa que faça a ligação entre o Terminal de Ônibus do Pimentas e as estações 

de Metrô. Trata-se de uma etapa importante da preparação do retorno da EFLCH ao 

seu campus próprio. 

 

5) Permanência Estudantil – Compreendemos que o atraso na implantação do novo 

passe estudantil estadual pelo Governo do Estado pode ter dificultado o acesso dos 
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estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Entendemos a 

justeza dessa demanda, que será resolvida com a implantação do benefícios ainda 

este mês. Paralelamente, a PRAE já enviou comunicados aos estudantes, 

anunciando a inexistência de cortes nos auxílios, a simplificação do procedimento 

para concessão de auxílios aos estudantes em situação de alta vulnerabilidade e a 

reafirmação do compromisso com a permanência dos estudantes. 

 

 

Portanto, indicamos aos estudantes com dificuldades financeiras que procurem o 

NAE (Núcleo de Assistência Estudantil) do campus e se informem sobre a política 

de auxílios da PRAE. As informações também estão disponíveis no site da PRAE: 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/ 

 

Ressaltamos que, mesmo diante da conjuntura adversa, entendemos, assim como a 

reitoria, que a permanência estudantil deva ser priorizada e refirmamos o compromisso 

com a concessão de auxílios para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso 

ao campus, por razões de vulnerabilidade, da forma mais rápida possível. 

 

Outras ações para a consolidação do campus 

1) Neste primeiro semestre, as obras da unidade Pimentas serão concluídas. Trata-se 

de um prédio de mais de 20 mil m², com mais espaços para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. As obras tiveram início em setembro de 2013 e sua conclusão 

se efetivará em menos de dois anos. Ainda ao longo de 2015, faremos um grande 

esforço coletivo para preparar a mudança de retorno. 

2) Paralelamente, teremos a reforma dos espaços existentes, com a indicação de 

espaços de convivência e sedes definitivas das entidades estudantis.  

3) Por meio de Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de 

Guarulhos, buscamos a viabilização de outros terrenos para a consolidação e futura 

expansão da EFLCH, por meio de declaração de utilidade pública e de doação de 

um terreno municipal. Esta Direção tem o compromisso de indicar às instâncias 

competentes o primeiro terreno obtido para a implantação da Moradia Estudantil e 

para avaliação do PDInfra, também em contratação pela Pró-reitoria de 

Planejamento da Unifesp. 

4) No último ano, houve a ampliação do número de servidores técnicos no campus, 

passando de 58 para 90 vagas e o compromisso institucional de, gradativamente, 

dotar o campus Guarulhos do número necessário de servidores técnicos. 

5) Novamente, reafirmamos que não houve mudanças e nem cortes na política de 

bolsas e auxílios aos estudantes, bem como o número de cotas de impressão 

também permanece o mesmo dos semestres anteriores. 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/
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Por fim, entendemos que a melhor forma da universidade contribuir com a melhoria da 

educação pública, diante do contexto nacional adverso, é por meio da produção e difusão 

do conhecimento. Após as manifestações da semana passada, seria relevante que a EFLCH 

estivesse empenhada em debater os acontecimentos e seus significados para a sociedade 

brasileira; ao invés disso, tivemos um campus esvaziado nos últimos dias.  

 

A Reitoria da Unifesp, em conjunto com as Direções de todos os campi, com 

posicionamento contrário às consequências do corte de verbas do governo federal e 

buscando diálogo com a sociedade realizará  um Fórum em Defesa da Educação Pública, 

no dia 10/04 (conforme consta em http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/1691-

unifesp-propoe-forum-em-defesa-da-educacao-publica) , com suspensão das atividades 

acadêmicas neste dia. Outras atividades poderão ser realizadas nos campi, visando 

complementar essa importante iniciativa. 

 

Diante dos desafios colocados para nosso campus e a atual conjuntura política e econômica 

nacional, se faz urgente e necessária outras ações conjuntas em defesa da educação pública 

e, mais especificamente, pela consolidação da EFLCH, envolvendo estudantes, docentes e 

técnicos-administrativos. As dificuldades que enfrentamos no campus atingem a 

todos(as) indistintamente e ações polarizadas e isoladas tendem a fragilizar a busca 

das conquistas – que certamente, beneficiarão toda comunidade acadêmica. 

 

Por fim, entendemos que o instrumento de paralisação das atividades se justifica 

quando há um processo de negociação em curso, com pauta e interlocução claras, 

sendo estas ações as últimas e não as primeiras neste processo. Não é a situação atual. 

Uma assembleia estudantil decidiu paralisar as atividades por uma semana, sem 

interlocução com outros segmentos e com a sociedade e também sem comunicação com as 

instâncias que institucionalmente poderiam colaborar para dar respostas à situação. 

 

Mais uma vez, a Direção Acadêmica permanece aberta ao diálogo em busca da melhoria 

contínua das condições de acesso, permanência e da oferta de ensino, pesquisa e extensão 

com qualidade no nosso campus. 

