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1. INTRODUÇÃO
Em outubro de 2014 a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) completou 4 anos de
existência e sua segunda gestão, com mudança de toda equipe gestora, e de quase
todos os servidores técnicos ligados à administração, recebendo vários funcionários
novos. Neste ano realizou uma série de atividades para dialogar sobre questões
prementes da vida dos estudantes, tais como: saúde, dificuldades de aprendizagem,
produção e difusão cultural, espaços estudantis, fluxos de queixas e aplicação do código
de conduta. Iniciou também, junto à ProPlan, a realização de concursos para moradia,
revisou toda política de saúde, iniciou a construção da política de apoio pedagógico e
trabalhou com a questão das políticas de permanência e cotas.
A equipe da Prae trabalhou coletivamente na revisão dos fundamentos, princípios e
reorganização dos Núcleos de Apoio aos Estudantes (NAEs), com a construção e
aprovação do Regimento dos NAEs no Conselho de Assuntos Estudantis (CAE). O
documento, tais como outros, foi construído coletivamente pelas equipes e
r e c e b e u contribuições diversas através de consulta pública aberta à toda
comunidade, incluindo discussões nas congregações e conselhos de campi. Em
2014 também foi possível avançar dialogicamente afim de repensar o papel e
funcionamento do Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD), bem como elaborar
Regimento do Serviço, nova identidade visual e organizar melhor seu papel na
Universidade. Para este fim foi criada pela Reitoria uma Comissão com especialistas que
contribuiu nesta tarefa.
Também seguindo a lógica de rever concepções de assistência, promoveu diversas
mudanças em seus editais, especialmente o do Programa de Auxílio Para Estudantes
da Unifesp – PAPE (http://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/auxiliopermanencia/aberto), trabalhou na criação de uma proposta de Regimento para o
Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) prevendo mudanças na sua composição (ainda
por ser enviado à Consulta, junto com outros conselhos da Universidade). Em
decorrência destas mudanças está em fase avançada de revisão por parte da
equipe o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para ser submetido à
comunidade e posteriormente votado e entrar em vigor.
A Pró-Reitoria avançou na direção às políticas culturais, alcançou projetos e atividades
por meio de sua coordenação de cultura, atividade física e esportes e criou, em
conjunto
com
a
ProEx,
a
Rede
ProCultura
da
Unifesp
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/coordenadorias/cultura-esporte-elazer/rede-procultura-unifesp) em uma iniciativa que é o ponto de partida para a
transversalização da ação cultural na Universidade. Como destaques neste ponto
temos a parceria com dois eventos realizados no Centro Cultural Banco do Brasil, e
neles, a divulgação de grupos artísticos de membros da sua comunidade, bem como a
redação conjunta de editais que, se ganhos, poderão reverter em recursos
orçamentários para as atividades, já que estas ações praticamente não dispõem de
verbas.
A Prae e o CAE têm trabalhado com algumas comissões paritárias, com estudantes,
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servidores técnicos e docentes representando todos os campi da Universidade e,
entre os estudantes, os graduandos e os pós-graduandos. São elas: C omissões de
Moradia, Assessora para Ações Relativas à Conduta e Direitos Estudantis e de
Políticas de Transportes e, em conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad)
de Acompanhamento da Lei de Cotas e Estudo do Perfil dos Estudantes de Graduação
da Unifesp.
No final de 2014 houve a i n c o r p o r a ç ão d e u m a nutricionista e u m p e d ag o g o
à Prae. Isso possibilitará a ampliação de ações e qualificação dos serviços de
alimentação, com a criação de uma política de alimentação e também das estratégias
de apoio pedagógico.
Há uma busca intensa por melhor comunicação e transparência com a comunidade
acadêmica, em especial os estudantes. Entre as ações e tentativas destacam-se: o
aumento do diálogo com estudantes via site e redes sociais, com divulgação de todas
as questões que envolvem a Pró-Reitoria (incluindo ações, divulgação de textos,
campanhas e notícias sobre temas que afetam a assistência estudantil). O Facebook
da Prae, criado em 2013, agora é seguido por 1.540 pessoas. Em 2014 foi lançado o
novo portal da Unifesp, mais funcional e esteticamente melhorado e uma nova versão
do Manual do(a) Estudante será divulgada em 2015. Foram organizadas reuniões
regulares com Centros Acadêmicos, Atléticas e coletivos e a Prae marcou presença nos
Campi através da iniciativa chamada “Diálogos Prae”. Algumas reuniões e audiências
públicas foram realizadas para tratar de questões como moradia e restaurantes
universitários em alguns campi.
Com relação ao Orçamento da Prae, o qual sempre foi trabalhado de forma
participativa e aprovado no CAE, passou-se a divulgar constantemente os gastos, a
fazer regularmente discussão e revisão do mesmo entre os membros do CAE e,
trabalhou-se detidamente para consolidar e fornecer à comunidade os resultados
alcançados de forma transparente e didática. Foram feitas várias reuniões junto ao
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE) no sentido de
complementar os recursos orçamentários junto ao MEC para que todos os estudantes
com renda familiar menor que 1,5 salário mínimo pudessem receber os diferentes
auxílios, sem nenhuma recusa.
Após negociações com a Associação dos Pós Graduandos da Unifesp (APG), a Reitoria,
através das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis e de Pós-Graduação e Pesquisa,
aprovou a concessão do subsídio à alimentação dos pós-graduandos stricto sensu
(incluindo doutorandos, mestrandos de programas acadêmicos e profissionais e não
incluindo estudantes lato sensu, MBA, especialização, extensão, residência) nos
restaurantes universitários.
Em 2014 alguns eventos foram promovidos pela Prae ou organizados em conjunto
com a ProEx e, ainda apoiados por meio dos editais: Procultura e Transporte (Itens
4.4.1. e 4.2.3).
Em 2014 ocorreram eventos, audiências públicas e ações em todos os campi para
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tratar sobre drogas, orçamento, políticas de permanência, políticas de cultura, de
saúde, de esportes, entre outros, aumentando a presença da Prae nos Campi, para
além da presença cotidiana dos NAEs.
Foi mantida a Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG) a qual teve seu edital dividido em dois:
BIG Universal e BIG Prae, além da realização da I Mostra BIG no Simpósio de
Graduação da Unifesp (ítem 4.2.2).
O ano de 2014 foi muito difícil em termos orçamentários já que não houve o aumento
necessário do orçamento PNAES. Com a diminuição dos recursos destinados à Reitoria,
no final de 2014, não foram contemplados pelo MEC os planos de trabalho que
suplementam o valor, como nos anos anteriores, tendo restado despesas a serem
pagas em 2015. Além disso, foi um ano sem apoio nenhum da FAP Unifesp e, por este
motivo, alguns editais não foram abertos.
Como prioridades para 2015 e 2016 destacamos:
1. Buscar maior diálogo e envolvimento dos estudantes nos temas e ações da Prae,
incluindo aqui a Democratização efetiva do Conselho de Assuntos Estudantis;
2. Implantar e melhorar as principais políticas e serviços relacionados à
permanência estudantil: alimentação, saúde, transporte e moradia;
3. Reformular, de forma participativa, a atual política de concessão de auxílios e
subsídios da Prae com mudanças no uso do orçamento PNAEs, incluindo-se aí
valores dos auxílios (a depender do orçamento PNAES e de algumas prioridades
a serem debatidas);
4. Implantar ações relacionadas às atividades complementares, apoio pedagógico e
reforçar as políticas de cultura, atividades físicas, lazer e concessão de transporte
para eventos;
5. Formular proposta de política para acessibilidade e inclusão de portadores de
deficiência para estudantes e também uma política de álcool e drogas para a
Unifesp.
6. Criar uma estrutura de apoio que possibilite a mobilidade estudantil nacional e
internacional.
A seguir o detalhamento e descrição das principais ações.
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2. A PRAE E CAE - MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E CRIAÇÃO DE NOVAS POLÍTICAS
E FLUXOS
Em 2014 algumas mudanças ocorreram na organização administrativa da Prae:
Repensou-se o organograma que passou a ser este:

