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Ingressantes
2021
UNIFESP - Campus Guarulhos

Que felicidade te
encontrar por aqui!

Bem vind@s!
Este guia foi preparado especialmente para você.
Queremos que conheça a sua Universidade e possa ter muitas dúvidas esclarecidas.
Sabemos que ingressar em uma Universidade representa adentrar em um novo
universo que, além de oferecer novos conhecimentos e uma futura profissão, também
promove o encontro com grande diversidade de pessoas e opiniões.
Além de se graduar em determinada área do conhecimento, você também deve
vivenciar a Universidade de forma mais ampla, participando das atividades, dos
projetos de pesquisa e dos projetos de extensão.
Este guia reúne algumas informações importantíssimas para você que está
ingressando, mas não se esqueça que descobrir a Universidade é sua tarefa contínua.
Por isso, apresentamos os serviços oferecidos pelo Campus Guarulhos da UNIFESP
para que você possa se familiarizar com a sua Universidade de modo a continuar sua
trajetória da maneira mais satisfatória possível.
Leia este guia; converse com seus professores; interaja com seus amigos; acesse o site
do Campus; procure os serviços sempre que precisar e participe da vida universitária.

Camila Souza Santos/Letras
Português-Espanhol (Formada)
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Querid@s estudantes,
dirigimo-nos a vocês para parabenizar a sua escolha em se matricular em um dos cursos oferecidos na
EFLCH/UNIFESP. A sua participação é fundamental para a nossa escola e é o que dá sentido à existência da
universidade. Vocês são a razão de ser da nossa instituição.
Como vocês vão descobrir neste guia para ingressantes, há muitas opções de atividades e oportunidades na EFLCH
para quem tem sede de conhecimento e saber. Nosso conselho é que vocês experimentem e aproveitem todas. Vocês
estão aqui por livre e espontânea vontade, não há mais um adulto que os obrigava a ir à escola. Vocês escolheram os
seus cursos por afinidade de interesses e é muito bom que seja assim. A partir deste momento vocês passam a
integrar a comunidade da EFLCH, que é a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de
São Paulo, e reúne os cursos de graduação em Ciências Sociais, Educação, Filosofia, História, História da Arte e Letras.
Vocês vão poder fazer parte da grande aventura que é o alargamento das fronteiras do conhecimento por meio da
pesquisa científica. Se até o momento vocês tinham que se contentar em absorver o conteúdo científico consolidado
que é ensinado nos primeiro e segundo graus, agora vocês vão poder observar o conhecimento sendo construído. Os
docentes não são mais os detentores do saber que vocês precisam adquirir, pois na universidade toda a comunidade,
seja de estudantes, docentes ou servidores, contribuem, cada grupo à sua maneira, com a pesquisa científica.
Docentes estão apenas mais adiantados no caminho do conhecimento porque leram mais do que vocês, mas nada
impede que vocês participem das discussões e dos debates e tenham ideias inovadoras. É justamente isso que
esperamos de vocês, que tenham uma atitude ativa e colaborativa. Toda a comunidade da EFLCH está aqui para
garantir essas condições e ajudar vocês nessa caminhada.

Bruno Comparatto
Diretor Acadêmico

Aproveitem ao máximo as aulas e as discussões em sala de aula, insubstituíveis pelo conhecimento que
vocês encontrarão nos livros. Vocês são pessoas adultas e livres do seu destino, mas não faz muito
sentido se matricular num curso de graduação de uma universidade pública e gratuita e não
acompanhar as aulas. Estar em sala de aula é parte integrante do “ser estudante universitário”. A
biblioteca é um lugar privilegiado para quem ama o saber e deseja ampliar seus horizontes. Não se trata
apenas de um depósito de livros, há uma série de funcionalidades que foram pensadas para permitir
acesso a todo tipo de material bibliográfico que está relacionado com os seus cursos. Trata-se do nosso
principal e mais nobre “laboratório”. Não o percam de vista!
Além de tudo o que passa a ser descrito nas páginas deste guia, não hesitem em procurar @s colegas de
anos anteriores que terão o maior prazer em iniciar vocês nos segredos da vida acadêmica!
Desde a chegada do vírus de COVID-19 no Brasil, em março do ano passado, toda a comunidade da
EFLCH foi forçada a mudar a sua forma de interação. Cada um à sua maneira, em nossas casas, nos
protegemos para evitar a disseminação do vírus. Isso não significa que deixamos de pensar e discutir
ideias. Isolamento social, sim, solidão intelectual, jamais! As discussões presenciais em sala de aula e as
interações nos corredores e centros acadêmicos se transportaram para sessões online, grupos de
discussão pela internet ou outras formas que a tecnologia moderna permite. Estamos conscientes de
que nada substitui as atividades presenciais, ainda mais numa escola de humanidades, mas é o que
temos para hoje. Assim que for seguro para toda a comunidade da EFLCH, voltaremos às atividades
presenciais e nosso convívio, que por hora se faz de forma remota, será estreitado com o retorno da
convivência social.
Atenciosamente,
Bruno Konder Comparato e Sandra Regina Leite de Campos
5

