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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019-2021 – CÂMARA DE GRADUAÇÃO EFLCH 
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A gestão na universidade pública se fundamenta no entendimento de que os docentes são os 
profissionais com as melhores condições de geri-la, visto que atuam (e devem atuar) nas diferentes esferas: 
docência, pesquisa, extensão, gestão. Garante-se, assim, a sua indissociabilidade, e que as deliberações sempre 
contemplem a universidade como instituição educativa e formativa, seu papel político e social, e não apenas a 
partir de critérios técnico-administrativos. É incontestável o aspecto positivo deste fundamento, além das 
alternâncias nestes postos que tendem a contemplar diferentes propostas e visões. O aspecto negativo é que 
assumimos cargos temporários e chegamos a eles sem compreender bem sua função, seu lugar na estrutura da 
universidade, sua dinâmica de trabalho, os limites de suas atribuições. Quando começamos a compreendê-las 
melhor, estamos no fim dos nossos mandatos e chegam outros colegas para ocupá-los; talvez, nas mesmas 
condições. Pode-se considerar que os avanços, melhoras, conquistas, em tais circunstâncias, sejam poucas e 
mais lentas. Soma-se a isso as condições sempre aquém do razoável, pela falta de recursos, físicos e humanos, 
que nos impõem o cumprimento e encaminhamento de diferentes questões e tarefas, que na maioria das vezes, 
não têm qualquer relação com o nosso trabalho. Corrermos o risco de uma gestão protocolar sem sequer nos 
aproximarmos dos propósitos a que deveríamos nos dedicar. E, muitas vezes, se conseguirmos uma gestão 
protocolar,  podemos considerá-la uma vitória.  

A fim de elucidar nossos propósitos, destacamos que a Câmara de Graduação é a instância que congrega 
as coordenações de curso, que são seus membros natos. Temos o papel de 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, respeitando o nosso regimento, assim como os documentos 
que regulam a UNIFESP 

Foi com estes objetivos que iniciamos nossa gestão, buscando nos conscientizarmos sobre o nosso papel 
e tentarmos fazer o mesmo com as outras instâncias com as quais interagimos. Para isso, nos propúnhamos a 
organizar os documentos produzidos pela CâmGrad de modo a dar-lhes sentido, permitir que 
compreendêssemos do que se tratavam, garantir o histórico das ações e acordos, e, para que pudéssemos, de 
modo rápido e fácil, acessar documentos pertinentes e relacionados a cada situação. Pensávamos, ainda, em 
uma organização de tais materiais de modo a possibilitar análise e diagnósticos dos problemas que tendem a se 
repetir nos processos da CâmGrad. E por fim, pretendíamos entregar à próxima gestão da CâmGrad e às 
coordenações de curso alguma condição, mesmo que mínima, que não as colocassem em situação de começar 
do zero. Da mesma forma, vislumbrar novos modos, meios e recursos, com a colaboração das futuras gestões, 
construindo caminhos rumo ao ideal. Haja vista que a ausência de recursos requer que revisemos, sempre, 
nossos modos de realizar os processos. 

Estas propostas se justificam, pois, apesar dos esforços e organização das gestões anteriores, não temos 
suporte técnico para organização de documentos, nem espaço físico para armazenamento. Utilizamos drives, 
que são apenas, um local virtual para armazenar os arquivos, sem muita funcionalidade. Atualmente, contamos 
com e-mails institucionais com capacidade estendida, mas ainda, vinculados aos e-mails pessoais. Não há, ainda, 
possibilidade de organização em “drives de gestão”. Utilizados desta forma, as instâncias tendem a certa 
vulnerabilidade, pois se houver qualquer tipo de problema com os arquivos armazenados em 
recursos/equipamentos pessoais, podemos perder registros, acordos, regulações e a memória oficial e 
institucional. No momento, trabalhamos com o que temos, mas fica o alerta para um ponto que requer cuidado. 
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A gestão 2019-2021 tem consciência sobre as dificuldades e impedimentos da realidade do nosso 

campus, e considera a importância de operar com as condições possíveis, sem perder de vista as condições 
necessárias e ideais, como também ter clareza sobre os devidos encaminhamentos com base em formulações 
concretas e dados reais, análises e diagnósticos, condizentes com uma postura acadêmica, demonstrando os 
seus porquês e suas necessidades para entendimento e atendimento. Assumir uma postura de naturalização 
dos problemas equivale a agir contrariamente a tudo o que pregamos, defendemos e que devemos ser. Ao 
contrário, entendemos que devemos buscar cada vez mais a conscientização e explicitação destes entraves e 
apresentá-los propondo soluções, como nossas demandas, às instâncias correlatas e superiores da Universidade 
para tal atendimento.  

