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Sonhamos com uma universidade cujo ingresso se dá na pré-escola. 

Dedicado ao Professor Martin Kuhne.  

APRESENTAÇÃO 
Que tal matricular uma criança numa universidade aos três ou quatro anos de 
idade para cursar a pré-escola? E se esta criança seguir nesta mesma 
universidade pelos nove anos do ensino fundamental e os três anos do ensino 
médio, embora frequentando diferentes instituições no município? Antes de 
algum questionamento ou dúvida sobre o que vem depois, o ensino superior, 
vamos examinar rapidamente o que é uma universidade, sua origem e 
desdobramentos, inclusive no Brasil, e como a história da universidade 
brasileira perpassa por Maricá na figura de Darci Ribeiro. A ideia de 
universidade aqui apontada não trata de inovar, mudar ou rejeitar a 
universidade existente, mas fortalece-la. Olhamos para a universidade na sua 
origem, a do conhecimento universalizado e inserida no contexto de um 
“sistema de ensino”, “um sistema de educação”, não apenas sobre a ótica da 
instituição que forma “doutores”. Ao final deste escrito apresentamos a ideia de 
um modelo de universidade à altura da ousadia de Maricá. Acreditamos que a 
atual Escola Municipal de Administração – EMAR, na missão de escola de 
governo, não pode deixar de olhar para a universalidade do conhecimento, e 
como contribuir para ampliar, flexibilizar e capilarizar sua difusão para o 
conjunto da sociedade. Acreditamos que esta é a missão da futura 
Universidade de Maricá - UNIMARICÁ.  
A UNIVERSIDADE 
O vocábulo “universidade” automaticamente nos remete a uma instituição de 
nível superior, que forma “doutores”, como regra geral. O dicionarista Aurélio 
Buarque de Hollanda descreve a universidade como uma “instituição de ensino 
superior”; um “conjunto de faculdades ou escolas” dedicadas ao ensino e 
pesquisa e destinadas à “especialização profissional e cientifica” e à 
“conservação e o progresso nos diversos ramos do conhecimento”. Já a 
Constituição Federal brasileira de 1988 atribuiu à universidade “autonomia 
didático-científica, administrativa, e de gestão financeira e patrimonial”, 
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obedecendo ao princípio da “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão”. 
Educação, ensino e escola se confundem em nossa cultura comum e popular. 
Entendemos por “educação” o encontro de pessoas com o espaço de 
aprendizado, onde a pessoa é o aluno e o espaço a escola. A sala de aula 
seria a apoteose deste encontro, que é mediado por um professor. Mas a 
educação é muito mais do que apenas este simples encontro do aluno e 
professor em sala de aula. Enquanto sistema público de ensino, orientado pelo 
Estado, a educação é uma realidade que acompanha todos nós, desde jovens 
de tenra idade. Melhor dizendo, desde a pré-escola, passando nove anos pelo 
ensino fundamental obrigatório, mais três no de ensino médio. Neste ponto o 
indivíduo tem por volta dos 16, 17 ou 18 anos de vida, normalmente, quando 
bate à porta de uma instituição de ensino superior, uma faculdade ou uma 
universidade, trazendo na bagagem toda uma gama de falhas e carências.  
O ensino superior aqui tratado como universidade está no topo da formação 
educacional. Nele são preparados os profissionais através de cursos de 
graduação e pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento. Em 
vista da realidade perguntamos: esta universidade disponível no país, esta 
instituição de ensino superior é suficiente para atender à demanda? Ela tem o 
formato que cabe numa realidade permeada por tanta desigualdade? Os 
mecanismos de ingresso nas boas instituições universitárias públicas pelo país 
são inclusivos ou alargam a desigualdade? Existe um modelo de universidade 
único para o país inteiro? É melhor uma universidade pública ou privada? A 
universidade “shopping center do diploma” é um caminho? Existe espaço para 
pensar uma universidade que esteja alinhada com as pretensões e ousadias 
de um município? Existe um espaço onde possamos cultivar a reflexão crítica 
sobre a realidade e de quebra produzir conhecimento científico? Existe um 
modelo de universidade que se amolda à realidade de Maricá? 
Com estes questionamentos em mente propomos uma reflexão sobre uma 
identidade universitária local, sobre uma universidade desenhada para a 
realidade de Maricá, sobre nossa capacidade de inovar, experimentar, criar 
uma alternativa educacional que represente a materialização de nossos sonhos 
e de nossas utopias na formação superior. E que possa, de uma forma ou 
outra, produzir resultados para o conjunto da sociedade. Almejamos pois uma 
universidade que olha para a pré-escola e enxerga um big bang social. 
Almejamos uma universidade que olha para o ensino fundamental e enxerga 
razões de sua existência. Almejamos uma universidade que ao longo do ensino 
médio prepare os jovens maricaenses para adentrar qualquer universidade do 
país com a cabeça erguida. 

