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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019-2021  

CÂMARA DE GRADUAÇÃO EFLCH 
 

 



Gestão na Universidade Pública 

Docentes - profissionais com as 

melhores condições de geri-la 

 

Universidade como instituição 

educativa e formativa, papel político 

e social,  

 

e não apenas a partir de critérios 

técnico-administrativos. 



Aspectos Negativos 
 

 Cargos temporários  

 Falta compreensão: função, 

estrutura, dinâmica de trabalho, 

os limites de suas atribuições.  

 Condições precárias  

 Gestão protocolar – desvio das 

finalidades 



CâmGrad  

Desempenhar funções consultivas, 

propositivas e deliberativas; ou seja, 

mais do que a prerrogativa, temos que, 

por atribuição do nosso Regimento, 

propor medidas, políticas, ações; 

propor alterações, por meio de nossos 

estudos de modo a intervir em 

situações problemáticas; e, decidir e 

implantar tais propostas. 

 



 

 Conscientização sobre o nosso papel 

 Org dos documentos – compreensão 

 Garantir - histórico das ações e acordos 

 Acesso rápido e fácil 

 Gestões futuras - sem começar do zero.  

Agregar – cada gestão - novos modos, 

meios e recursos, construindo caminhos 

rumo ao ideal.  

 

Objetivos 



 Falta suporte técnico – org doc  

 Drives - armazenar arquivos, sem 

muita funcionalidade.  

 e-mails institucionais – capacidade 

 vinculados aos e-mails pessoais.  

 Sem possibilidade de organização 

em “drives de gestão” 

 Instâncias vulneráveis 



Gestão 2019-2021 

 Consciência - dificuldades e 

impedimentos  

 Operar com as condições possíveis 

 Condições necessárias e ideais 

 Encaminhamentos fundamentados 

 Dados reais, análises e diagnósticos 

 

 ⇒  Condizentes com uma postura 

acadêmica, 



Acreditamos ter atingido nossos 

objetivos: 

Organizarmos processos 

 Elaboramos descritivos  

 “Linkamos” os documentos 

relacionados,  

 Acesso rápido e fácil 



1.Inclusão NAE, NAÍ e NAP, como 
representantes na CâmGrad. 

2.Negociação, organização, 
implementação e abertura do 
Edital Reingresso Especial  

3.Organização do Calendário-
Planejamento da CâmGrad 



4. Criação de Unidade SEI – 
Coordenações de Curso, alias de 
email padronizado para as 
coordenações, drive das 
coordenações  

5. Orientações às Coordenações  

6. Processos da CâmGrad  



7. Reorganização do Processo Eleitoral 

Representantes TAES e DISCENTES – 

Processo eletrônico e virtual  

8. Reorganização do Processo Eleitoral 

para a Presidência e Vice-presidência da 

Câmara de Graduação - Processo 

eletrônico e virtual  

9. Sistema de Votação Especial, por meio 

virtual 



10. Organização do processo ABI – 

Escolha de Grau e reorganização devido 

à descentralização  

11. Reorganização dos cursos durante a 

Pandemia  

12. Participação na Elaboração das 

normas e portarias para regulação das 

ADEs/ProGrad  



13. Fórum de Licenciatura 

14 - Cursos Sequenciais  

15. Produção de Diagnósticos  

16. A Pandemia 

 



•Proposições e Solicitações 
  

1.Impossibilidade de continuar a 

naturalização de falta de apoio técnico 

e assumir tarefas que não são da 

alçada da CâmGrad  

2. Participação na esfera de tomada de 

decisões no que se refere à 

distribuição/atribuição de recursos  



3) Necessidade da CâmGrad participar 

nas negociações de fluxos definidos 

entre Diretoria Acadêmica e setores 

técnicos  

 

4) Fluxo de Processos Discentes  



Esperando que o nosso empenho tenha 

colaborado para a CâmGrad, agradecemos a 

oportunidade de aprendizado, trocas, 

convivência, enfrentamento de 

circunstâncias tão delicadas e trabalho tão 

intenso e desgastante.  

Nosso obrigada a todos os setores que nos 

deram suporte e ajuda, e aos nossos 

colegas da CâmGrad – coordenadores e 

representantes que se mantiveram firmes, o 

tempo todo. Desejamos tempos mais 

amenos aos que chegam.  

 



 

Muito obrigada 

 

  Vera Jardim 

  

Guarulhos, 02 de agosto de 2021 