Trabalhar nesta proposta e organizar esse material foi fundamental para compreender e consolidar 
nosso papel e nossa função como coordenadores e câmara de graduação, explicitando os equívocos de 
entendimento de nossas responsabilidades – dentro e fora da CâmGrad. Atuar neste processo de 
conscientização – na CâmGrad e nosso Campus – é o primeiro passo para superar nossas dificuldades. 

Mesmo em situação adversa, acreditamos ter atingido nossos objetivos. Organizarmos nossos 
processos, elaboramos descritivos de cada um deles, “linkamos” os documentos relacionados, permitindo 
rapidez e verificação imediata. Este trabalho foi feito, ao menos, duas vezes. A primeira para entender e 
organizar, e, a segunda para adaptá-los para modo virtual, porque vários procedimentos se alteraram, por conta 
da pandemia Covid-19. Alguns deles, foram refeitos três vezes, porque foram terceirizados para o Campus 
Guarulhos1. No entanto, este retrabalho trouxe o benefício das revisões e a percepção de pontos frágeis, 
permitindo vários diagnósticos. 

 
 

As ações  da CâmGrad – 2019-2021 
 

Iniciamos o mandato em agosto de 2019, com duas demandas:   

a) Cumprimento da oficialização do NAÍ e sua participação nas instâncias 
b) Questionamento da ProGrad sobre a abertura do Edital de Reingresso Especial 

 

1. Inclusão NAE, NAÍ e NAP, como representantes na CâmGrad.  
 
A partir da oficialização institucional do NAÍ, propusemos a discussão para inclusão de assentos para os 

Núcleos – NAE, NAÍ e NAP, no âmbito da CâmGrad, como membros representantes de cada Núcleo, 
considerando a importância do diálogo e das questões tratadas para subsidiar as decisões relacionadas à 
Graduação. A participação dos Núcleos consta da Regimento da Câmara de Graduação EFLCH. 

 

2. Negociação, organização, implementação e abertura do Edital Reingresso Especial  
 
Trata-se de processo viabilizado pela ProGrad, em 2014, de interesse do Campus Guarulhos como 

importante recurso e política para ocupação de vagas ociosas. Envolveu articulações entre CâmGrad, ProGrad, 
Coordenadoria de Ingresso, Secretaria Acadêmica Geral, coordenações de cursos ABI e NAP do Campus 

 
1 Descentralização - A ProGrad passa a responsabilidade sobre determinados processos a partir do momento em que o 
Campus compreende e se ajusta aos procedimentos, deixando a gestão para o interessado principal. Nos casos aqui 
apresentados, os processos específicos para os cursos do Campus Guarulhos. Entende-se, também, que a centralização da 
administração da universidade não é benéfica em diversas situações, principalmente, naquelas que dizem respeito, 
somente, às questões de cada campus. 

mailto:Câmara%20de%20Graduação%20(unifesp.br)
mailto:camaragrad_eflch@unifesp.br


                          UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
                ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

   EFLCH – Campus Guarulhos 

                          CÂMARA DE GRADUAÇÃO EFLCH 
 

3 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS – EFLCH – CAMPUS GUARULHOS 
Estrada do Caminho Velho, 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos – SP – 07252-312 

  Câmara de Graduação (unifesp.br)                                           email: camaragrad_eflch@unifesp.br 
 

 

Guarulhos, conforme sua atribuições, na orientação dos cursos para ajuste das alterações necessárias para 
atender o Edital, e possibilitar a sua implementação. 

