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Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Missão
Desenvolver ações institucionais direcionadas para o acesso, para a permanência e
para a conclusão de todos os estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp,
visando a excelência na sua formação integral, pautada nas responsabilidades ética,
social e ambiental.
Visão
Ser uma Pró-Reitoria de referência nacional na assistência estudantil, comprometido
com a integração acadêmica, cultural e social do estudante.
Valores
Credibilidade
Compromisso com a democracia
Eficiência
Excelência Acadêmica
Respeito à diversidade intelectual, artística, social e política
Responsabilidade social e solidariedade
Transparência
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A criação da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Unifesp
A expansão da universidade evidenciou a necessidade da Unifesp de implementar
uma efetiva política de assistência estudantil. Não é possível democratizar o acesso e
a permanência na universidade sem desenvolver programas de auxílios aos
estudantes, em especial aos relacionados à moradia, alimentação e transporte, por
serem básicos para a permanência estudantil. Também é importante promover,
incentivar e apoiar a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas e
acadêmicas que vão além da sala de aula. Todas essas demandas estão em
consonância com o estatuto da universidade, aprovado pelo Conselho Universitário
em 30 de março de 2010, e com o Plano Nacional de Assistência Estudantil, instituído
pelo decreto-lei 7234 de 19 de julho de 2010. A PRAE passa funcionar de fato no dia
13 de outubro de 2010 com a homologação do primeiro pró-reitor de assuntos
estudantis pelo Consu.
Na primeira reunião do Conselho de Assuntos Estudantis foi aprovada a criação de
quatro coordenadorias da PRAE:

Ações afirmativas e políticas de permanência

Objetivos Gerais


Criar mecanismos de acesso e aproveitamento pleno da formação acadêmica aos
estudantes que se apresentem em condições financeiras e sociais desfavorecidas,
bem como elaborar programas específicos para as demandas e os perfis
sócioacadêmicos existentes;



Elaborar e promover a política de assistência estudantil que compreende, entre
outras coisas, auxílios referentes à manutenção, moradia, alimentação e transporte
dos alunos;



Criação de ações que busquem o acesso e o melhor aproveitamento do ambiente
universitário e da formação acadêmica;



Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos índices de
evasão;



Elaboração de políticas e ações afirmativas para a consolidação de uma
Universidade socialmente referenciada;
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Levantamento de dados que componham o perfil socioeconômico e cultural da
comunidade discente e dos estudantes da Unifesp;



Elaboração de programas voltados primordialmente aos alunos em condições
socioeconômicas pouco favorecidas;



Promoção de fóruns, eventos e debates na comunidade acadêmica sobre o tema
permanência e universidade pública;



Captação de recursos, por meio de parcerias e projetos.

Atenção Integral à Saúde do Estudante

Objetivos Gerais



Desenvolver um programa de assistência ao corpo discente da UNIFESP,
integrando os planos de atenção primária (promoção de saúde e proteção
específica), secundária (diagnóstico e tratamento precoce e limitação da
incapacidade) e terciária (reabilitação);



Atendimento de urgência em parceria com hospitais da região;



Atendimento primário nos NAE; secundário, na Casa do Aluno; e terciário no
Hospital São Paulo;



Propiciar e facilitar o acesso a atendimento integral em saúde utilizando métodos
preventivos e assistenciais;



Prevenir, detectar e tratar precocemente problemas sanitários mais prevalentes
como doenças sexualmente transmissíveis, uso de álcool e drogas, e depressão;



Desenvolver ações preventivas no âmbito do planejamento familiar, saúde física e
mental.