FIGURA

1: ORGANOGRAM A

D E FUNCIO NAM ENTO D A PRÓ - REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS ( PRAE )

Em 2014 foi significativa a atuação da Prae e CAE na organização, formulação e
reformulação de políticas estudantis.


Enquanto em 2013 votou-se o Código de Conduta Estudantil, em 2014 foram
redefinidos seus fluxos – fluxos de queixas e formulários para tal fim
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/codigo-deconduta-estudantil);



Aprovação do Subsídio para alimentação dos Pós-Graduandos nos Restaurantes
Universitários;
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Aprovação do Regimento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/regimentoprae) que repensou organograma, atribuições das coordenadorias, entre outros.
Resultou, consequentemente, em modificações nos Estatutos e Regimentos da
Universidade, os quais foram aprovados conforme Resoluções nº 107 e
108/2014 (http://www.unifesp.br/resolucoes);



Aprovação do Regimento do Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) e seu
encaminhamento para análise da Procuradoria Jurídica para vigência;



Aprovação
da
Política
de
Espaços
Estudantis
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/espacosestudantis).

Além desta, várias modificações nos editais da Prae foram realizadas. Todas as atas das
reuniões
estão
disponíveis
no
site
da
Prae
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/conselho-de-assuntosestudantis/atas/2014).