O Reingresso Especial é dirigido aos estudantes concluintes dos Cursos de ABI, permitindo que retornem 
aos cursos de origem para concluir grau distinto ao primeiro realizado (Bacharelado ou Licenciatura). Foi aberto 
no final de 2019 e se manteve em curso. 

 

Cumpridas as demandas, demos continuidade aos processos habituais e novas propostas, 
desenvolvimento e implantação. 

 

3. Organização do Calendário-Planejamento da CâmGrad 
 

Organizamos um Calendário-Planejamento específico para atender o planejamento das demandas da 
CâmGrad, e colaborar com a compreensão de todos os nossos membros, de tais demandas, com links de acesso 
à toda a documentação relativa à cada processo/ação sob responsabilidade da CâmGrad.  

Embora realizado, este Calendário foi pouco utilizado, pois tudo precisou ser reordenado em função das 
suspensões, retomadas, alterações desencadeadas pela pandemia. 

 

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

Como processo de institucionalização das Coordenações de Curso, nós as organizamos como unidades 
de gestão SEI, com a padronização de e-mails e a organização de drives como arquivo da documentação relativa 
à cada gestão dos cursos, com o objetivo de garantir a memória dos cursos e das decisões da CâmGrad, 
expandindo a compreensão das ações específicas dos cursos e ações institucionais da graduação no Campus 
Guarulhos.  

Destaca-se, o problema relacionado às condições da UNIFESP ainda não contar com recursos digitais 
específicos para as unidades de gestão, com a devida segurança institucional. Utilizamos recursos vinculados às 
pessoas – mesmo que em e-mails institucionais – e não às instâncias ou unidades de gestão; por exemplo, não 
há possibilidade de um drive para cada coordenação, mas somente vinculado ao coordenador.  

 

5. Orientações às Coordenações  
 
Organizamos documento de boas-vindas às novas coordenações, estruturado como Documento 

Orientador, com o objetivo de um documento inicial, que sucintamente, se destina a esclarecer os propósitos 
da Câmara, a sua organização, as representações, com indicações de ações e informações importantes para o 
trabalho das coordenações. As menções contam com links de acesso aos documentos necessários para auxiliar 
no trabalho, de modo que as informações necessárias sejam acessadas de modo fácil e rápido. Este Documento 
Orientador dá acesso, também, a todos os Processos sob responsabilidade da CâmGrad. 

 

6. Processos da CâmGrad  
 
Na mesma lógica de organização, cada processo da CâmGrad conta com um Documento Orientador, a 

fim de possibilitar a sua compreensão, seu histórico, setores envolvidos e suas atribuições, fluxos, 
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procedimentos, com links de acesso a todos os documentos relacionados – sejam de solicitação oficial, 
relatórios, extratos, atas, modelos, arquivos-base (editais), condições e critérios definidos tanto na CâmGrad 
como junto aos setores. Buscava-se, assim, evitar que a cada início de gestão fosse necessário começar do zero 
e ir atrás das informações para a realização das demandas. Este processo não visava, somente, a facilitação de 
cumprimento de tarefas, porque não nos entendemos e não devemos nos entender como executores e 
cumpridores de tarefas, mas que o resultado desta organização ficasse para as próximas coordenações e 
gestões, e principalmente, permitisse sua visualização, análise, possibilitando a identificação de pontos 
problemáticos, entraves e necessidades de intervenção e alteração, buscando desfazer equívocos para a 
melhoria do seu desenvolvimento.  

 

7. Reorganização do Processo Eleitoral Representantes TAES e DISCENTES – Processo eletrônico e virtual  
 
O processo eleitoral foi reorganizado, aos moldes da proposta de Documento Orientador, mas em virtude 

da pandemia tais procedimentos precisaram ser alterados e exigiram reorganização junto ao STI e DTI 
Guarulhos. Note-se que tal processo envolve todos os alunos da graduação e todos os TAEs do Campus 
Guarulhos – cerca de 4.000 alunos e em torno de 90 TAEs. Os mandatos precisaram ser estendidos, alterando 
oe períodos das eleições.  