Atividades Acadêmicas

Objetivos Gerais


Desenvolvimento e Apoio às atividades complementares dos estudantes de
Graduação e Pós-Graduação;



Fomentar a troca de saberes entre os campi;



Ações de formação e aperfeiçoamento (capacitação);
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Fornecer aos estudantes conhecimento sobre novas tecnologias;



Analisar e coordenar a disponibilidade de transporte para atividades
extracurriculares;



Organizar ações de apoio psicopedagógico;



Atuar no processo de mobilidade estudantil;



Estimular a iniciação científica/inovação tecnológica dos estudantes, por meio do
apoio às diversas atividades coletivas desta área;



Contribuir para o preparo do estudante frente ao mercado de trabalho, em parceria
com as coordenações/comissões dos cursos;



Colaborar com projetos de extensão coordenados pela PROEX, no
estímulo/preparo dos estudantes para sua atuação junto à comunidade;

Cultura, Esporte e Lazer
Objetivos Gerais


Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações nas áreas de Cultura,
Esporte e Lazer;



Desenvolvimento de um programa de acesso e difusão de práticas culturais, esportivas e
de lazer ao corpo discente da UNIFESP; a partir das concepções de lazer, direito social e
promoção da saúde e qualidade de vida;



Discussão e elaboração de propostas de ação junto à comunidade acadêmica, em
especial, aos Centros Acadêmicos e Associações Atléticas dos Campi;



Incentivo e difusão de atividades culturais, como elemento complementar à formação
acadêmica;



Incentivo e difusão de atividades esportivas e de lazer, como elemento complementar às
ações de atenção à saúde;



Organização e auxílio a eventos culturais, esportivos e de lazer;

Ações previstas no período 2011-2015
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I.

COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E POLÍTICAS DE
PERMANÊNCIA

1. TIPOS DE AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
1.1

Auxílio Alimentação
finalidade :

destinado a auxiliar a nutrição básica dos estudantes

beneficiados pelo

1.2

programa de permanência.

valor :

R$ 300,00 (trezentos reais) mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Transporte
finalidade :

destinado a auxiliar o deslocamento do estudante de sua

moradia à universidade

1.3

1.4

valor :

R$ 300,00 mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Moradia:
finalidade :

destinado a auxiliar nos custos com aluguel, durante o ano.

valor:

R$ 400,00 mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Material Didático:
finalidade:

destinado a auxiliar nos custos para aquisição com material

bibliográfico das disciplinas cursadas durante a graduação

1.5

valor:

R$ 50,00 mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Creche:
finalidade:

destinado a estudantes com filhos até 5 anos de idade.
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1.6

valor:

R$120,00 (cento e vinte reais)

vigência:

12 meses

Auxílio Emergencial
finalidade:

destinam-se a alunos calouros em condições socioeconômicas

vulneráveis e que necessitam do recebimento do auxílio antes da data do
processo seletivo regular para solicitação das bolsas.
valor:

R$600,00 (seiscentos reais)

vigência:

02 meses

2. METAS
Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos
índices de retenção e evasão.
Atender a 100% dos estudantes que necessitam dos auxílios, conforme
análise socioeconômica

3. VALORES DOS AUXÍLIOS

N° AUXÍLIOS

2012

2013

2014 2015

VALOR
AUXILIO
MENSAL

ALIMENTAÇAO

1100

1210 1331 1465

300,00

TRANSPORTE

500

550

605

666

300,00

MORADIA *

400

300

300

200

400,00

CRECHE

40

44

49

54

120,00

MATERIAL

350

385

424

466

100,00

60

66

73

80

600,00

DIDÁTICO
EMERGENCIAL

* O número de auxílios moradia diminui com a inauguração das moradias estudantis
em 2012 e 2014 (seção 4 a seguir).
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4. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS
O Conselho de Assuntos Estudantis aprovou em reunião realizada dia 28 de março a
construção de moradias estudantis em todos os campi da universidade: o projeto
prevê a entrega de 480 vagas em 2012 e mais 480 vagas em 2014:

1a etapa: Início em 03/2012 e término em 11/2012
No. de
Campus

vagas

Valor

Baixada Santista

96

R$ 3.000.000,00

Diadema

64

R$ 2.000.000,00

Guarulhos

160

R$ 5.000.000,00

Osasco

32

R$ 1.000.000,00

Campos

64

R$ 2.000.000,00

São Paulo

64

R$ 2.000.000,00

Total

480

R$ 15.000.000,00

São José dos

2a etapa: Início em 03/2014 e término em 11/2014
No. de
Campus

vagas

Valor

Baixada Santista

96

R$ 3.000.000,00

Diadema

64

R$ 2.000.000,00

Guarulhos

160

R$ 5.000.000,00

Osasco

64

R$ 2.000.000,00

Campos

64

R$ 2.000.000,00

São Paulo

32

R$ 1.000.000,00

Total

480

R$ 15.000.000,00

São José dos

Vagas
Totais

960

Valor
R$ 30.000.000,00
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As moradias, tão essenciais no processo de democratização do acesso e permanência
na universidade, devem viabilizar a mobilidade estudantil e estarem também inseridas
na comunidade, contribuindo para a melhoria do seu entorno.

5. Subsídio aos estudantes de graduação nos restaurantes universitários

A política de subsídios nos restaurantes para os estudantes de graduação é
fundamental para a permanência dos mesmos na universidade. Temos a seguinte
previsão:
Ano
2012
2013
2104
2015

Refeições/dia
3000
3500
4000
4500

Total

II.

Custeio(anual)
R$ 2.400.000,00
R$ 2.800.000,00
R$ 3.200.000,00
R$ 3.600.000,00
R$
12.000.000,00

COORDENADORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO
ESTUDANTE

II.

COORDENADORIA

DE

ATENÇÃO

INTEGRAL

À

SAÚDE

DO

ESTUDANTE

A Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Estudante tem como meta
desenvolver programas de atenção à saúde física e mental do corpo discente da
UNIFESP, a partir:

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção primária para os estudantes
através do Núcleo de Apoio ao Estudante presente em cada campus; neste sentido,
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propõe-se a atuação do médico e enfermeira atuando no acolhimento dos distúrbios
físicos que os estudantes possam apresentar e que não necessitem de especialidades
médicas; a atuação do psicólogo deverá ter como foco os distúrbios mentais que os
estudantes possam apresentar e que não necessitem de atendimento psiquiátrico;
estes profissionais também deverão atuar nos programas vinculados a esta
coordenadoria;
CUSTO ANUAL: R$ 30.000,00

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção secundária através do
Serviço de Saúde do Corpo Discente (Casa do Aluno) sediado no campus São Paulo;
este setor deverá contemplar as necessidades de atendimento médico especializado
em saúde física e mental, com apoio de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, a
partir dos encaminhamentos oriundos dos setores de atendimento primário (NAEs);
este atendimento deverá ser contínuo e sistematizado; também deverá contemplar
atendimento

odontológico

nas

especialidades

não

envolvam

procedimentos

restauradores, obturadores ou protéticos; além disso, através de parceria com o
Hospital São Paulo, ter-se-á condições de se realizar exames complementares
laboratoriais e de imagem, quando estritamente necessário para a complementação
do atendimento secundário;
CUSTO ANUAL: R$ 30.000,00
Para manutenção deste setor, será necessário a aquisição de
imóvel nas proximidades do campus SP, com valor estimado de R$
1.000.000,00, já que o imóvel hoje ocupado é alugado e mantido
com o apoio da Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina-SPDM.

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção terciária através de parceria
com o Hospital São Paulo, nos casos em que se torna necessário internação
hospitalar;
- de atendimentos de urgência a ser contemplado através de parceria com hospitais da
região de cada campus;

Esta coordenadoria deverá também sistematizar um programa voltado aos estudantes
ingressantes, promovendo consulta clínica e exame laboratorial para análise do perfil
da população discente da UNIFESP, com intuito de orientar as ações de
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prevenção/promoção e assistência em saúde. As análises dos exames laboratoriais
serão realizadas em parceria com o Hospital São Paulo e com a Colsan.
CUSTO ANUAL R$: 10.000,00