3. ORÇAMENTO DA PRAE 2014
O Orçamento 2014 foi aprovado pelo CAE em reunião realizada no dia 11 de março
de 2014. As despesas com auxílios, com subsídios aos Restaurantes Universitários
entre outros, são publicados no site da Prae, dando a devida transparência e
publicidade de seus dados.
O orçamento da Prae advém principalmente de verbas do PNAES e complementações
fornecidas pelo Ministério da Educação e Cultura.
As previsões orçamentárias aprovadas mostram o aumento da necessidade
orçamentária com a expansão universitária e maior número de estudantes.
A verba da assistência estudantil é fornecida aos estudantes após minuciosa análise
das assistentes sociais dos Campi, conforme política aprovada pelo CAE.
Outras ações da Prae que envolvem recursos financeiros aos estudantes são
realizadas através de editais de ampla concorrência. Estes, são publicados e
publicizados no site da PRAE.
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Pró‐Reitoria de Assuntos Estudantis ‐ Unifesp
Plano Orçamentário ‐ 2014 ‐ Consolidado em Maio de 2014
Auxílios
Alimentação
Moradia
Transporte
Creche
Sub‐Total

Veteranos
756
419
302
39

Emergencial
6
5
6

Calouros
169
132
101
17

Total
931
556
409
56

Valor
Gasto Anual
R$ 213,00
R$ 2.293.503,00
R$ 373,00
R$ 2.387.003,00
R$ 160,00
R$ 742.501,00
R$ 120,00
R$ 77.000,00
R$ 5.500.007,00

Subsídios
Restaurante
Baixada Santista
Diadema
Guarulhos
São José
Osasco
São Paulo
Sub‐Total

Gasto Anual
R$ 743.239,22
R$ 800.000,00
R$ 490.500,00
R$ 578.181,20
R$ 434.209,92
R$ 614.209,92
R$ 3.660.340,26

Transporte
BIG
Auxílio Transporte Saúde
Saúde
NAEs
TOTAL

R$ 430.000,00
R$ 248.000,00
R$ 15.000,00
R$ 80.000,00
R$ 60.000,00
R$ 9.993.347,26

Valor Orçamentado(PNAES)

R$ 7.300.096,00
R$ 2.693.251,26

Valor Complementar Necessário
PROMISAES

R$ 14.928,00

PROGRAMA INCLUIR

R$ 99.443,00

Valor Total (PNAES)

R$ 7.414.467,00
TABELA

Campus
Baixada Santista
Diadema
Guarulhos
São José dos Campos
Osasco
São Paulo
Total

1: ORÇAMENTO DA PRAE 2014 APROVADO

N O C A E DE

Subsídios - 2014
Restaurante
Estimado R$
Realizado R$
R$ 743.239,22
R$ 480.989,50
R$ 800.000,00
R$ 377.635,75
R$ 490.500,00
R$ 341.968,85
R$ 578.181,20
R$ 535.102,80
R$ 434.209,92
R$ 124.970,04
R$ 614.209,92
R$ 328.923,88
R$ 3.660.340,26 R$ 2.189.590,82
TABELA

11/03/2014

RP
R$ 154.244,30
R$ 111.872,95
R$ 915,69
R$ 0,00
R$ 1.619,92
R$ 65.769,88
R$ 334.422,74

Total(Real.+RP)
R$ 635.233,80
R$ 489.508,70
R$ 342.884,54
R$ 535.102,80
R$ 126.589,96
R$ 394.693,76
R$ 2.524.013,56

2: VALORES DOS SUBSÍDIOS PARA RESTAURANTES 2014
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SUBSÍDIOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS - 2014

R$ 800.000,00

São Paulo
Osasco
São José dos Campos
Guarulhos
Diadema
Baixada Santista

R$ 600.000,00
R$ 400.000,00
R$ 200.000,00
R$ 0,00

Baixada Santista

Diadema
GRÁFICO

Guarulhos

São José dos Campos

Osasco

São Paulo

1: SUBSÍDIOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 2014

Outras Despesas - 2014
Programas
Edital de Transporte
Bolsa de Iniciação à Gestão
Auxílio Transporte Saúde

Estimado R$
R$ 430.000,00
R$ 248.000,00
R$ 15.000,00

Realizado R$
R$ 454.963,11
R$ 237.200,00
R$ 10.330,00

Núcleo de Apoio aos Estudantes - NAES

R$ 60.000,00

R$ 0,00

Edital Procultura

R$ 30.000,00

R$ 29.965,47

783.000,00

R$ 732.458,58

Total
TABELA

3: OUTRAS DESPESAS 2014

OUTRAS DESPESAS 2014

R$ 600.000,00
R$ 400.000,00

Núcleo de Apoio aos Estudantes - NAES
Auxílio Transporte Saúde
Bolsa de Iniciação à Gestão
Edital de Transporte