As categorias – TAEs e Discentes, assim como representantes de cada Núcleo, foram consultados, 
analisaram condições e impactos apresentados, separadamente, e, a partir das características de cada um. Após 
anuência da maioria, a nova formulação e suas decorrências, foram discutidas, analisadas e decididas pelos 
membros da CamGrad, conjuntamente.   

 

8. Reorganização do Processo Eleitoral para a Presidência e Vice-presidência da Câmara de Graduação - 
Processo eletrônico e virtual  
 

A exemplo do processo anterior, acordos e trâmites foram firmados, regulados e incorporados aos 
procedimentos da CâmGrad junto aos setores STI e DTI, e comissão eleitoral da CâmGrad. Cujo processo 
transcorreu de modo regular e sem qualquer intercorrência. 

Esclarecemos, ainda, que os fluxos de submissão, aprovação e transição oficial foram acompanhadas e 
efetivadas a contento, sendo que a nova chapa, eleita em 30/06/2021, para a gestão 2021-2023, tomou posse, 
conforme edital, em 02/08/2021, contou com publicação no DOU e indicação dos provimentos devidos, ou seja, 
sendo oficialmente declarada, em 12/08/2021. 

Reiteramos, então, a importância da organização e gestão da documentação, comparando a situação da 
chapa da Gestão 2019-2021, posto que, já participando da reunião extraordinária da CâmGrad, como 
convidados e chapa eleita, em julho/2019; assumindo as suas funções na presidência, em 05/08/2019, contou 
com sua oficialização, apenas, em 25/10/2019. Demonstrando como este problema impacta tanto na instituição 
quanto na vida profissional, na carreira e consequentemente, na vida pessoal dos envolvidos. 

 

9. Organização e aprovação de processo de Sistema de Votação Especial, por meio virtual  
 

Para regulação e atendimento de situações emergenciais e urgentes que demandam mobilização e 
resposta rápida da CâmGrad. Proposta aprovada desde 2019, acrescentou discussões, critérios e condições de 
regulação para as situações indicadas. 
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10. Organização do processo ABI – Escolha de Grau e reorganização devido à descentralização  
 

Foram realizados ajustes e acordos com os setores definindo critérios e condições que colaboraram para 
a melhoria da gestão do processo, na percepção das coordenações envolvidas e que já haviam participado de 
processos anteriores.  

No entanto, este processo teve que ser reorganizado em virtude da descentralização para o Campus 
Guarulhos, que permitiu, também, a identificação de pontos problemáticos, favorecendo a elaboração de uma 
análise e diagnóstico, cujo enfrentamento depende de decisões de outras instâncias.  

 

11. Reorganização dos cursos durante a Pandemia  
 
Todos os processos, relacionados ao planejamento semestral e às ofertas regulares dos cursos, que 

passam pela CâmGrad, precisaram ser reorganizados em virtude da pandemia.  

A CâmGrad assumiu um protagonismo a partir da suspensão das atividades presenciais, em março de 
2020. A CâmGrad, com seus coordenadores e membros representantes, discutiram sobre diversas situações, 
dos alunos, dos cursos, dos professores. Foram formados subgrupos para discussões específicas, e apresentadas 
em seu conjunto, sendo elaborados levantamentos, análises e relatórios que subsidiaram e consolidaram as 
posições do Campus Guarulhos, cujas conquistas se verificaram no Conselho de Graduação e CONSU da 
UNIFESP.  

Estes materiais, orgnizados em relatórios, apresentam material rico e estão disponíveis, publicados no 
site da CâmGrad, no site do Campus Guarulhos, desde os momentos em que foram apresentados. 

 

12. Participação na Elaboração das normas e portarias para regulação das ADEs/ProGrad  
 
A CâmGrad defendeu inúmeras posições para o atendimento das nossas demandas, influindo na tomada 

das decisões e garantindo direitos e recursos aos alunos e professores na elaboração da regulamentação do 
retorno em modo remoto.  

Todos os planos de UCs precisaram ser reelaborados e adaptados para ADEs, seguindo as normativas, 
sendo necessária a submissão à CâmGrad. Por força das circunstâncias, atribuiu-se à CâmGrad a 
responsabilidade por toda a publicação, divulgação, comunicação e orientação aos alunos. As coordenações de 
curso trabalharam intensamente, cujos resultados eram centralizados e sistematizados na CâmGrad.  