Além das ações acima destacadas, será desenvolvido um conjunto de Programas
denominado “Universidade Saudável” que contempla:

Programa Alimente-se Bem
Tem como foco a sistematização de palestras e cursos de orientação para que os
discentes possam desenvolver habilidades quanto à organização de sua dieta, em sua
moradia ou nos locais onde frequentemente costuma alimentar-se, a partir do
conhecimento do valor nutricional dos alimentos e suas necessidades diárias, além de
condições fisiopatológicas específicas que possam apresentar e que demandem a
necessidade de dieta específica.
Dentro deste programa, tem-se como meta acompanhar a qualidade das refeições
servidas nos restaurantes universitários, assim como o valor nutricional e a variedade
de alimentos propostos nos contratos com as empresas terceirizadas.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva
Tem como foco ações de orientação com relação ao comportamento sexual do
estudante, sistematizando campanhas, palestras e cursos que possam oferecer
informações

pertinentes

ao

planejamento

familiar,

doenças

sexualmente

transmissíveis e ciclos fisiológicos do aparelho reprodutor, além da saúde da mulher.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Atenção ao Uso e Abuso de Drogas
Tem como foco sistematizar ações de orientação com relação ao comportamento do
estudante frente às diversas substâncias químicas que provocam dependência como
nicotina, álcool, maconha, cocaína, crack, heroína, etc. Através de palestras,
campanhas, debates, fóruns, entre outros, tendo como alvo orientar, dialogar e acolher
os discentes nas questões que envolvem o uso e abuso destas substâncias. Informar
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sobre os comportamentos associados ao seu uso/abuso que possam refletir em sua
formação acadêmica, em suas relações sociais com a família e amigos, e em sua
saúde física.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Atenção à Acessibilidade na Universidade
Tem como foco promover campanhas de esclarecimento e conscientização dos
universitários frente às questões relacionadas às diversas formas de dificuldades
físicas ou motoras que indivíduos da comunidade acadêmica e sociedade em geral
possam apresentar. Discutir a acessibilidade que os portadores destas dificuldades
possam encontrar, nos campi de nossa universidade, além da democratização dos
espaços e do ensino para os mesmos. Planejar ações de convivência destes com a
comunidade acadêmica em geral e colaborar para o cumprimento da legislação
vigente associada às questões da acessibilidade.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa Corpo Saudável
Tem como foco, em parceria com a Coordenadoria de Esporte, Lazer e Cultura,
promover jogos, brincadeiras, danças e outras ações que possam trazer as práticas
esportivas para o cotidiano do corpo discente, visando à manutenção ou melhoria de
sua condição de saúde em geral. Através das práticas esportivas desenvolvidas em
grupo, promover a interação entre os discentes dos vários cursos e campi da
UNIFESP.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Apoio Psicológico ao Estudante

Tem como foco atuar no acolhimento psicológico dos estudantes através de escuta
clínica, realizar aconselhamento, orientação e/ou intervenção psicológica na resolução
de problemas de natureza afetivo-emocional, ajudar os estudantes a superarem
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dificuldades de relacionamento, afetivas e adaptativas que estejam interferindo no
desempenho acadêmico, contribuir para a permanência no curso e melhor
aproveitamento acadêmico, promover ações preventivas e educativas em prol da
saúde mental dos estudantes, identificar as patologias mais frequentes que estejam
afetando os estudantes e atuar

de

forma preventiva

e curativa,

realizar

encaminhamento para outros profissionais e demais serviços especializados.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Aquisição de imóvel próprio para o Serviço de Saúde do Corpo Discente em
2012: valor R$2.000.000,00.

III.