R$ 200.000,00
R$ 0,00

Edital de Transporte

Bolsa de Iniciação à Gestão

Auxílio Transporte Saúde

Núcleo de Apoio aos Estudantes - NAES

GRÁFICO

2: OUTRAS DESPESAS 2014 ( ESTIMADO X REALIZADO ) - COLUNAS
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Arrecadação - 2014
Plano/Projeto/Programa
Estimado R$
PNAES (Plano nacional de Assistência Estudantil)*
R$ 7.300.096,00
Valor Complementar do Tesouro**
R$ 1.922.293,50
Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao
R$ 14.928,00
Ensino Superior)

Realizado R$
R$ 7.300.096,00
R$ 1.078.687,05
R$ 14.928,00

Programa Incluir (Programa de Acessibilidade na
Educação Superior)

R$ 99.443,00

R$ 8.464,00

Restos a Pagar NF's de2014 PGTO EM JAN/FEV DE
2015 C/ PNAES 2015 ***

R$ 0,00

R$ 461.211,62

Total Assistência Estudantil 2014

R$ 9.336.760,50

R$ 8.863.386,67

* Recursos obtidos do Tesouro destinados à Unifesp.
** Plano de trabalho em 28/08/2014
*** A serem pagos em 2015 com recursos PNAES/2015
TABELA

4: ARRECADAÇÃO 2014 ( ESTIMADO X REALIZADO )

ARRECADAÇÃO - 2014

R$ 8.000.000,00
R$ 7.000.000,00
R$ 6.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 0,00
Estimado R$

Realizado R$

PNAES (Plano nacional de Assistência Estudantil)*
Valor Complementar do Tesouro**
Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior)
Programa Incluir (Programa de Acessibilidade na Educação Superior)
Restos a Pagar NF's de2014 PGTO EM JAN/FEV DE 2015 C/ PNAES 2015 ***
GRÁFICO

3: ARRECADAÇÃO 2014 ( ESTIMADO X REALIZADO ) - COLUNAS
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4. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS
COORDENADORIAS PRAE
4.1. Coordenadoria de Ações Afirmativas e Permanência (CAAP)
4.1.1. Programa de Auxílio Para o Estudante (PAPE)
Relatórios
mensais
e
o
quadro
anual
disponíveis
em:
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/programas/programas/pape/relatoriode-controle
Os estudos realizados por meio dos projetos BIG 2013 e 2014 comprovam que os valores
pagos mensalmente tornam possível a permanência estudantil. Porém, evidencia-se a
substituição do que seria a plena implementação de um Campus universitário, com
moradia e refeitório capaz de suprir as necessidades de toda a comunidade acadêmica,
por um repasse financeiro que infla o comércio e o setor imobiliário das regiões próximas
aos campi. O temor é o de que o benefício se torne algo incorporado aos orçamentos
familiares e não um auxílio para o estudante permanecer e concluir seus estudos. Diante
desse quadro, a CAAP manteve a estratégia da adoção de medidas mais rigorosas no
controle, renovação e suspensão dos auxílios, além de realizar coletas de dados e
estudos sobre a duração dos auxílios, o tempo médio de integralização dos cursos dos
beneficiários PAPE e a evasão escolar decorrente da falta de recursos financeiros.
No ano de 2014 foram identificados os estudantes que recebem auxílios pelo tempo
igual ou superior ao tempo de integralização mínima de seus cursos. As assistentes
sociais entraram em contato com cada um deles a fim de: 1- informar sobre a provável
suspensão dos auxílios a partir de 2015; 2- verificar quanto tempo estes estudantes
necessitam para integralização e 3- verificar se com a suspensão do auxílio há risco de
desistência por parte do estudante e, caso isso seja observado, analisar junto à Comissão
PAPE-PBP as providências a serem tomadas.
Em 2014, o número total de estudantes beneficiados pelo PAPE é menor do que no ano
anterior (foram 1.306 estudantes beneficiados no mês de agosto de 2013) em função da
obrigatoriedade do ingresso no programa Programa Bolsa Permanência (PBP) dos
estudantes que se enquadram nesse perfil (vide item 4.1.2). Dessa forma, se somarmos o
total de estudantes beneficiados pelos dois programas, constatamos um aumento de
aproximadamente 20% no número de estudantes atendidos (ver gráfico 14).

18

PAPE em números 2014
Tipo de Auxílio
Valor
Alimentação
R$ 213,00
Moradia
R$ 373,00
Transporte
R$ 160,00
Creche
R$ 120,00
TABELA

5: VALOR ES

P O R T I P O D E AUXÍLIO PAPE

Nº de
Estudantes*
B. SANTISTA
237
DIADEMA
190
GUARULHOS
513
OSASCO
72
S.JOSÉ DOS CAMPOS
133
S.PAULO
59
Total
1.204
*mês de maior número de auxílios
Campus