Sandra Campos
Vice-diretora Acadêmica

O Campus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo,
também conhecido como Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (EFLCH) foi inaugurado em 2007. Neste Campus são
oferecidos cursos de graduação e pós graduação (mestrado e
doutorado) na área de Humanidades. Além das 47 salas de
aula, o Campus dispõe em seus 26.621 m² de área: biblioteca,
laboratórios, auditórios, anfiteatro, restaurante universitário, e
diversos serviços aos estudantes. Distribuídos em diferentes
departamentos e setores.

O Campus está localizado
na Estrada do Caminho
Velho, 333 – Jardim Nova
Cidade, Guarulhos – SP.
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Para saber informações de como
chegar ao Campus e dicas de
estudante para estudante
consulte o Manual preparado
pelas entidades estudantis do
Campus para você

Conheça
seu
Campus

Campus
On-line
Para se manter atualizad@
quanto a tudo que acontece na
comunidade acadêmica consulte
periodicamente a Página do
Campus no endereço

https://www.unifesp.br/campus/gua/
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Se ligue na dica...
Início das aulas

Graduações

Aulas em ADE

Matriz Curricular

O início das aulas está

A Escola de Filosofia, Letras e Ciências

Devido à pandemia de COVID-19,

As Matrizes Curriculares dos

marcado para o dia 05 de maio

Humanas (EFLCH) da Universidade

as aulas do 1º semestre de 2021,

cursos da EFLCH podem ser

de 2021. Entre os dias 05 e 07

Federal de São Paulo oferece os

serão ofertadas sob orientação

acessadas no site

de maio teremos a semana da

seguintes cursos de graduação:

docente à distância, em regime

calourada para recepção e

Filosofia (Bacharelado e Licenciatura);

de Atividades Domiciliares

acolhimento de ingressantes.

Ciências Sociais (Bacharelado e

Especiais (ADE). O material

Acompanhe a programação no
site do campus:
http://www.unifesp.br/campus/gua/

Licenciatura);
História (Bacharelado e Licenciatura);
História da Arte (Bacharelado);
Pedagogia (Licenciatura);
Letras/ Português (Bacharelado e
Licenciatura)
Letras / Português - Espanhol
(Bacharelado e Licenciatura)
Letras - Português - Francês
(Bacharelado e Licenciatura)
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Letras - Português - Inglês
(Bacharelado e Licenciatura).

didático, assim como orientações
de estudo, são disponibilizados
pelo(a) docente aos(às)
estudantes. Caso não tenha
recebido por e-mail informação
de como a aula será realizada,
entre em contato com o docente
responsável. Os e-mails
institucionais estão disponíveis
na página do Campus aqui

Se ligue na dica...
Rematrícula

Disciplina a cursar

primeira vez pelo processo de rematrícula. A

O(a)s ingressantes são matriculados em

rematrícula é um processo online, em que você

todas as unidades curriculares (UC´s)

escolhe quais unidades curriculares

obrigatórias do 1º termo.

No próximo semestre você passará pela

(disciplinas) que irá cursar no semestre que
estará por vir. O link da rematrícula será
divulgado pelo Apoio Pedagógico nas listas de
e-mails e na página do setor no site do campus.
As datas já estão disponíveis no calendário
acadêmico, que pode ser acessado através do
link . Fique tranquilo, o processo de
rematrícula é muito simples e intuitivo, apenas
fique atento às datas, já que o/a estudante que
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Você pode verificar os quadros semanais
e as matrizes curriculares neste link
Excepcionalmente, durante a pandemia,
o(a)s ingressantes poderão excluir UC´s,
devendo permanecer matriculado(a)s
em pelo menos uma para manter o
vínculo. Verifique as orientações para o
1º Semestre de 2021 aqui

Bacharelado ou
Licenciatura

Se você ingressou num curso ABI – Área Básica de
Ingresso (Ciências Sociais, Filosofia, História, Letras –
todas as habilitações), você deverá escolher, no final
do 2º ano (4º termo), cursar bacharelado ou
licenciatura.
Mas tranquilize-se, isso ainda vai demorar para
acontecer, até lá você terá muito tempo para se
decidir. E caso deseje se formar em ambas as
habilitações, você poderá reingressar na universidade
após sua primeira formação.
As informações relativas à escolha serão divulgadas
via lista de emails: fique atento!
Até lá, você pode procurar a coordenação de seu

não a realiza é considerado desistente. Não se

curso para tirar dúvidas sobre essa escolha.

esqueça de inscrever-se nas listas de e-mails

É muito importante fazer a opção, pois caso não o

para receber as informações.

faça, você será alocado no grau que possuir mais
vagas e perderá seu direito a escolha.