COORDENADORIA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

1. PROJETO PROFORMAÇÃO ESTUDANTIL

Este projeto visa oferecer aos estudantes de graduação uma oportunidade de obter
capacitação adicional em sua formação, além de colaborar com estudantes que
possam apresentar dificuldades de aprendizado devido às dificuldades de formação
nos estágios anteriores à universidade. Entrará em vigor a partir do 2º. semestre de
2011, e tem como objetivo oferecer aos estudantes de graduação cursos nas
seguintes temáticas:

Habilidades Lingüísticas
- Comunicação Escrita
- Português para Estudantes Estrangeiros
- Língua Estrangeira
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- Comunicação Oral

Comunicação Técnico-Científica
- Metodologia Científica
- Busca Bibliográfica
- Produção de Texto

Habilidades Exatas
- Matemática
- Estatística
- Computação

Para elaboração destes cursos, a PRAE elaborará edital para seleção de docentes
que tenham expertise nas temáticas acima através de projetos apresentados para os
diversos cursos, juntamente com editais voltados para a seleção de estudantes que
possam colaborar com a elaboração dos mesmos. Estes comporão os chamados
Grupos de Elaboração e de Gestão que estarão vinculados a esta coordenadoria.
Adicionalmente, serão selecionados estudantes que comporão os Grupos de Trabalho,
que executarão a proposta de cada curso em todos os campi da UNIFESP.

Prevê-se que em média cada curso tenha duas turmas por semestre em todos os
campi contendo 20 estudantes em cada uma, totalizando 2400 estudantes por
semestre ou 4800 por ano.

Recursos necessários: R$100.000,00 por ano.
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2. COMISSÃO DE POLÍTICA DE TRANSPORTE

Como incentivo à participação dos estudantes de graduação em eventos de caráter
didático-pedagógico, cultural ou esportivo, tem-se uma Comissão de Política de
Transporte (paritária) vinculada a esta coordenadoria, que fará o planejamento e
gestão da verba da PRAE destinada para tal finalidade, contemplando através de
editais semestrais as solicitações dos diversos cursos e campi. Prevê-se que em
média, cada curso dos campi da UNIFESP possa ser contemplado com um evento por
semestre através de transporte terrestre para 44 estudantes. Como a UNIFESP conta
hoje com 30 cursos de graduação em andamento, tem-se uma média de 1320
estudantes contemplados por ano.

Recursos Necessários: R$250.000,00 por ano.

3. ASSESSORIA INTERNACIONAL

Com o objetivo de contribuir para a mobilidade estudantil, esta coordenadoria mantém
seu representante junto à Assessoria Internacional, compondo a Coordenadoria de
Mobilidade, que discutirá os aspectos que envolvem a mobilidade estudantil
internacional. Ainda não é possível estimar o número de estudantes que poderão ser
apoiados através da Coordenadoria de Mobilidade.

4. AGÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO DOS PÓS-GRADUANDOS

Pensando em atuar no preparo e inserção dos pós-graduandos no mercado de
trabalho, esta coordenadoria, juntamente com estudantes de pós-graduação, estão
criando esta agência, que promoverá a capacitação dos pós-graduandos em termos
de gestão de carreira, habilidades específicas, empreendedorismo, também em
termos de tecnologia; promoverá ações de parceria com instituições acadêmicas e
16

empresas em geral, para inserção do pós-graduando em estruturas de atuação a partir
de sua formação, além de tornar conhecido o centro de formação da UNIFESP para
estas instituições/empresas. Também terá o papel de manter os pós-graduandos
informados a respeitos de vagas e editais. Deverá ser de apoio para os 2700
estudantes de pós-graduação estrito sensu e 6000 lato sensu da UNIFESP.

5. COMISSÃO DE MERCADO DE TRABALHO PARA OS GRADUANDOS

Esta comissão terá um perfil de atuação semelhante à Agência de Empreendedorismo
dos Pós-Graduandos, pois tem como objetivo a criação de uma agência de mesmo
caráter de trabalho. Além disso, tem como objetivo atuar em conjunto com as
Empresas Juniores que estão sendo organizadas nos diversos campi. Pretende
colaborar com o número total de estudantes de graduação da UNIFESP.