A UNIVERSIDADE ATRAVÉS DA HISTÓRIA 
Desde a antiguidade clássica (antes de Cristo) já haviam iniciativas para formar 
especialistas nas artes e na filosofia, e também na medicina, na retórica e no 
direito. O modelo era simples e consistia num grupo de discípulos reunidos em 
torno de mestres, que transmitiam seus conhecimentos. Neste formato simples 
os mestres conduziam sua escola, ou faziam escola, no sentido da construção 
do saber.  
Entre o final da Idade Média e a Reforma (séculos XI e XVI) nasce a 
universidade propriamente dita, capitaneada pela Igreja Católica, que se 
encarregou de unificar o ensino superior num único órgão: a "universidade". 
Esta iniciativa fundamentava uma ação política e religiosa naquela época, ao 



mesmo tempo em que a Igreja preparava seus quadros (novos sacerdotes e 
clérigos em geral). A Igreja determinou, por longo tempo, o clima religioso na 
universidade com a imposição de verdades e dogmas. Ainda não havia ciência 
naquele tempo, tampouco método elaborado, mas a lógica avançava na 
clausura dos templos e mosteiros espalhados pela Europa. Nesse tempo, 
também, foi unificado um conhecimento básico que servisse para todas as 
especialidades do saber e do conhecimento, uma espécie de currículo mínimo. 
Isto permitiria a construção de uma trajetória de formação superior, em que 
diferentes instituições pudessem dialogar. É desta época, ainda sem a 
imprensa, que as bibliotecas se tornam ambientes valorizados: as 
universidades não podiam prescindir delas. 
Na época das luzes (iluminismo) surgem grandes pensadores e novas 
doutrinas são organizadas. Escolas de pensamento são criadas por 
estudiosos, que aderem e defendem o pensamento científico, embora sob a 
vigilância da Igreja, especialmente em virtude da onda reformista. A Idade 
Moderna (século XVI), que vem no reboque do iluminismo, foi um momento de 
grande ebulição do saber, resultado dos movimentos da Renascença e da 
Reforma (e Contra Reforma). Neste tempo o conhecimento se diversificava 
com as grandes navegações, que aos poucos revelava ao mundo europeu 
novos povos em novos mundos. A terra era definitivamente uma bola. E em 
tempos que abundava informação nova, a transmissão do conhecimento não 
acompanhava sua produção. A universidade não acompanhava os tempos 
renascentistas, mantendo-se ainda sobre algumas repetições dogmáticas, as 
verdades incontestáveis, as teses demonstradas autoritariamente. A 
contestação deste status quo resultava em sanções de toda sorte. Amparados 
exclusivamente por uma fé que se revelava anacrônica os religiosos guardiães 
da ortodoxia perseguiam os contestes, que levados ao julgamento pela Santa 
Inquisição, eram apenados, dependendo da gravidade, com a fogueira, a 
prisão, afastamento das funções, perda da cátedra, excomunhão, index etc...  
Os séculos XVIII e XIX são particularmente importantes para o conhecimento e 
para a universidade. Surgem os enciclopedistas e o movimento iluminista 
ganha corpo propondo mais luzes sobre o conhecimento. Com a nascente 
industrialização e com prioridades econômicas crescentes, aos poucos a 
universidade medieval cede espaço para a universidade napoleônica. O 
pragmatismo do espírito positivista e utilitarista surgido à partir da Revolução 
Francesa olha para a universidade com olhar profissional e profissionalizante. A 
universidade napoleônica surge por necessidades profissionais, e por já serem 
muitas as correntes do saber, a estrutura e o novo modelo de obtenção de 
conhecimentos se fragmenta por Escolas Superiores ou Faculdades, cada uma 
delas dedicada e isolada nos seus objetivos práticos. É neste contexto de 
caráter profissional imposto pela industrialização que surge a pesquisa 
científica, como instrumento desta profissionalização. O Século XIX foi muito 
profícuo na descoberta e na construção do conhecimento e pródigo em 
avanços científicos.  
Com os avanços que a jovem ciência vinha proporcionando, com a Igreja 
influenciando cada vez menos, a universidade retoma a liderança do 
pensamento e torna-se centro de pesquisa. Esta transformação tem como 
marco a criação da Universidade de Berlim, na Alemanha, por Alexander von 
Humboldt, em 1810. Esta universidade, moderna, revolucionária, se 
caracterizava como centro de pesquisa e preocupava-se em preparar o homem 
para descobrir, formular e ensinar a ciência.  