TABELA

ANO

2014

MÊS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TABELA

6: QUANTIDADE

DE ESTUDANTES BENEFICIÁR IOS D O PA P E P OR CAM PU S

NÚMERO DE ESTUDANTES
931
978
998
1041
1127
1158
1204
1181
1153
1153
1164
1153
TOTAL
7: QUANTIDADE

VALORES
R$ 402.779,00
R$ 426.490,00
R$ 436.813,00
R$ 443.269,00
R$ 479.033,00
R$ 490.967,00
R$ 507.377,00
R$ 496.201,00
R$ 480.844,00
R$ 481.804,00
R$ 485.800,00
R$ 482.111,00
R$ 5.613.488,00

DE ESTUDANTES B ENEFICIÁR IOS D O P AP E E V A L OR E S P OR M ÊS
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PAPE - Valores totais de auxílios mês a mês
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VALORES DO PAPE POR MÊS

PAPE - Número de Auxílios totais mês a mês
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6
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NÚMERO DE ALUNOS

5: NÚMERO DE AUXÍLIOS

DO P APE P OR MÊS

O número de estudantes matriculados na graduação da Unifesp em 2014 foi de
11.182, portanto o PAPE atendeu em 2014 a um percentual de 13,09% (1464
estudantes) dos estudantes da universidade. Para termos uma base de
comparação, no ano de 2013 eram 1.442 estudantes participantes do
Programa e a universidade tinha 10.304 estudantes matriculados.
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Ingressantes - Realizado 2013/2014
Transporte - Tipo 1

Moradia - Tipo 2 e 14

Auxílios

Nº Estudantes
2013

Real.
R$/2013

Nº Estudantes
2014

Real.
R$/2014

Nº Estudantes
2013

Real.
R$/2013

Nº Estudantes
2014

Real.
R$/2014

jan

0

0

0

0

0

0

0

0

fev

0

0

1

R$ 160,00

0

0

6

R$ 2.238,00

mar

1

R$ 160,00

10

R$ 1.600,00

11

R$ 4.103,00

27

R$ 10.071,00

abr

18

R$ 3.093,00

56

R$ 8.960,00

111

R$ 41.403,00

67

R$ 24.991,00

mai

39

R$ 6.453,00

102

R$ 16.320,00

187

R$ 70.124,00

107

R$ 39.911,00

jun

56

R$ 9.173,00

112

R$ 17.920,00

215

R$ 80.195,00

120

R$ 44.760,00

jul

62

R$ 10.133,00

127

R$ 20.320,00

224

R$ 83.552,00

132

R$ 49.236,00

ago

93

R$ 15.093,00

129

R$ 20.640,00

233

R$ 86.909,00

134

R$ 49.982,00

set

137

R$ 22.080,00

140

R$ 22.400,00

205

R$ 77.211,00

133

R$ 49.609,00

out

138

R$ 22.080,00

142

R$ 22.720,00

201

R$ 74.973,00

133

R$ 49.609,00

nov

137

R$ 21.920,00

145

R$ 23.200,00

196

R$ 73.108,00

135

R$ 50.355,00

dez

139

R$ 22.240,00

144

R$ 23.040,00

197

R$ 73.481,00

134

R$ 49.982,00

820

R$
132.425,00

1108

R$
177.280,00

1780

R$
665.059,00

1128

R$
420.744,00

Total

Ingressantes - Realizado 2013/2014
Alimentação - Tipo 3

Creche - Tipo 4

Nº Estudantes
2013

Real.
R$/2013

Nº Estudantes
2014

Real. R$/2014

Nº Estudantes
2013

Real. R$/2013

Nº Estudantes
2014

Real. R$/2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

R$ 1.278,00

0

0

2

R$ 360,00

5

R$ 1.065,00

30

R$ 6.390,00

0

0

2

R$ 360,00

106

R$ 24.498,00

109

R$ 23.217,00

4

R$ 600,00

6

R$ 840,00

186

R$ 42.391,00

194

R$ 41.322,00

8

R$ 1.200,00

16

R$ 2.160,00

237

R$ 54.481,00

222

R$ 47.286,00

10

R$ 1.440,00

18

R$ 2.160,00

253

R$ 58.902,00

249

R$ 53.037,00

12

R$ 1.680,00

18

R$ 2.160,00

282

R$ 62.626,00

254

R$ 54.102,00

14

R$ 1.920,00

16

R$ 1.920,00

318

R$ 68.107,00

267

R$ 56.871,00

15

R$ 2.160,00

17

R$ 2.040,00

317

R$ 67.681,00

269

R$ 57.297,00

15

R$ 2.040,00

17

R$ 2.040,00

316

R$ 67.308,00

274

R$ 58.362,00

11

R$ 1.560,00

17

R$ 2.040,00

319

R$ 67.947,00

276

R$ 58.788,00

11

R$ 1.560,00

17

R$ 2.040,00

2339

R$
515.006,00

2150

R$ 457.950,00

100

R$ 14.160,00

146

R$ 18.120,00

TABELA

8: ORÇAMENTO DE AUXÍLIO S PARA INGRESSANTES REALIZADO 2013/2014
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INGRESSANTES - TRANSPORTE - TIPO 1
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5: VALORES POR MÊS DE A UXÍLIO TRANSPORTE PARA INGRESSANTES 2013/2014