UNIFESP
Online
O que é a
Intranet?

Intranet é uma forma de
disponibilizar informações
dentro de uma rede
institucional utilizando as
tecnologias da internet.
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UNIFESP
Online
Intranet
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Por que devo me
cadastrar na intranet?

Como crio meu
usuário na intranet?

Somente através da intranet
o/a estudante consulta seu
histórico online, emite o
Atestado de Matrícula
Online com certificação
digital, altera seus dados
cadastrais como endereço,
telefones e e-mail, faz a
rematrícula para o próximo
semestre nos prazos
descritos no calendário
acadêmico. Todas estas
funcionalidades se
encontram disponíveis após
o/a estudante se logar na
intranet no menu do lado
esquerdo da tela em
UNIFESP => Pró-Reitoria de
Graduação.

Acessando
http://intranet.unifesp.br
(caso não tenha cadastro,
siga os procedimentos
indicados no tópico
Usuário Intranet - Criação).
A gestão da intranet e os
serviços lá disponibilizados
não é realizada pela
Divisão de TI do Campus
Guarulhos. Portanto,
dúvidas relativas à Intranet
podem ser sanadas por
meio do telefone da CSTI TI São Paulo: 5089-9222 ou
por meio de abertura de
chamado no OTRS.
https://atendimento.unifes
p.br/otrs/customer.pl

Por que não posso
selecionar um apelido,
ou outra forma de
identificação?
O sistema da intranet
tem um mecanismo para
fazer diversas
combinações com seu
nome, sobrenomes e
iniciais para formar uma
identificação única, com
caráter corporativo, e
que também será o seu
e-mail institucional
(seulogin@unifesp.br).

UNIFESP
Online
Moodle

É uma ferramenta online de apoio ao ensino
presencial disponível na Unifesp desde 2001, o
Moodle vem sendo usado como ferramenta de apoio
ao ensino presencial por docentes em cursos de
graduação, pós-graduação e capacitação de
funcionários. Este ambiente virtual de aprendizagem,
oferece ao professor recursos da Internet, como
fórum de discussão, bate-papo, correio, agenda,
leituras, entre outros, que permitem uma interação
mais efetiva entre alunos)(as) e professores (as), e
pode tornar mais rica a experiência didática.
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O Moodle pode ser acessado no link: https://grad.sead.unifesp.br/

Portal
Olá,
Estudante
Esse é um site criado pela Pró-reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE) feito
para você que está chegando agora
na Unifesp. Lá você terá acesso a
diversas informações, como:
programação da calourada, Guia
do(a) estudante, bolsas e auxílios,
rede de apoio, e muito mais!
Conheça, explore e se informe sobre
a Unifesp!

Acesse pelo link:
https://estudantes.unifesp.br/
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Secretaria de
Graduação

O que você precisa saber?
Aqui nós acompanhamos @s discentes quanto aos
procedimentos para: ingresso; emissão de documentos;
integralização curricular; conclusão do curso; interrupção
de estudos; registros da vida acadêmica.

Preciso ter e-mail institucional?
É de utilização obrigatória para comunicação d@s estudantes com a
Secretaria de Graduação e outros setores, para preenchimento de
formulários online e utilização do Moodle (sistema eletrônico de
atividades). As instruções para criação estão no link.

Eduarda Mariane de Santana
Graduanda do curso de Filosofia
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Após a criação do seu e-mail institucional, inseri-lo no seu cadastro em
https://intranet.unifesp.br/ clique no menu UNIFESP => Pró-Reitoria de
Graduação => Alteração de Dados Cadastrais – Aluno Graduação.

Emissão de
Documentos
Atestado de Matrícula
É o documento que comprova o vínculo acadêmico
com a UNIFESP. Neste documento, constam o
nome completo do(a) estudante, número de
matrícula, ano de ingresso, curso e semestre em
que está matriculado, data de início e fim do
semestre letivo, horário das aulas e o prazo
mínimo e máximo de integralização.
Ele pode ser impresso diretamente pela INTRANETUNIFESP link: https://intranet.unifesp.br/
Passo a passo: Faça o login, clique no menu UNIFESP
=> Pró-Reitoria de Graduação => Atestado de
Matrícula Online, possui certificação digital que
dispensa carimbo e assinatura.
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Histórico Acadêmico
Pode ser consultado em
https://intranet.unifesp.br/
Passo a passo: Faça o login, clique no
menu UNIFESP => Pró-Reitoria de
Graduação => Histórico Online.
Caso necessite de um histórico assinado
eletronicamente solicitar em
https://unifesp.br/campus/gua/requeri
mentos-secretaria-de-graduacao
e faça sua solicitação, o documento será
enviado por e-mail em até 5 (cinco) dias
úteis.