Ainda no século XIX, o Cardeal Newman, fundador da Universidade de Dublin, 
na Irlanda, em 1851, sonhava com uma universidade dedicada ao ensino do 
saber universal. Ele aspirava por uma universidade que se localizasse no 
centro de criação e difusão do saber e da cultura.  
No esforço de construção da universidade europeia há uma busca pela 
liberdade, pela autonomia universitária, considerada condição para questionar, 
investigar, estudar e propor soluções de problemas levantados pela atividade 
humana, com a garantia de uma ação racional, reflexiva e crítica. 
A UNIVERSIDADE NO BRASIL 
Até 1808 os luso-brasileiros se dirigiam à Europa, principalmente Coimbra, 
Portugal, para conduzir seus estudos superiores. Até este ano foram 
diplomados 2.500 brasileiros, sendo em sua maioria religiosos. Apesar do 
esforço dos jesuítas Portugal não permitia a criação de universidades no Brasil, 
enquanto nos países da América Latina várias universidades já funcionavam há 
mais de século. Com a chegada da família real no Brasil é instituído o ensino 
superior, que nasce com as aulas régias, cursos e academias, especialmente 
em resposta às necessidades militares da Colônia. Assim, o primeiro curso de 
Medicina surge na Bahia, em 1808. As Faculdades de Direito de São Paulo e 
Recife são de 1854. Em 1874 foram separados os cursos civis dos militares, 
com a constituição da Escola Politécnica do Rio de Janeiro e, em Ouro Preto, 
Minas Gerais, foi inaugurada uma Escola de Engenharia. Por volta de 1890 já 
estava consolidado no Brasil o ensino superior na forma de Faculdade ou 
Escola Superior. 
O ensino superior no Brasil foi reestruturado na década de 1930 quando três 
ou mais faculdades reunidas eram legalmente consideradas universidade. 
Desta forma surgem as universidades de Minas Gerais e a Universidade de 
São Paulo e todas as demais a partir daí. Em 1935 Anísio Teixeira lança as 
bases ideológicas de uma universidade brasileira, a universidade como 
instituição livre para o debate e o cultivo de novas ideias (universidade sendo 
realmente uma universidade). A ditadura do Estado Novo (1937) desmoronou o 
sonho de Anísio Teixeira: ditaduras não são compatíveis com a liberdade e 
ideias renovadoras.  
Até a década de 1960 a universidade seguiu como agrupamento de escolas e 
faculdades, cumprindo sua função na formação profissional. As ideias de uma 
universidade verdadeira brasileira retornam ao cenário do pós segunda guerra 
liderada pelo jovem Darcy Ribeiro, amigo e discípulo de Anísio Teixeira. 
Motivado e com uma equipe de intelectuais elabora o projeto, convence os 
governantes e funda a Universidade de Brasília. A ideia tomou corpo e a 
implantação da UNB foi bravamente iniciada. Novamente um golpe (1964) adia 
o desenvolvimento da verdadeira universidade brasileira. Grande parte da 
equipe de professores e cientistas foi afastada de suas funções. Muitos 
emigraram, foram presos e banidos. 
Anísio Teixeira resume a situação da universidade no Brasil com estas 
palavras: 

"Na Universidade brasileira, além de preparar profissionais para 
as carreiras liberais e técnicas, que exigem uma formação de 
nível superior, o que tem havido é uma preocupação muito fluida 
com a iniciação do estudante na vida intelectual. Daí poder-se 
afirmar que, ressalvando o aspecto habilitação profissional, a 
universidade brasileira não logrou constituir-se verdadeiramente 
como uma instituição de pesquisa e transmissora de uma cultura 



comum nacional, nem logrou se tornar um centro de consciência 
crítica e de pensamento criador". 