INGRESSANTES - MORADIA - TIPOS 2 E 14
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INGRESSANTES

2013/2014
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INGRESSANTES - ALIMENTAÇÃO - TIPO 3
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VALORES POR MÊS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA INGRESSA NTES

2013/2014

INGRESSANTES - CRECHE - TIPO 4
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8: VALORES POR MÊS DE A UXÍLIO CRECHE PARA INGRESSANTES 2013/2014
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Veteranos - Realizado 2013/2014
Transporte - Tipo 1
Auxílios Nº Estudantes
2013

Moradia - Tipos 2 e 14

Real.
R$/2013

Nº Estudantes
2014

Real.
R$/2014

Nº Estudantes
2013

Real. R$/2013

Nº Estudantes
2014

Real. R$/2014

jan

414

R$ 66.240,00

340

R$ 54.400,00

468

R$ 174.351,00

469

R$ 174.937,00

fev

409

R$ 65.440,00

366

R$ 58.560,00

486

R$ 181.065,00

492

R$ 183.516,00

mar

408

R$ 65.280,00

360

R$ 57.600,00

520

R$ 194.493,00

489

R$ 182.397,00

abr

414

R$ 66.240,00

322

R$ 51.520,00

516

R$ 192.255,00

438

R$ 163.374,00

mai

401

R$ 64.160,00

320

R$ 51.200,00

503

R$ 187.779,00

424

R$ 158.152,00

jun

403

R$ 64.480,00

323

R$ 51.680,00

493

R$ 183.676,00

422

R$ 157.406,00

jul

388

R$ 62.240,00

329

R$ 52.640,00

492

R$ 183.676,00

425

R$ 158.525,00

ago

380

R$ 60.800,00

316

R$ 50.560,00

481

R$ 179.200,00

412

R$ 153.676,00

set

355

R$ 56.960,00

297

R$ 47.520,00

395

R$ 147.122,00

388

R$ 144.724,00

out

350

R$ 56.000,00

300

R$ 48.000,00

388

R$ 144.511,00

386

R$ 143.978,00

nov

341

R$ 54.560,00

305

R$ 48.800,00

375

R$ 139.662,00

385

R$ 143.605,00

dez

330

R$ 52.800,00

304

R$ 48.640,00

364

R$ 135.559,00

383

R$ 142.859,00

4593

R$
735.200,00

3882

R$
621.120,00

5.481

R$
2.043.349,00

5.113

R$
1.907.149,00

Total

Veteranos - Realizado 2013/2014
Alimentação - Tipo 3

Creche - Tipo 4

Auxílios

Nº Estudantes
2013

Real. R$/2013

Nº
Estudantes
2014

Real. R$/2014

Nº Estudantes
2013

Real.
R$/2013

Nº Estudantes
2014

Real. R$/2014

jan

846

R$ 180.198,00

794

R$ 169.122,00

36

R$ 4.320,00

36

R$ 4.320,00

fev

822

R$ 175.246,00

826

R$ 175.938,00

36

R$ 4.480,00

36

R$ 4.440,00

mar

848

R$ 181.477,00

815

R$ 173.595,00

38

R$ 4.680,00

40

R$ 4.800,00

abr

853

R$ 182.329,00

779

R$ 165.927,00

41

R$ 5.040,00

37

R$ 4.440,00

mai

832

R$ 177.856,00

776

R$ 165.288,00

40

R$ 4.920,00

39

R$ 4.680,00

jun

824

R$ 176.152,00

775

R$ 165.075,00

41

R$ 5.040,00

39

R$ 4.680,00

jul

805

R$ 172.691,00

783

R$ 166.779,00

39

R$ 4.680,00

39

R$ 4.680,00

ago

796

R$ 170.348,00

757

R$ 161.241,00

38

R$ 4.560,00

34

R$ 4.080,00

set

748

R$ 159.697,00

720

R$ 153.360,00

36

R$ 4.320,00

36

R$ 4.320,00

out

744

R$ 158.632,00

720

R$ 153.360,00

35

R$ 4.200,00

40

R$ 4.800,00

nov

732

R$ 156.076,00

726

R$ 154.638,00

37

R$ 4.440,00

40

R$ 4.800,00

dez

707

R$ 150.751,00

714

R$ 152.082,00

34

R$ 4.080,00

39

R$ 4.680,00

9.557

R$
2.041.453,00

9.185

R$ 1.956.405,00

451

R$ 54.760,00

455

R$ 54.720,00

Total

TABELA

9: ORÇAMENTO DE AUXÍLIO S PARA VETERANOS REALIZADO 2013/2014
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VETERANOS - TRANSPORTE - TIPO 1
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9: VALORES POR MÊS DE A UXÍLIO TRANSPORTE PARA VETERANOS 2013/2014