Conteúdo Programático
Conteúdo Programático das Disciplinas (cursadas):
Para fins de simples conferência, consulte:
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/pro-reitoriade-graduacao/cursos/conteudo-programatico-das-uc-s
Caso necessite do conteúdo programático com
certificação digital, solicitar em
https://unifesp.br/campus/gua/requeri
mentos-secretaria-de-graduacao
que será enviado por e-mail em até 10 (dez) dias
úteis, conforme Art. 127 § 1º do Regimento Interno
da Pró-Reitoria de Graduação, com todas as
disciplinas nas quais o(a) aluno(a) cursou e obteve
aprovação, não há como emitir o documento de
estudante que não tenha concluído pelo menos um
semestre.

Disciplinas Cursadas
por estudantes
ingressantes
Os alunos ingressantes são automaticamente matriculados nas
disciplinas do 1º termo (semestre) dos cursos, alguns cursos não
possuem aula todos os dias da semana para o 1º termo.
Procedimentos para verificação das disciplinas nas quais está
matriculado:
Entrar na intranet, e abrir o Histórico Online, em https:/
/intranet.unifesp.br/, UNIFESP => Pró-Reitoria de Graduação, =>
Histórico Online, onde constarão as disciplinas e a turma que o
aluno está matriculado (algumas disciplinas devido ao grande
número de alunos, são divididas em turma A,B,C, etc), outras são
ministradas em turma única (U). Estes dados estarão disponíveis em
até 5 (cinco) dias úteis após a matrícula.
Consulte os quadros de aula em http://unifesp.br/campus/gua/ =>
Graduação => Apoio Pedagógico => Quadros Semanais => 1/2021,
para verificar o dia da semana em que a disciplina será ministrada.
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Crachá de
Identificação
Todo(a) estudante terá um crachá de identificação. Assim que estes
estiverem disponíveis, será divulgado um informe com o calendário
de retirada. Informamos também que a primeira via é gratuita, em
caso de perda será cobrado o valor de 10% do salário mínimo vigente,
exceto em casos de roubo ou furto comprovados por boletim de
ocorrência no qual esteja mencionado o crachá como item subtraído.

Se ligue!

Devido ao período de pandemia algumas normas foram
alteradas ou flexibilizadas, acompanhe todas as
informações disponibilizadas nos grupos de e-mails
institucionais e página do Campus
Os crachás só serão emitidos e disponibilizados
após o retorno das atividades do Campus em
calendário a ser definido.

Cadastramento e
obtenção dos Cartões
SPTRANS/ EMTU e
demais concessionárias
de transporte público
ou privado
Avalie muito bem a viabilidade de requisição ou revalidação dos
bilhetes, pois não há previsão de retorno às aulas presenciais devido
a pandemia, e as taxas pagas a SPTrans/EMTU são anuais e não
reembolsáveis.
As cotas e a utilização dos bilhetes da EMTU e SPTrans estão suspensas,
e os cartões que forem entregues no Campus serão disponibilizados aos
alunos somente após o retorno do funcionamento do Campus.
Quanto às concessionárias e empresas de transporte públicas ou
privadas que exigem assinatura de formulários ou confirmação de
frequência mensal, não efetuaremos esses procedimentos enquanto as
aulas presenciais não forem retomadas.
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Quem tem direito aos Cartões Bilhete Único
Estudante SPTrans e Bom Escolar EMTU?
Todos os alunos de Graduação regularmente matriculados e que residam
fora do município de Guarulhos.
Alunos Residentes em Guarulhos devem fazer a solicitação na GUARUPASS,
através do site http://guarupass.com.br/ e seguir os passos indicados.

Como solicitar o cadastramento para obtenção
e/ou revalidação dos cartões Bilhete Único
Estudante SPTrans e Bom Escolar EMTU?
Somente através do formulário disponível no link
Fique atento ao preenchimento dos dados. O formulário deverá ser
preenchido uma vez para SPTrans e outra para a EMTU.
Com nome completo (sem abreviatura),
E-mail institucional,
Os números do CEP, CPF e RG devem ser inseridos conforme instruções
do formulário (atenção ao RG que deve ser preenchido sem nenhum
ponto, e caso seu RG seja de outro Estado da Federação ou emitido até
o ano de 1987 e não possua dígito, o campo dígito não deve ser
preenchido em hipótese nenhuma (deixar em branco),
Preencher todos os outros dados solicitados, sem os quais não é possível o
envio do formulário. O prazo para envio dos dados às concessionárias é
de até 10 dias úteis após o preenchimento do formulário.

