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INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

ODAIR

GUSTAVO

INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

- engloba ensino, pesquisa, extensão e gestão;
- valor multidimensional a ser reforçado e intensificado nesse momento de redesenho do campus com as duas Unidades
Universitárias;
- integração entre os setores/instâncias do campus (acadêmicos e administrativos) e dentro dos setores;
- estruturante para a plena convergência dos Projetos Pedagógicos dos Cursos no Projeto de Campus;
- permitirá uma ampliação do reconhecimento, troca e valorização mútua entre as categorias da comunidade;
- interfaces com o poder público local e às ações conjuntas com a Administração Central e com os demais campi;

- Instrumento essencial à integração
- permite valorização do trabalho∕fazer cotidiano e reflexão sobre o modo como ele impacta no funcionamento
institucional
- remete ao se reconhecer dentro do coletivo e também reconhecer os(as) colegas como parceiros(as)
- A inserção participativa melhora a visibilidade dos processos e decisões, promove maior adesão a eles e permite uma
ampliação do sentido de pertencimento.

NOSSOS PRINCÍPIOS ÉTICO-POLÍTICOS E ACADÊMICOS
- Universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente
referenciada, ambientalmente responsável e para todos/as;

- Democracia, ética e transparência;

- Excelência Acadêmico-Administrativa;

- Sustentabilidade;

INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

REAFIRMAÇÃO DAS DIMENSÕES PEDAGÓGICAS
NORTEADORAS DO CAMPUS

- Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão;
- Prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico;
- Problematização no ensino, na pesquisa e na extensão;
- Interprofissionalidade;

- Interdisciplinaridade;
- Integração com a comunidade;
- Postura ativa do/a estudante no processo ensino-aprendizagem;
- Aprendizagem colaborativa/interativa e significativa;
- Avaliação formativa como retroalimentação do processo;
- Mobilidade Acadêmica;
- Internacionalização;
- Desenvolvimento docente;

INTEGRAÇÃO &
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O CAMPUS BAIXADA SANTISTA: PROCESSO DE
IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO FEITO À
MUITAS MÃOS!
“Calma! Muitas vezes o trajeto pode conter o
caminho” (Eliane Nochieri)

ONDE CHEGAMOS:

-

INFRAESTRUTURA
RECURSOS HUMANOS
ENSINO
PESQUISA
EXTENSÃO
ÓRGÃO COMPLEMENTAR
COMISSÕES E NÚCLEOS
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PARTICIPAÇÃO

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
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APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CAMPUS:
INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Diagnóstico e ações junto aos setores e instâncias acadêmicas e administrativas:
Trabalhando juntos aos setores e instâncias acadêmicas e administrativas que
compõem o campus BS, nos primeiros 6 meses da gestão, teremos como foco:
- o diagnóstico que o grupo faz em relação às demandas do setor/instância
- as possibilidades e contingências para atendimento às mesmas;
- os nós-críticos dentro de cada setor e da sua relação com os demais;
- o modo com cada um/a pode atuar para a superação dos desafios levantados;
propostas de ações potencialmente motivacionais;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
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APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CAMPUS:
INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Estratégia: Em conjunto com a Direção Administrativa, Chefias e Coordenações de setores e instâncias,
realizar OFICINAS DE TRABALHO, com frequência bimestral, para que ao final de 01 ano tenhamos os
produtos, abaixo descritos, a serem apresentados à Congregação.
Produtos: Elaborar documentos com os desafios indicados em cada setor e que poderão ser trabalhados
no curto e médio prazo, indicando a metodologia de trabalho a ser empregada e quais indicadores de
acompanhamento;
Resultados: Os documentos elaborados por setor serão unificados e o produto final apresentado na
Congregação/Conselho de campus 12 meses após início dos trabalhos;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
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APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CAMPUS:
INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

- manter o diálogo permanente com os setores Administrativos (vinculados à Direção
Administrativa), Acadêmicos (vinculados à Direção Acadêmica) as Câmaras, Departamentos,
Comissões de Curso e Entidades Estudantis, respeitando suas deliberações e estimulando o diálogo
constante entre essas instâncias;
- Intensificar o diálogo com os Departamentos Acadêmicos e estimular ações interdepartamentais,
apoiando-os nas questões de infraestrutura e gestão, recursos humanos, bem como auxiliando em
suas metas no ensino, pesquisa e extensão;