Darcy Ribeiro constata que a universidade brasileira tornara-se um órgão de 
repetição e difusão do saber, geralmente elaborado em outras realidades 
mundo afora. A universidade no Brasil continuava a ser de absorção, aplicação 
e difusão do saber humano, em geral fruto da atividade intelectual existente e 
difundida pelos grandes centros de ciência e tecnologia das nações 
desenvolvidas. Nossa universidade mantinha sua clientela informada sobre 
investigações realizadas sobre problemas de outras realidades. E pouco ou 
nada era investigado sobre questões emergentes das necessidades e desafios 
de nossa nação e de nosso povo. 
Mesmo frente a um quadro pouco promissor era possível constatar a existência 
de centros universitários no Brasil que lutavam para conquistar uma 
personalidade universitária livre e crítica. Eram instituições efetivamente 
preocupadas com os problemas nacionais, e que mantinham viva a tentativa de 
gerar, fazer nascer e nutrir uma autêntica universidade brasileira. 
Paralelamente as camadas sociais se manifestavam, os estudantes se 
agrupavam, insuflavam um pensar, um agir, com base na discussão do papel 
da universidade, do seu caminho e do seu destino.  
Desse passeio pela história da universidade destacamos alguns pontos para 
enriquecer o debate e a reflexão sobre uma universidade que sonhamos para 
Maricá: 

da Antiguidade Clássica o modelo que reúne discípulos ao redor do 
mestre, que ouvem e refletem os ensinamentos, conservando e 
transmitindo os saberes e a cultura; 
da Idade Média a universidade como instituição séria, comprometida 
com o rigor e a lógica na demonstração das verdades, como  órgão de 
elaboração do pensamento, identificada com o debate e a discussão; 
da universidade alemã a ideia de investigação, do centro de pesquisa;  
de Newman, a dimensão maior e mais ampla, universal, da criação e 
difusão do saber e da cultura. 

“Fazer universidade” não é só um termo para quem está vinculado a algum 
curso superior ou uma instituição universitária. É também o termo utilizado para 
quem constrói a universidade, edificando prédios com tijolos sobre tijolos. Mas 
é o termo principalmente utilizado para quem desenvolve o conhecimento e o 
saber, num clima de debate, que se utiliza da crise para questionar e se utiliza 
da dificuldade para superar desafios. De certa forma, tal qual o Direito, a 
universidade não está posta, pronta e acabada, mas sempre em construção.  
Todos esses passos e enfrentamento de crises no processo de crescimento e 
desenvolvimento da nação deixam evidente que, definitivamente, as ideias não 
morrem. E que dialeticamente o homem dotado de inteligência sempre soube 
construir o novo, com lições inovadas ou incorporadas de experiências do 
passado. A fé numa universidade de verdade, que atinja seus objetivos sem se 
desgastar com as formas, uma universidade que se descubra brasileira, que 
efetivamente promova uma interlocução entre disponibilidades e vontades é o 
horizonte à frente, uma quase utopia a nos inspirar.  
Há sinais que indicam a possibilidade de uma universidade municipal, 
arquitetada sob outro modelo, com condições para conhecer cientificamente a 
realidade, refletir, analisar, criar proposições novas, sugerir e avaliar. Somos 
capazes de definir critérios e prioridades para uma universidade voltada para a 



realidade local e que não esteja exclusivamente à serviço da economia 
popularizada pelo lucro, desvinculada do sentido do homem, escravizada à 
tecnocracia, serva do deus mercado. É possível um clima de reflexão, de 
esperança, luta e transformação na ideia de uma universidade que almejamos 
e nos propomos a conquistar e construir em Maricá. Não é, obviamente, uma 
tarefa fácil. São muitos os desafios, e o que seria das inovações sem os 
desafios? 
Queremos ou não uma academia maricaense? Queremos ou não estudantes 
circulando pela cidade? Queremos ou não a cidade repleta de Repúblicas de 
estudante e o clima típico de uma cidade universitária? Talvez uma 
universidade em Maricá não seja isso, embora nada impeça que seja. Mas o 
que propomos como universidade tem outro modelo, tem outro contorno, é um 
outro desafio.   
A UNIVERSIDADE QUE ALMEJAMOS 
A universidade que almejamos, antes de mais nada, deve produzir melhores 
cidadãos. Almejamos uma universidade alicerçada na pesquisa, na 
experiência, na descoberta, e que o produto desta descoberta seja apropriado 
pelo conjunto da sociedade. Almejamos uma universidade para além da mera 
escola, com aulas constituídas por fala dos professores e audições dos alunos.  
K. Jaspers aponta que 