Qual a função da Universidade no processo?
Cadastrar e alterar cadastros dos alunos quando necessário como exclusão dos
mesmos em caso de desistência, conclusão do curso, trancamento de matrícula e
jubilamento.
O cadastramento do aluno será feito somente se o formulário for preenchido sem
nenhuma incorreção de dados com e-mail institucional seulogin@unifesp.br e no
mesmo endereço que conste no sistema universitário como: endereço residencial
ou endereço temporário (alunos que moram provisoriamente em repúblicas ou
outras residências por serem oriundos de outra cidade ou estado), lembre-se que
o aluno deverá comprovar o endereço para as concessionárias.

O que precisa para obter ou revalidação meu
cartão?
1. Solicitar o cadastramento mediante preenchimento do formulário online
2. Realizar todos os procedimentos e enviar toda a documentação e fotografia
solicitada por ambas as concessionárias conforme seus manuais: EMTU http://www.emtu.sp.gov.br/licitacao/Arquivos/ManualPasse/Regulamento_Estud
antes_RMSP.pdf, SPTrans - http://www.sptrans.com.br/media/3812/manual2020.pdf
3. Certificar-se de que a documentação esteja completamente legível antes do
envio, como se a fotografia está no formato e padrão exigidos, caso contrário o
prazo para a análise da documentação pode ser o dobro do informado nos
manuais.
4. Pagar as taxas de requisição ou revalidação anual de ambas as concessionárias
5. A responsabilidade pelo atendimento dos itens 2 a 4 deste quesito são de inteira
responsabilidade do aluno, e não serão realizadas pela universidade em
hipótese alguma.
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O que fazer quando houver alguma
alteração nos meus dados?
Caso haja alguma alteração de dados do aluno, os procedimentos são:
1. Endereço, primeiramente altere-o na intranet em https://intranet.unifesp.br/,
UNIFESP, Pró-Reitoria de Graduação, Atualização de Dados Cadastrais – Aluno de
Graduação.
2. modalidade de benefício meia tarifa/passe livre/meia tarifa (somente EMTU)
3. Alteração de período (somente em caso de transferência turno)
4. Alteração de nome (somente após entrega na secretaria de graduação de documento
comprobatório de casamento, divórcio, sentença judicial, outros casos mediante
normas específicas)
Para o atendimento dos itens 1 a 4 o aluno deverá encaminhar um e-mail para
secretariaguarulhos@unifesp.br , com o Título: Alteração de Dados SPTrans/EMTU,
informando no corpo do e-mail: nome completo (sem nenhuma abreviatura), número de
matrícula, RG, CPF, curso e turno e a correção necessária.

Quando e onde recebo meu(s) cartão(ões)?
A primeira via dos cartões da SPTrans e EMTU é enviado para Secretaria de Graduação e
assim que estiverem disponíveis os nomes dos alunos serão publicados na página do
Campus em https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/secretaria-de-alunos na
opção “Bilhete Escolar Disponível para Retirada”.
Novidade: a partir deste ano os Cartões da SPTrans solicitados através do endereço:
https://sptrans.documentodoestudante.com.br/ serão entregues na casa do estudante. E
pode ser pago através de boleto ou cartão de crédito.
Em caso de perda, roubo ou furto do cartão, seguir as instruções disponíveis nos
manuais das concessionárias.
Cartões escolares de outros municípios:
Entrar em contato com as concessionárias para maiores informações.
Qualquer dúvida estamos à disposição através do e-mail:
secretariaguarulhos@unifesp.br.
Atendimento de segunda à sexta-feira das 9:00 às 21:00h – Sala 32 – Prédio do Arco
(Durante o período de pandemia de COVID-19 o atendimento ocorrerá exclusivamente
através do e-mail, devido ao fechamento do Campus).

Se ligue e
se atualize!!!!
Na guia "Graduação", no site do Campus a/o
estudante pode consultar informações a
respeito dos cursos, calendário acadêmico
(muito importante para não perder os prazos),
Apoio Pedagógico, Secretaria de Graduação
para solicitação de documentos, cadastramento
nas concessionárias de transporte público
(SPTrans e EMTU) e outros serviços.
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Apoio
Pedagógico
O Núcleo de Apoio Pedagógico, constituído pelos servidores Técnicos em Assuntos
Educacionais (TAEs), realiza o atendimento ao corpo discente quanto a orientações
sobre a Matriz Curricular de cada curso da EFLCH, observando o PPC (Projeto
Pedagógico do Curso) e os Regimentos de cada Curso de Graduação. Propicia
atendimento especializado @s discente na construção de Plano de Estudos para
conclusão do seu curso, de modo contínuo até sua integralização curricular.
Participa também do planejamento geral (EFLCH) e da grade semanal do curso.
Efetua levantamentos estatísticos, dados acerca da vida acadêmica do aluno, desde
seu ingresso até sua Graduação ou desligamento por suas diferentes formas ou
modalidades, inclusive quando egressos, exercendo atos de controle e supervisão
acadêmica.
Flora Tubiana Teixeira Lopes
Graduanda do curso de História
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O setor também é responsável por orientar e encaminhar sobre: aproveitamento de
estudos, processo de rematrícula online, atividades complementares.