- Capitanear de forma integrada e participativa a finalização do Regimento do Campus, tendo em
vista a recém-finalização da Reforma do Estatuto e Regimento Geral da Universidade;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
INFRAESTRUTURA DO CAMPUS: - Implementação do Plano Diretor de Infraestrutura
(PDI) do Campus
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NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
INFRAESTRUTURA DO CAMPUS:

- Implementação do Plano Diretor de Infraestrutura
(PDI) do Campus

INTEGRAÇÃO &
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NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
INFRAESTRUTURA DO CAMPUS:
- Quanto às Unidades:
Edifício Acadêmico II (Carvalho de Mendonça):
a) Projeto Executivo de Reforma Global do Edifício (em fase final de elaboração).
b) Término das intervenções dos laboratórios de pesquisa;
c) climatização dos espaços didáticos.
Edifício Acadêmico IV (Maria Máximo):
a) Planejar continuamente a implementação de melhorias (drenagem, questões
relativas ao galpão, ventilação dos laboratórios, etc...);
Edifício Central:
a) buscar soluções para climatização em alguns laboratórios didáticos e Biblioteca no
Edifício Central;
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NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
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INFRAESTRUTURA DO CAMPUS:

- Unidade I (Ana Costa): em parceria com a comunidade que lá trabalha, planejar continuamente a
implementação de melhorias, garantindo – junto à Prefeitura Municipal de Santos - a continuidade do
custeio na locação do prédio;
- Ed. Acadêmico III (Epitácio Pessoa): em parceria com a comunidade que lá trabalha, planejar
continuamente a implementação de melhorias, garantindo as condições de funcionamento do Serviço
Escola de Psicologia, CECANE e Grupo de Estudos da Obesidade (GEO);

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
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INFRAESTRUTURA DO CAMPUS:

Quanto ao acesso, acessibilidade e segurança*:
- garantidas as condições de acesso, acessibilidade (já reportadas com insuficientes no Edifício
Acadêmico II) e segurança à comunidade;
Quanto ao acesso pleno e contínuo aos recursos de rede lógica: compromisso com o esforço contínuo,
junto ao DTI do campus e à Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) na manutenção de uma
rede estável e ampliação da cobertura “wi-fi” em nossas unidades com aquisição de novas antenas.
Quanto à distribuição/partilha do espaço físico: nosso compromisso é com potencializar a atuação da
Comissão de Espaço Físico (CEF), com aprovação do seu Regimento, revisão das propostas de
atribuições, composição e outros regramentos;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À GRADUACÃO:
a) Apoio integral à
Câmara de Graduação
b) Consolidação e manutenção das
condições de infra-estrutura de
ensino-aprendizagem:
- atividades teórico-prática do
Curso de Educação Física
- instalações dos Laboratórios
didáticos dos Cursos de Engenharia
- planejamentos para aos insumos e
equipamentos para aulas práticas,
- recursos para atividades didáticas
em campo;
- inspeções e adequações
necessárias nas salas de aula enos
laboratórios de informática
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c) Incremento do corpo docente e
técnico administrativo
d) Elaboração da nova agenda de implementação
de Cursos de Graduação já pactuados e/ou
planejados no PDI
e) Apoio permanente à Comissão de Estágios
do campus
f) Trabalhar junto a CEG na discussão sobre os
determinantes da evasão e retenção de cada curso
g) Integração entre Universidade e Poder Público para
formação estudantil
h) Incentivo à avaliação como processo
permanente e formativo
i) Atenção total com relação às demandas da Secretaria
de Graduação para pleno atendimento aos fluxos
operacionais institucionais e diretrizes das Comissões de
Curso

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À GRADUACÃO:
i) Ampliação do acervo das Bibliotecas para acesso ao
conhecimento atualizado – físico e digital;
j) Participar ativamente na interlocução entre CEG e
Câmara de Extensão e Cultura (CAEC) no processo de
Curricularização da Extensão;
k) Iniciação Científica e Extensão como atividades
formativas;

http://www.unifesp.br/reitoria/indicadores/graduacao
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NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA:
a) Apoio integral à Câmara de Pósgraduação e Pesquisa (CPPG);
b) Apoio, junto com a Câmara, aos
Programas de Pós-graduação do campus
- Conquistas recentes e PDI
- Apoio aos Programas novos e em
consolidação
- Apoio ao grupo de docentes da área de
Terapia Ocupacional na redefinição de
sua inserção na Pós-graduação
c) Apoio de Recursos Humanos à Secretaria
de Pós-Graduação e Pesquisa;
d) Apoio com recursos de Tecnologia da
Informação à Secretaria da Pós-graduação;
e) Apoio na contratação de Professores
Visitantes;
f) Junto à PROPGPQ, lutar pelo número de
bolsa destinadas aos Programas;