Guarulhos, 20 de março de 2015. 

Direção Acadêmica  

 

COMUNICADO - Reforços das linhas EMTU e pesquisa mobilidade comunidade 

acadêmica (enviado em 13/03/2015) 

 

Caros(as) estudantes, docentes e técnicos(as), 

 

Após a reunião realizada na EMTU em 06/03/2015, com a presença da Direção 

Acadêmica, PRAE e representantes discentes, recebemos um retorno sobre nosso pedido 

de reforço nas linhas dos ônibus intermunicipais abaixo relacionadas. Solicitamos que as 

linhas citadas sejam priorizadas e que eventuais problemas sejam relatados para a 

Ouvidoria da EMTU.  

 

http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/1691-unifesp-propoe-forum-em-defesa-da-educacao-publica
http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/1691-unifesp-propoe-forum-em-defesa-da-educacao-publica
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Além disso, pedimos que todos participem da pesquisa sobre mobilidade urbana da 

Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Guarulhos, por meio do preenchimento 

do questionário anexo e posterior envio para a servidora Martha Bitner, da Secretaria 

Municipal dos Transportes da Prefeitura Municipal de Guarulhos, pelo 

email: mvbitner@gmail.com 

 

Acreditamos que estas ações e a implantação do passe livre estudantil contribuirão para a 

melhoria do acesso ao campus via transporte público, e para a permanência dos estudantes 

em situação de vulnerabilidade social. 

 

Continuaremos trabalhando nesta e em outras frentes necessárias para a consolidação do 

campus e contamos com a colaboração de todos(as). 

 

Atenciosamente, 

Direção Acadêmica 

 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 

Data: 11 de março de 2015 15:09 

Assunto: linhas de ônibus EMTU para atendimento UNIFESP de Guarulhos 

  

Prezados; 

 Conforme nossa reunião do último dia 06 de março, descrevo abaixo, um resumo das 

atividades : 

1.       LINHAS ENVOLVIDAS (passam nos 2 sentidos pela Av. Monteiro Lobato) 

         003TRO e 104TRO (Metrô Tucuruvi) 

         250TRO (Metrô Penha) 

         121TRO (Mercado da Penha) 

 2.        LINHAS ENVOLVIDAS (passam no sentido SPO/GRU pela Av. Tancredo Neves 

e no sentido GRU/SPO pela Av. Monteiro Lobato) 

         016TRO e 577TRO (Metrô Armênia) 

         095TRO e 097TRO (Metrô Brás) 

         100TRO (Mercado da Penha) 

         253TRO (Metrô Penha) 

         584TRO (Metrô Carrão) 

mailto:mvbitner@gmail.com
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 3.       LINHAS ENVOLVIDAS (passa nos 2 sentidos pela Av. Paulo Faccini) 

         555TRO (Metrô Armênia) 

4.       LINHAS ENVOLVIDAS (passa nos 2 sentidos pela Av. Tancredo Neves) 

         802TRO (Metrô Tucuruvi) 

5.       LINHAS ENVOLVIDAS (passa no sentido Arujá/GRU pela Av. Monteiro Lobato e 

no sentido GRU/Arujá pela Rodovia Dutra) 

         115TRO e 598TRO (Arujá) 

 6.       LINHAS ENVOLVIDAS (passa no sentido Itaquaquecetuba/GRU pela Av. 

Monteiro Lobato e no sentido GRU/Itaquá pela Rodovia Dutra) 

         362TRO (Itaquaquecetuba) 

7.       A tabela de horários e itinerário das linhas em referência podem ser consultados 

através do nosso site: www.emtu.sp.gov.br 

 8.       O aplicativo para acompanhamento e informações das linhas da EMTU está 

disponível para download gratuito nas versões Android (playstore) e IOS (applestore). 

9.       PERÍODO DE VERIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO  

         16h00 às 20h00 (sentido SPO/GRU) 

         22h00 às 23h30 (sentido GRU/SPO) 

         As programações horárias das linhas em referência no período descrito 

acima serão acompanhadas e avaliadas, objetivando análise sobre 

compatibilidade entre oferta e demanda 

         Será dada atenção especial a linha 555TRO, eleita como melhor 

alternativa de deslocamento aos alunos e funcionários do campus provisório de 

Guarulhos da UNIFESP 

10.   VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DA 

LINHA 555TRO NAS PROXIMIDADES DA UNIFESP (Vistoria conjunta com a STT de 

Guarulhos) 

         Atenção especial para as condições de embarque e desembarque na Av. 

Paulo Faccini na utilização da linha 555TRO. 

  

http://www.emtu.sp.gov.br/
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Entendo que seria importante a divulgação das linhas para os alunos e funcionários. 

Estamos à disposição para eventuais dúvidas e/ou comentários. 

  

  

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

Rua Joaquim Casemiro, 290 

09890-050 - São Bernardo do Campo / SP 

www.emtu.sp.gov.br 

 

 

 

 

http://www.emtu.sp.gov.br/