Quero falar com o
Apoio Pedagógico

Apoio
Pedagógico
Quer saber mais sobre a gente?
Entre no site através do link
https://unifesp.br/campus/gua/graduacao/a
poio-pedagogico

Atendimento de segunda à sexta-feira
das 09:00hs às 21:00hs (durante a
pandemia Covid-19,
EXCLUSIVAMENTE por e-mail).
E-mail: apoiopedagogico@unifesp.br

Natalia Dias Borges
Graduanda do curso de Pedagogia

Sobre Estágio
Os documentos referentes a estágio
podem ser acessados pelo link:
https://unifesp.br/campus/gua/grad
uacao/apoio-pedagogico

Contatos do setor do estágio:
Atendimento de segunda à sextafeira das 09:00hs às 18:00hs
(durante a pandemia Covid-19,
EXCLUSIVAMENTE por e-mail).
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E-mail: estagio.eflch@unifesp.br

Henrique Tinos Santos
Graduando do curso de Filosofia

Núcleo de Apoio
ao Estudante
Você chegou ao NAE !
O Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE tem como objetivo efetivar a Política de
Assistência Estudantil da UNIFESP, visando garantir tanto o acesso a uma
formação acadêmica de qualidade, quanto a permanência e o apoio necessário
ao(a) estudante no decorrer da graduação.
O NAE conta com uma equipe multiprofissional composta por Assistente em
Administração, Assistente Social, Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Psicólogo
e Médico. Atuando prioritariamente em questões concernentes à política de
permanência; atenção integral à saúde; atividades extracurriculares, de cultura,
de esporte e lazer.
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Amanda de Almeida Romão
Graduanda do curso de Filosofia

Serviço de Saúde

NAE
por dentro

O acolhimento em saúde geral do NAE é o canal para você solicitar consultas no Serviço
de Saúde do Corpo Discente (SSCD) da UNIFESP, ou, se você preferir, para conversar com
a equipe de saúde que terá prazer em te atender.
O acolhimento em saúde não atende urgências e nem emergências. Se você
precisar deste serviço, procure a unidade de saúde mais próxima.
Também não fornecemos atestados, receitas, ou pedidos de exames - para estes casos
encaminhamos para o SSCD.

Saúde Mental
A equipe de saúde mental no NAE tem como objetivo a promoção da saúde,
auxiliando nas dificuldades emocionais e relacionais da vida acadêmica através das
seguintes ações: Acolhimentos, Orientações, Ações coletivas, e Encaminhamentos.

Serviço Social
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A Assistência Estudantil do Núcleo de Apoio ao Estudante tem como objetivo possibilitar
a permanência e a conclusão da graduação dos discentes da Universidade Federal de
São Paulo que se encontram em situação de vulnerabilidade social através da concessão
de auxílio estudantil, acompanhamento e outras ações.

Programa
de Auxílio
Estudantil
PAPE/UNIFESP
Maiores informações
acesse o link: https://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/
editais/auxilio-permanencia/aberto
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O que é?

A quem se destina?

O PAPE é um dos programas que
compõem a Política de
Assistência Estudantil da
UNIFESP. Ele tem como objetivo
criar condições de acesso e
aproveitamento pleno da
formação acadêmica aos
estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica
através da concessão de auxílios.

A todos estudantes matriculadas
(os) nos cursos presenciais de
graduação de todos os campi da
Unifesp, com renda familiar per
capita de até um salário mínimo
e meio (R$ 1.650,00), e que se
apresentem em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.

Quando posso me
inscrever no Pape?
As inscrições serão realizadas
no período de 14 de abril de
2021 a 27 de junho de 2021.