g) Apoio e estímulo à formulação de
Projetos Acadêmicos de Prestação de
Serviço (PAPS),
h) Estimular a interação entre os Programas
das áreas da Saúde e Ciências do Mar
i) suporte para os Programas lato sensu, na
Modalidade Residência Multiprofissional em
Saúde e Cursos de Especialização,

j) Promover estímulo para integração entre
CPPG e CEG – PIBIC e PAD
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NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À EXTENSÃO E CULTURA:
a) Apoio integral à Câmara
de Extensão e Cultura
(CAEC);
b) Apoio de Recursos Humanos
à Secretaria de Extensão e
Cultura;
c) Suporte aos eventos internos e
externos ao campus;
d) Suporte a programas e
projetos – diálogo permanente
com UAPI e CARDUME;
e) Participar ativamente na interlocução
entre CAEC e Câmara de CEG no processo
de Curricularização da Extensão;

INTEGRAÇÃO &
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f) Trabalhar permanentemente para um crescente
reconhecimento e valorização da Extensão na
carreira docente – interlocução com CAEP, CPPD e
CAD;
g) Apoiar a CAEC, junto à PROEC, pela continuidade
do financiamento de projetos, pela ampliação no
número de bolsas, de Editais de extensão, dentre
outros;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

INTEGRAÇÃO &
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À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA:
DOCENTES
- condições dignas de trabalho para
extensão e gestão;

que

seja possível a atuação dentro das esferas do ensino, pesquisa,

- trabalhar, junto à CPPD, sempre pela melhoria dos indicadores de avaliação do trabalho docente, que
sejam capazes de melhor refletir e valorizar seu trabalho em todas as suas inserções;
- estímulo à inserção dentro de programas de Desenvolvimento Docente, agora com uma Coordenadoria
específica em nível de PROGRAD, trazendo para o campus inciativas e momentos de socialização das
experiências;
- promover estímulo à gestão: muitas têm sido as dificuldades na adesão dos professores à gestão, seja
pela sobrecarga em outras áreas, seja pela considerada falta de aptidão ou ainda falta de
reconhecimento. É preciso trabalhar essas dificuldades e, em conjunto, buscarmos a adesão à gestão;
- estimular atividades integrativas entre docentes, técnicos-administrativos e estudantes, tendo como
objetivo a melhoria no reconhecimento mútuo entre as categorias;
- continuar lutando pelo aumento no número de docentes nas áreas indicadas pela categoria;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA:

INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

TÉCNICOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS

- zelar pelas condições dignas de trabalho para que seja possível a atuação dentro das esferas da suas
ações cotidiana;
- estimular o constante o aperfeiçoamento e capacitação, dentro e fora da Universidade (programas
internos, externos, licença capacitação, além de estímulo ao mestrado e doutorado);
- estimular a participação e proposição de eventos de extensão dentro de suas áreas de expertise;

- apoiar a importante inciativa da Área-Verde dos técnicos, enquanto um legítimo espaço de discussão,
planejamento e tomada de posicionamentos coletivos;
- incentivar a discussão sobre as possibilidades, e seus respectivos benefícios, da flexibilização da
jornada de trabalho, dentro das características de cada setor, e tendo em vista as normativas
governamentais e internas à Universidade;

- incentivar a participação, como representantes, nos Conselhos Centrais e nas diferentes instâncias do
campus;
- auxílio permanente na interlocução entre a categoria e a Pró-reitoria de Gestão com Pessoas;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA:

INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

ESTUDANTES

- trabalhar incessantemente pela garantia de acesso, acessibilidade, inclusão e apoio permanente,
contando com o trabalho comprometido: a) do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), b) do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão (NAI);
- trabalhar para garantir a permanência estudantil, buscando, em parceria com a Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis, o pleito constante por aumento da verba para assistência estudantil e, sempre que necessário,
envidar esforços internos para priorizar esta ação;
- fortalecer o NAE, trabalhando em parceria com os colegas já em atuação, em estreita sintonia com a
Coordenação, para possibilitar um apoio mais amplo, principalmente nas questões do adoecimento
estudantil, que tem sido crescente e preocupante;

- zelar, através da Comissão paritária do RU, pelo funcionamento adequado do Restaurante Universitário
em relação aos horários, cardápio, higiene (previstos em Edital), e trabalhar para que mantenhamos o
subsídio universal a todo/as os/as estudantes;
- zelar pelas condições dignas de aprendizagem, garantindo acervo bibliográfico atualizado, laboratórios
adequadamente preparados para ensino e pesquisa; possibilidades variadas de cenários de estágio, busca por
espaços de convivência;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA:

INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

ESTUDANTES

- apoio à atuação das entidades representativas estudantis (CAs, Atlética, Empresa Junior, SPE, Pósgraduandos), sempre em diálogo propositivo;
- apoio às atividades representativas estudantis, tanto nos Órgãos Centrais, quanto nas instância
internas do campus (Congregação, Câmaras, Comissões de Curso, etc...);
- lutar pelo aumento no número de bolsas de programas acadêmicos (Monitoria, PIBIC, PIBIT, PIBEx,
BIG) e dos Programas de Pós-graduação, junto às Pró-reitorias;
- dar suporte aos espaços coletivos dos estudantes da Graduação e Pós-graduação,

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA:

INTEGRAÇÃO &
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TRABALHADORES/AS TERCEIRIZADO/AS

- zelar pelas condições dignas de trabalho, tanto no que tange às condições promovidas pelo campus,
quanto àquelas que tem por obrigação as empresas contratantes;
- intermediar, no limite das possibilidades, a relação entre o empregador e o trabalhador, no sentido da
garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas;
- trabalhar, junto com os gestores e fiscais de contrato, para mapear habilidade e competências
visando possibilitar uma designação de local e função compatíveis, visando melhorar a qualidade de vida
e do trabalho;
- atuar junto aos fiscais de contrato para que continuem a liberação dos/as trabalhadores/as para
participações pontuais em diferentes projetos, garantindo a devolutiva à eles e elas;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
ÀS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Internas, do campus com a Administração Central:
- manter o diálogo reitoria e com cada Pró-reitoria, participando ativamente de seus
Conselhos, Comissões, Câmaras Técnicas;
- incentivar a participação da comunidade do campus nesses Conselhos, como representantes;
Internas, com os demais campi:
Em conjunto com as Câmaras, Gestão com Pessoas e comunidade:
- mapear áreas de intersecção no ensino, na pesquisa e na extensão, intensificando o diálogo
entre as Câmaras dos diferentes campi, a partir de iniciativas (reuniões conjuntas, workshops,
etc...) provocadas pelo campus Baixada Santista;
- participar e incentivar a participação da nossa comunidade no processo de construção do
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), - propor ações colaborativas em temas transversais;
- agir em parceria para propiciar mobilidade estudantil;
- agir em parceria para possibilitar a mobilidade de servidores docentes e técnicos;

INTEGRAÇÃO &
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NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
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ÀS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Externas:
Em continuidade às ações já em andamento por atuações diversas da comunidade do campus:
- diálogo constante com os nove municípios da Baixada Santista para ações de ensino, pesquisa e extensão;
- celebrar e renovar convênios e parcerias com as diferentes Secretarias dos municípios;
- fortalecer ainda mais a parceria com Fundação Parque Tecnológico de Santos;
- fortalecer a parceria com a Fundação Pró-esporte de Santos (FUPs);
- dar continuidade e intensificar a participação em feiras e exposições;
- fortalecer o diálogo com a Câmara Municipal de Santos e Ministério Público Federal;
- fortalecer e apoiar iniciativas e projetos de extensão nas comunidades;
- buscar maior proximidade com o SESC, parcerias acadêmicas e de lazer da nossa comunidade;
- Manter interlocução com Ministérios na implementação das diferentes políticas e Editais que deles emanam;
Avançando nas relações:
●realizando sondagem de interesses para expansão de nossas atividades para outros municípios, ● promovendo novos
Seminários conjuntos em temas de interesse mútuo;
● promovendo Audiências na Câmaras Municipais para apresentação do Campus;
Visibilidades das ações (internas e externas):
Em conjunto com o setor de Comunicação, trabalhar no levantamento de estratégias e ferramentas que possibilitem
uma ampliação da visibilidade e o aperfeiçoamento do fluxo interno das informações, bem como projetar nossas ações
em nível da Universidade e captar ações externas (projetos, palestras, oficinas, cursos, etc...), que sejam de interesse
da comunidade do campus.