 

13. Orientações e acompanhamento aos estudantes 
 
Durante a pandemia, e especialmente, durante a suspensão do Calendário Acadêmico, foram 

organizados, junto às representações discentes, grupos de discussões e acompanhamento das demandas, 
necessidades e dificuldades dos alunos. A presidência organizou o grupo, no qual participavam RDs e alunos 
interessados e com possibilidades de atuar junto àqueles que precisavam de suporte.  

Demandas e situações especiais eram encaminhadas para os setores responsáveis (NAE, PRAE, NAÍ, etc), 
assim como as posições indicadas pelo grupo eram levadas às instâncias para articulação, junto à CâmGrad, 
Congregação do Campus, Conselho de Graduação.  
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Vários materiais de orientação foram organizados, publicados e compartilhados – rodas de conversa, 
podcasts, circulares, e outros. Estão disponíveis no site do Campus Guarulhos.  

14. Fórum de Licenciatura 
 
Embora nem todos os encontros previstos puderam ser realizados, em virtude das dificuldades e 

impedimentos do período, os Fóruns de Licenciatura, sob responsabilidade da CâmGrad, contando com a 
liderança das coordenações indicadas para tal fim, cumpriram seu papel à frente de professores e alunos dos 
cursos de Licencitura, nas discussões, deliberações e tomada de posições do Campus Guarulhos. 

 

15. Cursos Sequenciais  
 
Importantes iniciativas dos cursos da EFLCH, que visam uma certificação especial mediante o 

cumprimento de um conjunto definido de UCs, articuladas entre cursos envolvidos, enviaram solicitação de 
encaminhamento à CamGrad. Tais processos estavam com dificuldades de encaminhamento e implantação há 
vários anos.  

A CâmGrad entendendo seu papel na defesa de ações para a melhoria da graduação, entendendo a 
qualidade das propostas que permitiriam garantir a distinção de alunos da EFLCH, inclusive qualificando-os para 
o mercado de trabalho, como marca da nossa formação, assumiu as propostas, juntamente com seus 
responsáveis, apresentando-as e negociando sua implantação com os setores e instâncias responsáveis. 

Como exemplos, o Curso Sequencial Estudos Hispano-Americanos e Curso Sequencial Estudos Clássicos, 
que seguiram estes trâmites, foram submetidos, aprovados e estão em funcionamento/implantação. 

 

16. Produção de Diagnósticos  
 

Entre outros, destacamos o processo ABI – Escolha de Grau, cuja análise demonstra situações 
problemáticas que se repetem desde seu início em 2014. Neste diagnóstico apresentamos uma análise objetiva, 
identificamos entraves e demonstramos, por meio dos documentos (linkados) os procedimentos problemáticos 
ou inadequados que persistem e dificultam a gestão do processo. Indicamos, ainda, possibilidades e alternativas 
de alteração ou encaminhamento de procedimentos que visam a evitá-los.  

A CâmGrad cumpre, assim, seu papel e função de analisar e propor, mas depende de decisões superiores 
para efetivar as alterações indicadas, pois não temos qualquer competência ou autoridade sobre nenhum setor.  

 

17. A Pandemia 
 
O espaço para este relatório não comportaria uma descrição do período que abarca os anos de 2020/21 

sobre todas as ações, levantamentos, organização de materiais, reuniões e diálogos estabelecidos com os 
setores, instâncias, professores, alunos, ... para orientar, identificar as necessidades e encaminhar propostas e 
regulamentações para atendê-las. Há relatórios que registram este histórico, nossas posições, perdas e 
conquistas, e podem ser acessados no site da CâmGrad.  

 

18. Outros 
 

Não podemos deixar de mencionar que, embora não constituam ações relacionadas às nossas 
atribuições, a CâmGrad, compreendendo a necessidade do trabalho colaborativo e contando com a dedicação  
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das coordenações de curso, cumpriu diferentes tarefas, protocolos e procedimentos alheios à suas funções. E 
os fez, com o sentido de responsabilidade a fim de não prejudicar aqueles que delas dependiam.    