Auxílio Creche
O Programa Auxílio Creche/Unifesp
é destinado exclusivamente aos(às)
estudantes matriculadas(os) nos
cursos presenciais de graduação
beneficiári@s do PAPE e que
tenham filhos(as) em idade entre
zero e seis anos completos.
Link do edital:
https://www.unifesp.br/reitoria/prae
/editais/editais/creche/aberto

Empréstimo de computadores
O empréstimo de equipamentos de informática faz parte do Plano emergencial para permanência estudantil durante a pandemia de Covid-19.
Consiste no empréstimo de equipamento de informática enquanto não for possível realizar as atividades acadêmicas de maneira presencial e
perdurar as Atividades Domiciliares Emergenciais. É voltado para estudantes de graduação dos cursos presenciais da Unifesp.
Sim, o empréstimo de computadores prioriza estudantes com renda per capita familiar de até um e meio salário mínimo. O(A) estudante deve
seguir as regras estipuladas no edital e participar do processo simplificado de avaliação socioeconômica.
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/emergenciais
-covid-19/emprestimo-de-equipamento-de-informatica

Empréstimo de chip com plano de dados de internet
Projeto Alunos Conectados RNP/MEC
O Projeto Alunos Conectados RNP/MEC foi criado pelo Governo Federal para garantir acesso à internet para estudantes durante a pandemia de Covid19. Consiste de um chip de celular com plano de dados de 20GB renovados mensalmente.
É voltado para estudantes de graduação e pós-graduação stricto sensu da Unifesp. O(A) estudante deve seguir as regras estipuladas no edital e participar
do processo simplificado de avaliação socioeconômica. O Programa prioriza estudantes com vulnerabilidades socioeconômicas. Enquanto houver
disponibilidade de chips, podemos atender estudantes com renda superior a um e meio salário mínimo.
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/
projeto-alunos-conectados-rnp-mec/aberto
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Fale com TaeNAE
A TaeNAE é a assistente virtual do Núcleo de Apoio ao Estudante
e foi criada para otimizar o contato do NAE com você a qualquer
hora e dia da semana. Você pode falar com ela através da
nossa área no site do Campus ou através do chat do seu email institucional (digite: TAENae Bot)
Ou entre em contato pelo e-mail: nae.guarulhos@unifesp.br
Atendimento de segunda à sexta-feira das 08:00hs às 20:00hs
(durante a pandemia Covid-19, EXCLUSIVAMENTE por e-mail).

Conheça a equipe
Coordenação:
Arilson Souza
Assistentes Sociais:
Andréia Nascimento
Mariana Puridade
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Enfermeiro:
Evandro Benedito Abate

Auxiliar de Enfermagem:
Cláudia Maria da Silva

Psicólogos:
Adriano Araújo
Matheus Bastos

Médico:
Henrique Carriço

Assistente em Administração:
Arilson Souza

Nos siga e fique
sabendo de tudo!
@naeguarulhos
naeguarulhos

Restaurante
Universitário
O Restaurante Universitário (RU) oferece refeições de segunda a sexta-feira,
conforme o calendário acadêmico do Campus.
O horário de funcionamento é das 11:30h às 15:00h para o almoço e das 17:00h às
20:30h para o jantar. Todo/a estudante de graduação, devidamente matriculado/a, e
mediante a apresentação do crachá, pode almoçar e/ou jantar pagando R$ 2,50 por
refeição.
Você também pode contribuir com sugestões e críticas diretamente à Comissão
Paritária de Alimentação (CPA) através do email: ru.guarulhos@unifesp.br

IMPORTANTE! O RU encontra-se
temporariamente fechado devido à pandemia.
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Ricardo Cardoso Santana
Graduando do Curso de Pedagogia

Núcleo de Acessibilidade
e Inclusão
Sobre o NAI:

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da EFLCH objetiva oferecer apoio aos alunos
com algum tipo de deficiência ou outra restrição de mobilidade e/ou acessibilidade,
matriculados nos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação da EFLCH, para
acesso, permanência e participação nas atividades do cotidiano da universidade.
Integra uma rede de apoio na Unifesp da atual Política de Acessibilidade e Inclusão que,
articuladamente com a Direção Acadêmica, Direção Administrativa, Câmaras de Graduação
e Pós-Graduação e Pesquisa (Coordenações de Cursos), Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE)
e demais setores da EFLCH, articula ações com o intuito de minimizar barreiras físicas,
comunicacionais, pedagógicas e atitudinais

Para mais informações acesse o link:
28

http://www.unifesp.br/ima
ges/docs/consu/resolucoe
s/2018/Resolucao164.pdf

Quem
está no
NAI
Coordenação: Prof. Dr. Marcio Hollosi
Vice-Coordenação: Profa. Dra Marian Ávila
de Lima e Dias.