VETERANOS - MORADIA - TIPOS 2 E 14
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11: VALORES POR MÊS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO P ARA VETERANOS 2013/2014
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VETERANOS - CRECHE - TIPO 4
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12: VALORES POR MÊS DE AUXÍLIO CRECHE PARA V ETERANOS 2013/2014

Auxílios 2014 (Tipos)
Alimentação
Moradia
Transporte
Creche
Total
TABELA

R$ 2.414.355,00
R$ 2.327.893,00
R$ 798.400,00
R$ 72.840,00
R$ 5.613.488,00

10: ORÇAMENTO CONSOLIDAD O 2014 DE INGRESSANTES E VETERANOS

2014
Total Geral Acum. Ing.
Total Geral Acum. Vet.
TOTAL PAGO EM 2013/2014
TABELA

R$ 1.074.094,00
R$ 4.539.394,00
R$ 5.613.488,00

11: CONSOLIDADO DOS VALORES PAGOS POR CALOUROS E VETERANOS PAPE /2014

Auxílios - 2014
Tipos

Veteranos Estimado
R$

Veteranos Realizado R$

Calouros
Estimado R$

Alimentação

R$ 1.932.336,00

R$ 1.956.405,00

R$ 359.970,00

Moradia

R$ 1.875.444,00

R$ 1.907.149,00

Transporte

R$ 579.840,00

R$ 621.120,00

Creche

R$ 56.160,00

R$ 54.720,00

Total

R$ 4.443.780,00

R$ 4.539.394,00

TABELA

12: ESTIMADO X REALIZADO

EM AUXÍLIOS

Calouros
Realizado R$

R$
457.950,00
R$
R$ 492.360,00
420.744,00
R$
R$ 161.600,00
177.280,00
R$ 20.400,00 R$ 18.120,00
R$
R$
1.034.330,00 1.074.094,00
– 2014
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B. SANTISTA

DIADEMA

GUARULHOS

DESCRICAO

Nº AUXÍLIOS

VALOR

Nº AUXÍLIOS

VALOR

Nº AUXÍLIOS

VALOR

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

2.281

485.853,00

1706

363.378,00

4945

1.053.285,00

AUXÍLIO CRECHE

155

18.600,00

62

7.440,00

300

36.000,00

AUXÍLIO MORADIA

1400

522.200,00

1091

406.943,00

2529

943.317,00

AUXÍLIO TRANSPORTE

521

83.360,00

718

114.880,00

2573

411.680,00

TOTAL AUXÍLIOS POR CAMPUS

4357

3577

TOTAL VALOR POR CAMPUS

10347

1.110.013,00

892.641,00

2.444.282,00

TOTAL DE ALUNO PAPE
NÚMERO DE ESTUDANTES PAPE

OSASCO

2741

2098

S. JOSÉ DOS CAMPOS

5442

S. PAULO

Nº
AUXÍLIOS

VALOR

Nº
AUXÍLIOS

VALOR

Nº
AUXÍLIOS

VALOR

TOTAL
AUXÍLIOS POR
MODALIDADE

TOTAL VALOR
POR
MODALIDADE

578

123.114,00

1195

254.535,00

630

134.190,00

11335

2.414.355,00

20

2.400,00

38

4.560,00

32

3.840,00

607

72.840,00

267

99.591,00

811

302.503,00

143

53.339,00

6241

2.327.893,00

406

64.960,00

574

91.840,00

198

31.680,00

4990

798.400,00

1271

2618

1003

290.065,00

23173

653.438,00

223.049,00

5.613.488,00
TOTAL DE
ESTUDANTES
PAPE

753

1513

TOTAL ESTUDANTES
PAPE

694

13241

TOTAL AUXÍLIOS PAPE

23173

TOTAL DESPESAS PAPE

5.613.488,00

TOTAL PBP

3526

13241

B. SANTISTA

DIADEMA

GUARULHOS

OSASCO

S. JOSÉ DOS
CAMPOS

S. PAULO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

20,12%

15,05%

43,63%

5,10%

10,54%

5,56%

AUXÍLIO CRECHE

25,54%

10,21%

49,42%

3,30%

6,26%

5,27%

AUXÍLIO MORADIA

22,43%

17,48%

40,52%

4,28%

13%

2,29%

AUXÍLIO TRANSPORTE

10,44%

14,39%

51,56%

8,14%

11,50%

3,97%

TABELA

13: VALORES CONSOLIDADOS

PAPE

2014
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO % - POR CAMPUS - 2014

AUXÍLIO CRECHE % - POR CAMPUS - 2014

B. SANTISTA
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13: PERCENTAGENS DE DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES CONSOLIDADOS PAPE 2014.