 

Proposições e Solicitações 

 

  Em virtude das situações relatadas, destacamos alguns alertas, para a nova gestão e os novos membros 
da CâmGrad, e, também, a necessidade de ampliar tal preocupação para toda a nossa escola. É claro que não 
esperamos soluções imediatas, mas que os alertas sejam sempre lembrados e considerados:  

 

1. Impossibilidade de continuar a naturalização de falta de apoio técnico e assumir tarefas que não são 
da alçada da CâmGrad  
 

Não se trata de má vontade ou tentativa de repassar trabalho ou tarefas. Compreendemos a 
importância da colaboração, mas não podemos perpetuar situações inapropriadas. Precisamos encontrar, 
conjuntamente, alternativas adequadas que garantam o mínimo de avanço nas condições de funcionamento da 
CâmGrad.  

 

2) Participação na esfera de tomada de decisões no que se refere à distribuição/atribuição de recursos  
 

O primeiro alerta nos encaminha para este tópico. A CâmGrad entende que há escassez nos nossos 
recursos, mas não podemos ficar de fora das discussões de prioridades do Campus. Precisamos, ao menos, ter 
o direito de sermos ouvidos e defendermos nossas necessidades, colocando nossas demandas na lista para 
sermos atendidos; entendendo que somos parte significativa do Campus, em que quase a totalidade de alunos 
e professores, espaços físicos e demandas estão sob nossa responsabilidade e organização. E assim, as condições 
de funcionamento precisam ser consideradas.  

 

3) Necessidade da CâmGrad participar nas negociações de fluxos definidos entre Diretoria Acadêmica 
e setores técnicos  

Justifica-se tal solicitação posto que recebemos atribuições sem participar de tais negociações e sem 
conhecimento de tais processos. É fato que a CâmGrad não tem atribuições técnicas, e nem pretende influir na 
tomada de decisões que não nos compete; mas a partir do momento em que recebemos atribuições e funções, 
precisamos ter o direito de participar, compreender no que e como estamos sendo envolvidos, e, sermos 
ouvidos nestas situações, para que possamos analisar conjuntamente e propormos alternativas que, 
eventualmente, considerarmos mais adequadas. 

 

4) Fluxo de Processos Discentes  

A CâmGrad verificou protocolo e fluxo de Processos Discentes aprovado entre Diretoria Acadêmica e 
NAP que determina prestação de contas mensal, na Congregação do Campus, sobre o resultado destes 
processos.  

Como o NAP prepara um quadro com dados do aluno, nº processo SEI, parecer do Apoio, para esta 
prestação de contas, e, estando pronto, seguindo as propostas de trabalho colaborativo, a CâmGrad solicita a 
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colaboração e o compartilhamento deste material já elaborado, com a CâmGrad, mensalmente, como já prevê 
a definição da DirAcad. Não se trata, portanto, de solicitar cumprimento de tarefa ou trabalho extra, mas de 
compartilhar o que já está feito, por solicitação da chefia mediata. 

Isto evitaria vários problemas que enfrentamos pelas dificuldades de encaminhamento e falta de acesso 
aos processos. 

 

 

Enfim, 

 

Esperando que o nosso empenho tenha colaborado para a CâmGrad, agradecemos a oportunidade de 
aprendizado, trocas, convivências, e mesmo que tenham sido tantos desafios, disputas e enfrentamento de 
circunstâncias tão delicadas e trabalho tão intenso e desgastante, pudemos contar com o apoio de muitos. 
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.  

E, ainda, nossas boas-vindas e desejos de sorte e boas realizações, aos professores Fernando e Fabiano 
que assumem, com coragem, a nova gestão 2021-2023, em tempos tão incertos e difíceis. Desde já, recebem 
nosso apoio, respeito, companheirismo e nossa disposição para colaborar no que considerarem necessário.  

Muito obrigada 

 

  Vera Jardim 

Guarulhos, 02 de agosto de 2021* 

 

 

* Apresentação deste Relatório na reunião ordinária da CâmGrad, data de posse da nova presidência e, que será 
publicado após a sua apresentação na reunião de Congregação do Campus Guarulhos. 
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