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

À SUSTENTABILIDADE:

- Apoiar as ações e metas do Plano de Logística Sustentável elaborado pelo DGA;
- Apoiar o DGA e CODERE na construção e implementação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos;
- Apoiar a CODERE na continuidade dos trabalhos de implementação de gestão e coletas de
resíduos químicos;

INTEGRAÇÃO &
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NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

À NOVA ESTRUTURA DE GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
DO CAMPUS: ISS & IMAR:
Implementação do Instituto do Mar (IMar) como a segunda Unidade Acadêmica
Nesse contexto nos comprometemos:

- a trabalhar na interface com o GT Local de Criação do IMar, instrumentando-o na elaboração do
documento que servirá de base para a aprovação do novo Instituto na Congregação/Conselho do campus do
Instituto de Saúde e Sociedade (ISS), no Conselho de Administração e Planejamento (COPLAD) e Conselho
Universitário (CONSU);
- em garantir a ampliação do atendimento aos laboratórios didáticos, por parte do corpo técnico;
- em trabalhar pela alocação de mais um/a secretário/a para a nova Unidade;
- em dar apoio integral à novas Direções Acadêmicas pró-tempore na estruturação de suas Congregações e
Câmaras, tendo em vista o processo de transição para as eleições dentro de 06 meses conforme previsto na
Resolução 151 do Conselho Universitário;
- dar apoio integral às Direções Acadêmicas eleitas dos Institutos;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

INTEGRAÇÃO &
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À NOVA ESTRUTURA DE GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
DO CAMPUS: ISS & IMAR:

1. Implementação e Atuação do Conselho de Campus – para o Conselho de campus, não mais acumulando funções de
Congregação, pretendemos:
a) que se constitua num Conselho que respeite a autonomia das Congregações em diversos aspectos previstos no Estatuto e
Regimento Geral da UNIFESP;
b) que cuide do gerenciamento das atividades-meio administrativas, sempre em atenção às necessidades das atividades-fim,
através do diálogo permanente com as 06 Câmaras;
c) que cuide do gerenciamento das atividades-meio administrativas, tendo em vista as necessidades dos Departamentos

Acadêmicos;
d) que some esforços com as duas Direções para um olhar crítico-reflexivo sobre as diretrizes pedagógicas assumidas pelo campus
como norteadoras e por nós reafirmadas como tal;
e) que incentive e promova a integração entre os dois Institutos no ensino, pesquisa, extensão e gestão;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

INTEGRAÇÃO &
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À NOVA ESTRUTURA DE GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
DO CAMPUS: ISS & IMAR:
2. Atuação com os Setores Administrativos ligados à Direção de Campus – tendo em vista que as
divisões e setores (Gestão com Pessoas, Infraestrutura, Serviços, DTI, Gestão de Materiais, Contratos,
Controladoria e Gestão Ambiental) estarão vinculadas diretamente à Direção de campus e Direção
Administrativa, propomos:

a) uma atuação de liderança propositiva do/a Diretor/a Administrativo/a frente à esses setores, seguindo
diretrizes do Conselho de campus e da Direção de campus, em atendimento aos dois Institutos;
b) uma atuação da Direção de campus, em conjunto com a Direção Administrativa na valorização de cada
integrante em cada setor, numa perspectiva de reconhecimento da participação ativa e propositiva;

c) um estímulo à atuação conjunta e em parceria de entre setores afins;

NOSSO PLANO DE GESTÃO: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA
À NOVA ESTRUTURA DE GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
DO CAMPUS: ISS & IMAR:

3. Atuação com os Setores Acadêmicos ligados à Direção de Campus – tendo em vista que Bibliotecas e
Secretarias Acadêmicas estarão vinculadas diretamente à Direção de campus, propomos:

a) uma atuação de liderança propositiva da Direção de Campus com esses setores, para o atendimento pleno
das atividades-fim de ambos os Institutos no que tange aos fluxos e processos acadêmicos diversos e ao
acervo bibliográfico;
b) uma atuação da Direção de campus, em conjunto com a Direção Administrativa na valorização de cada
integrante em cada setor, numa perspectiva de reconhecimento da participação ativa e propositiva;

INTEGRAÇÃO &
PARTICIPAÇÃO

NOSSO CAMPUS EM
IMAGENS
Expo-UNIFESP/FECIT

Congresso Acadêmico

Mesa Redonda: Violência do
Estado

UNIFESP Mostra sua Arte

Reunião UNIFESP e Prefeitura:
Preparo do SEMINÁRIO

Festa Junina UAPI

Mini-Curso – Semana de
Ciências do Mar

Encontro com Reitoria

Feira Profissões GUIA ESTUDANTE

Simpósio Nacional

Feira Profissões GUIA ESTUDANTE

Assinatura de Cooperação

Feira Profissões Praia Grande

Atividade Cultural

Premiação NEORAMA 2018

Premiação novos Engenheiro/as

Lançamento Livros

Confraternização

Lançamento Livros