 "ensinar... é participar do processo de pesquisa. Só o homem voltado 
para a pesquisa pode realmente ensinar; do contrário, ele reduz seu 
trabalho a transmitir um pensamento inerte, mesmo sendo 
pedagogicamente ordenado, no lugar de comunicar a vida do 
pensamento".  

Uma universidade desvinculada da realidade e dos desafios que nos cercam, 
não nos serve. Uma universidade onde estudar é simplesmente ler matéria 
passada pelo professor, a fim de se preparar para fazer provas, não é uma 
universidade. Sem um processo de crescimento intelectual e aprofundamento, 
em determinada área ou disciplina, sem o hábito do estudo crítico, esta 
universidade é apenas um local de aprendizado, medido pelo volume de 
conhecimento, informações memorizadas e repetidas nas provas, nunca 
refletidas ou analisadas. Uma universidade que não está orientada para a 
criatividade, para a identificação e analise de problemas concretos a serem 
enfrentados pela e para a sociedade, é uma universidade que não nos serve. 
Uma universidade de verdade não pode sacralizar verdades. Não há espaço 
para uma mentalidade dócil, estática, avessa às modificações, bloqueadora de 
crise. Uma universidade de verdade enfrenta, não contraria o crescimento, a 
evolução: alinha-se no sentido da construção de um mundo onde o ser humano 
seja o sujeito de sua história. Uma universidade onde o professor seja o único 
sujeito, aquele que diz verdades já prontas, estruturadas e certas, 
indiscutivelmente este ser detentor do certo e do errado não é o professor da 
universidade que pensamos. Almejamos uma universidade voltada 
exclusivamente para as lutas democráticas e inclusivas, solidárias e 
participativas. Uma universidade onde possamos lutar para conquistar espaços 
de liberdade, o pensamento com liberdade e onde possamos livremente avaliar 
nossa responsabilidade, nossos avanços e retrocessos. 
Em verdade não almejamos uma universidade, ou uma simples escola de nível 
superior, que forma “doutores”. Isto não precisamos pois existem inúmeras 
universidades pelo país capazes de atender a este desafio. Precisamos que os 
jovens maricaenses sejam sujeitos políticos, capazes de refletir e que tenham 



mentes abertas à reflexão, ao intercâmbio das ideias, à participação nas 
iniciativas construtivas, nas agendas positivas. E que ao final do ensino médio, 
tenham competência para, de acordo com sua vocação e vontade, chegar a 
qualquer curso em qualquer universidade do país. A instalação de cursos 
próprios, num campus em Maricá, é uma ideia que pode ganhar escala, e, 
eventualmente tornar-se realidade. Imaginamos que Maricá possa se tornar um 
centro formador de professores. Um sistema em que os professores que se 
dedicam à pré-escola e ao ensino fundamental sejam também professores do 
ensino superior, dependendo, é claro, da graduação e pós-graduação. 
Basicamente imagina-se um conjunto de iniciativas de valorização dos 
professores e demais servidores da rede municipal de educação. Todo o corpo 
docente pertenceria à universidade: todos os professores atuam da pré-escola 
ao ensino superior, diferenciando-se, apenas, pela formação específica quando 
se tratar do terceiro grau. 
Se Cuba forma e exporta médicos, imaginamos que Maricá possa formar e 
exportar professores. 
COMO FAZER ESTA UNIVERSIDADE 