Fale com o NAI:

acessibilidadeguarulhos@unifesp.br
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Equipe: O NAI é formado por
representantes do corpo docente,
discente e de servidores.
Membros Docentes: Edna Martins, Erica Aparecida Garrutti, Hosana dos Santos Silva,
Maria de Fátima Carvalho, Marian Ávila de Lima e Dias,e Sueli Salles Fidalgo;
Membros discentes: Camila Andrade Saueia, Izabella Maria dos Santos Fernandes,
Jéssica Biône da Silva, Luana Tortorette Costa, e Vanessa Lopes Rodrigues;
Membros do NAE: Evandro Benedito Abate (titular) e Matheus Ferreira Guimarães
Bastos (suplente);
Membros da Câmara de Graduação: Daniela Finco (titular) e Érica Garrutti ( suplente)
Membros da Divisão de Infraestrutura: Paulo de Oliveira Dourado (titular) e Pedro
Rossetto (suplente);
Membros da Biblioteca: Vânia Lucia Coelho (titular) e Patrícia Helena Gomes da Silva
(suplente)
Membros da Pós-Graduação: Profa Dra. Daniela Finco (titular) e Profa Dra. Patrícia
Teixeira Santos (suplente).

Contamos com o seu apoio nas atividades do NAI, seja para nos indicar
necessidades sentidas em seu cotidiano acadêmico ou observadas no
cotidiano de colegas! Estamos à disposição para conhecê-lo e pensarmos
em alternativas quanto à acessibilidade e inclusão!

Biblioteca da
Escola de
Filosofia, Letras e
Ciências Humanas
A biblioteca da EFLCH é um espaço de estudo que abriga mais de 50 mil livros, revistas e
multimeios. É também um centro de apoio ao ensino e à formação do estudante, proporcionando
acesso à fontes e recursos de pesquisa durante toda a trajetória do aluno na Universidade.
São oferecidos diversos serviços como espaço para estudo e leitura, consulta local do acervo para
o público em geral, empréstimos de obras, orientações às pesquisas bibliográficas, orientação e
treinamento para o uso de bases de dados, orientação à normalização de trabalhos acadêmicos,
empréstimos de livros de outras bibliotecas da Unifesp e das conveniadas e auxílio no acesso a
artigos e publicações em geral.
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Felipe Coripio
Graduando do curso de Filosofia

Para conhecer
melhor a
biblioteca,
entre no site:
http://www.unifesp.br/campus/gua/
biblioteca/a-biblioteca

Acesse também o catálogo para
consultas e renovações:
https://biblioteca.unifesp.br/biblioteca
/index.php

31

Para se cadastrar é necessário levar documento de
matrícula e de identidade.
Contatos:
Tel.: (11) 5576 4848 (voip 6050)
E-mail: biblioteca.guarulhos@unifesp.br
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecaeflch
Instagram: @biblioteca_unifesp_eflch
Canal no Youtube: Biblioteca EFLCH

Laboratório de
Informática
O campus Guarulhos possui um
laboratório de informática onde você
tem acesso a computadores e
impressoras para atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Pode ser
utilizado por todo o corpo discente e
pelos servidores da Unifesp
Guarulhos.
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O usuário que utiliza o laboratório poderá:
· Digitar textos e trabalhos acadêmicos;
· Acessar a Internet para pesquisas de
conteúdo acadêmico;
· Efetuar impressões de conteúdo
acadêmico de acordo com a cota mensal
disponibilizada, que é de 150 páginas.

Sobre o
Laboratório
Como utilizar?
O lab de informática tá fechado:
Como utilizar?
Os laboratórios de informática
ficam abertos das 10:00 às 21:30
de segunda a sexta-feira, exceto
feriados. O aluno deve sempre
portar o crachá quando utilizar
os laboratórios. Durante a
pandemia o laboratório não está
disponível para acesso, pois o
campus encontra-se fechado.
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Débora Felix Vidal
Graduanda do curso de Pedagogia

Aviso Importante:
O uso dos computadores poderá ser
feito desde o início das aulas.
A realização de impressões só estará
disponível a partir da inscrição do aluno
na lntranet da Unifesp.
Não são permitidos acessos a redes
sociais, bate-papo, jogos, pornografia e
outras atividades não vinculadas ao
ensino, pesquisa e extensão da Unifesp.

Contato:
E-mail:
dti.guarulhos@unifesp.br

Organização:
Adriano Araújo (Núcleo de Apoio ao Estudante)
Mariana Puridade (Núcleo de Apoio ao Estudante)
Matheus Ferreira (Núcleo de Apoio ao Estudante)

Colaboração:
Claudio Bevilaqua (representando a Secretaria de Graduação)
Evandro Abade (Núcleo de Apoio ao Estudante)
Elaine Pires (representando o Apoio Pedagógico)
Vânia Coelho (representando a Biblioteca)

Agradecimentos:
Agradecemos às (aos) estudantes que nos
cederam afetuosamente suas fotos para compor
este Guia tornam-o ainda mais especial.
Também agradecemos aos (às) servidores (as)
que colaboraram para construção deste trabalho.

