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PREZADOS ALUNOS
O período do #FiqueEmCasa está se alongando. Uma forte arma que temos para ajudar a colocar ﬁm
nesta pandemia é deixar que o amor nos conduza.
A Mantenedora das Faculdades Guarulhos – FG, a Diretoria Acadêmica, coordenadores e todos os
professores e colaboradores temos feito tudo o que é possível para superar este momento de
pandemia, di cil de vivermos, mas pedagógico.
É bom lembrar um pouco da história recente. Já no começo do século XXI, em 11 de setembro de
2001, a humanidade passou por um momento di cil com a destruição das Torres Gêmeas, em Nova
York. Com isto seguem as duas primeiras décadas de crise ﬁnanceira do capitalismo mundial,
assolando Governos e nações. E para fechar a segunda década, fomos tomados pela pandemia global
do Covid-19, impondo recolhimento da população para evitar uma maior propagação do vírus que já
devastou a vida, até agora, de mais de 100 mil pessoas.
Bem, esta é a realidade, mas, permitam-nos uma digressão para recordar que o maior documento
jurídico produzido no Século XX foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU. Ela mudou
a forma de conceber o processo de interpretação da realidade em todas as áreas do conhecimento
humano, notadamente no direito. Mas, precisou a humanidade passar pelas atrocidades da segunda
guerra! Quiçá possamos sair da atual conjuntura de pandemia com uma experiência e cria vidade
para podermos fazer da FG um ambiente saudável para toda comunidade universitária e a sociedade,
contribuindo mais para o proﬁssionalismo humano e é co de nossos alunos.
A FG está fechada somente na rua Barão de Mauá, mas está aberta na sua casa, na sua mesa de
estudo, na sua vida. Os gestores, funcionários e professores não pararam...
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