“Pensar grande, fazer pequeno e começar agora”. 
Paulo Bidegain 

Almeja-se construir as bases da universidade de forma participativa. As ideias 
vêm sendo organizadas, de forma inovadora, inclusiva, que valorize a 
universalização do conhecimento e dos saberes, que englobe todo o sistema 
de educação - da pré escola à formação superior. Temos o sonho de formar 
professores, preparar educadores...  
Neste sentido visualiza-se a implantação de um curso de pedagogia, ou de 
uma forma mista, num bacharelado em humanidades, que possa contemplar 
licenciaturas nas áreas básicas da educação fundamental, à exemplo dos 
Bacharelados Interdisciplinares, disponíveis em várias instituições federais de 
ensino superior, como a Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM), entre outras. 
Paralelamente à oferta de curso superior próprio, vem sendo estudado a 
celebração de convênios com Instituições de Ensino Superior públicas e 
privadas para ministrar cursos de pós-graduação lato senso ou instalação de 
campus no município, já visando à complementação do quadro de professores 
da rede pública.  
Não há consenso, ainda, quanto ao formato administrativo que a futura 
universidade assumiria. Existem algumas alternativas e decisões políticas a 
serem tomadas, na medida em que uma nova estrutura de educação 
consumirá recursos em algum momento, e esta pretensão deve caber no 
orçamento. De uma forma ou outra, a iniciativa da universidade é diretamente 
relacionada com a Secretaria Municipal de Educação. 
Um esforço para dimensionar as iniciativas que visem a implementação do 
projeto da universidade contempla uma agenda mínima. Cabe à coordenação 
da UNIMARICÁ, capitaneada pela atual EMAR, dimensionar as iniciativas que 
visem a implementação do projeto, conforme agenda mínima abaixo. A diretriz 
fundamental da futura UNIMARICÁ é a de complementação educacional e 
cultural nas escolas da rede, sempre em consonância com a Secretaria de 
Educação, indicando a fonte dos recursos e metodologia, respeitado, ainda, os 
Conselhos, órgãos de classe, sindicatos etc. 



Superada a vontade política inicial, apontamos uma agenda preliminar para 
nortear a discussão e o debate junto à comunidade, que, certamente, 
enriquecerá o projeto. Isto é, desde já, fazer universidade...  
Dividimos em fases e iniciativas esta proposta de agenda inicial: 

FASE PRELIMINAR: 
➢ Definição política e aparelhamento humano e material 

inicial da EMAR (UNIMARICÁ); elaboração de um Plano de 
Trabalho ; 2

➢ Definição do formato e status administrativo da 
universidade e ajustes legislativos eventualmente exigidos; 

➢ Outros .  3

FASE INDEPENDENTE :  4

➢ Turbinar a plataforma EMAR-EAD; 
➢ Turbinar o PRÉ-ENEM; 
➢ Outros. 

FASE PLANO DE TRABALHO = CONVÊNIO: 
➢ Convênio com instituições de ensino superior para 

instalação de cursos em Maricá;  
➢ Convênio com instituições de ensino superior para 

implementar cursos de extensão e especialização para 
professores da rede municipal/estadual; 

➢ Convênio com instituições para concepção, elaboração e 
execução de projetos em Maricá que envolva os eixos 
prioritários, exemplificando: 

Cooperativismo; 
MST e atividades agrárias; 
Turismo e geração de emprego e renda; 
Cultura: indígena, quilombolas e outros tradicionais; 
Esportes e competições; 
Entre outros segmentos.  

➢ Outros. 
FASE PLANO DE TRABALHO = EDITAIS: 

➢ Editais objetivando projetos e pesquisas envolvendo a 
educação infantil, fundamental e média, contratando tanto 
quanto possível estudantes, pesquisadores e professores de 
Maricá. O resultado desta iniciativa deverá orientar fases 
complementares, endereçadas às próximas fases ainda em 
construção; 

 Este Plano de Trabalho deverá conter as ações detalhadas das fases iniciais aqui propostas e 2

outras ações incorporadas ao longo da trajetória, considerando de imediato um 
“departamento” de Convênios e Editais, com diretrizes que serão previamente estabelecidas.

 “Outros” significa “espaço para mais tijolos nesta parede”. 3

 Implementada independentemente do Plano de Trabalho previsto na fase preliminar.4



➢ Outros. 

FASE LONGO PRAZO: 
➢ Avaliar a conveniência e oportunidade da UNIMAR instalar 

cursos superiores próprios, em instalações próprias, 
objetivando um campus; 

➢ Muitos “outros”.  