6. AÇÕES PEDAGÓGICAS

Esta coordenadoria desenvolverá ações de apoio psicopedagógico para os
graduandos e pós-graduandos, através de mini-cursos, palestras, oficinas, dinâmicas,
etc. Sua abrangência de atuação inclui toda a comunidade acadêmica.

7. SUBSÍDIOS À REFEIÇÃO DOS PÓS-GRADUANDOS

Esta coordenadoria atuará na articulação de recursos para subsidiar as refeições nos
Restaurantes Universitários para os pós-graduandos que não estão inclusos no uso da
verba estudantil vinculada ao PNAES. Pretende-se subsidiar a refeição de ao menos
30% dos estudantes de pós-graduação estrito sensu (2700) e lato sensu (6000).

Recursos Necessários: R$1.000.000,00 por ano.
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8. CICLO DE PALESTRAS

Esta coordenadoria manterá de forma permanente Ciclos de Palestras voltados às
diversas temáticas que envolvem as dimensões de formação dos graduandos e pósgraduandos em todos os campi da UNIFESP.

Recursos Necessários: R$20.000,00 por ano (diárias e passagens).

9. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Ter acesso a um computador e à internet é indispensável para o bom
acompanhamento do curso, independente da área. Dado que os alunos em situação
sócio-econômica vulnerável tem esse acesso prejudicado por barreiras econômicas,
visamos a implantação de um programa de inclusão digital que prevê a compra a
disponibilização de notebooks aos alunos contemplados pelos auxílios-permanência
da universidade. Para isso, prevemos a compra de 200 notebooks por ano, conforme
descrição abaixo:

Ano
2012
2013
2104
2015
Total

No de
notebooks
200
200
200
200
800

Investimento
(capital)
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 1.200.000,00

Para acesso à internet prevemos o pagamento de um provedor 3G para cada um dos
aparelhos, conforme descrição abaixo:
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Ano
2012
2013
2104
2015
Total

No Provedores
200
400
600
800
800

IV.

Investimento
anual (custeio)
R$ 144.000,00
R$ 288.000,00
R$ 432.000,00
R$ 576.000,00
R$ 1.440.000,00

COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1- AUXÍLIOS E PROGRAMAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
1.1. Edital Procultura estudantil
Finalidade: Selecionar projetos culturais de estudantes da Unifesp, com o
objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais estudantis,
por meio da concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas
com a realização de eventos e/ou ações culturais, publicações culturais
(eletrônicas ou físicas), produtos culturais e manutenção de grupos artísticos
vinculados à Universidade Federal de São Paulo.
Valor: R$ 8.000,00 para cada projeto selecionado
Periodicidade do edital: semestral
Quantidade de projetos selecionados por edital: 5
1.2. Edital Proesporte estudantil
Finalidade: Selecionar projetos esportivos de estudantes da Unifesp, com o
objetivo de incentivar a cultura esportiva estudantil, por meio da concessão de
recursos financeiros para o custeio de despesas com a realização de eventos
e/ou ações esportivas e compra de materiais esportivos.
Valor: R$ 8.000,00 para cada projeto selecionado
Periodicidade do edital: semestral
Quantidade de projetos selecionados por edital: 5
1.3. Programa Corpo Ativo
Finalidade: Promover junto ao corpo discente da Unifesp uma reflexão
ampliada sobre atividade física, saúde e qualidade de vida, bem como
incentivar a formação de grupos de estudantes nos diferentes campi para a
prática de atividades físicas diversas com orientação.
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Tipo de programa: permanente

2- VALORES
Auxílios
Tipos

de 2012

2013

2014

2015

Auxílios

Valor

de Gasto

cada auxílio anual
por

Gasto
quadrienal

projeto

selecionado
Edital

10

10

10

10

8.000,00

80.000,00

320.000,00

10

10

10

10

8.000,00

80.000,00

320.000,00

Procultura
Edital
Proesporte
Total

160.000,00 640.000,00
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