Baixada Santista

Diadema

Guarulhos

Osasco

S. J. dos Campos

São Paulo

R$ 635.233,80

R$ 489.508,70

R$ 342.884,54

R$ 126.589,96

R$ 535.102,80

R$ 394.693,76

PAPE (Programa Auxílio para Estudantes)

R$ 1.110.013,00

R$ 892.641,00

R$ 2.444.282,00

R$ 290.065,00

R$ 653.438,00

R$ 223.049,00

Maior nº estudantes atendidos mês pgto
Julho

237

190

513

72

133

59

Maior nº auxílios concedidos mês pgto Julho

380

319

974

120

230

79

Valor Total PNAES 2014

R$ 8.378.783,05

R$ 8.378.783,05

R$ 8.378.783,05

R$ 8.378.783,05

R$ 8.378.783,05

R$ 8.378.783,05

Auxílios Totais (RU + PAPE)

R$ 1.745.246,80

R$ 1.382.149,70

R$ 2.787.166,54

R$ 416.654,96

R$ 1.188.540,80

R$ 617.742,76

20,83%

16,50%

33,26%

4,97%

14,19%

7,37%

R$ 6.716,00

R$ 238.000,00

Não Consta

Não Consta

Não Consta

R$ 500.800,00

140

50

Não Consta

Não Consta

Não Consta

104

R$ 1.751.962,80

R$ 1.620.149,70

R$ 2.787.166,54

R$ 416.654,96

R$ 1.188.540,80

R$ 1.118.542,76

Subsídios RU (estudantes graduação)

Percentil de participação do Campus no
PNAES (Aux. Totais/PNAES)
Total PBP $
Média Mensal PBP/aluno
Total $ gasto no campus (RU + PAPE + PBP)

TABELA

14: PERCENTIL DE PARTICIPAÇÃO DO CAMPUS NO P NAES EM 2014.
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4.1.2. O Programa de Bolsa Permanência (PBP)
A partir de 2014, os novos ingressantes nos cursos com cinco ou mais horas diárias e que
solicitaram auxílios foram direcionados ao PBP. Os estudantes veteranos que se
enquadravam no perfil PBP migraram obrigatoriamente para este programa até o mês de
fevereiro de 2014.
Para os estudantes que recebiam benefícios PAPE acima de R$400,00, a Prae optou por
manter um benefício complementar PAPE acrescido ao valor ofertado pelo PBP. Assim,
as faixas de valores do PAPE de R$213,00 e de R$ 373,00 passam a ser repassadas aos
estudantes como complemento dos R$400,00 do PBP. Isso acarretou um aumento no
recebimento dos valores por parte de todos os estudantes que ingressaram no PBP.
PBP EM NÚMEROS
Em dezembro de 2014, eram 451 os estudantes cadastrados no PBP ante 170
cadastrados em dezembro de 2013.

Estudantes exclusivamente cadastrados no PBP
Baixada Santista
Diadema
Guarulhos
Osasco
São José dos Campos
São Paulo
Total
TABELA

165
62
Sem cursos que se enquadram no PBP
Sem cursos que se enquadram no PBP
Sem cursos que se enquadram no PBP
102
329

15: NÚMERO DE ESTUDANTES

QUE RECEBEM PBP POR CAMPUS

Estudantes cadastrados no PBP que recebem complemento PAPE
Baixada Santista
Diadema
Guarulhos
Osasco
São José dos Campos
São Paulo
Total
TABELA

16: NÚMERO DE ESTUDANTES

73
24
Sem cursos que se enquadram no PBP
Sem cursos que se enquadram no PBP
Sem cursos que se enquadram no PBP
25
122
QUE RECEBEM PAPE E PBP POR CAMPUS

TOTAL estudantes PBP e PBP+PAPE: 451
Os dados obtidos relativos à comparação entre os estudantes beneficiados pelos
programas de auxílios da Prae em 2013 e 2014 podem ser vistos no gráfico 14:
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Assim, pudemos observar um crescimento de 20% no número de estudantes
participantes dos programas de auxílios da Prae em 2014 se comparados com os
números de 2013. Com relação ao total de estudantes matriculados na Unifesp (que
aumenta a cada ano), mantivemos a média de 14% de estudantes participantes dos
programas PAPE e/ou PBP.
PBP - 2014 - TIPO 13
Ingressantes
Nº de
Estudantes
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

0
1
18
38
65
80
93
95
95
96
98
101
-

Total R$
Total Geral Acumulado
TABELA

17:

VALORES PBP

Veteranos

Valor/Ingressantes
R$ 0,00
R$ 400,00
R$ 7.200,00
R$ 15.200,00
R$ 26.000,00
R$ 32.000,00
R$ 37.200,00
R$ 38.000,00
R$ 38.000,00
R$ 38.400,00
R$ 39.200,00
R$ 40.400,00
R$ 312.000,00
R$ 1.390.000,00

2014 DIVIDIDO POR MÊS DE DISTRIBUIÇÃO

Nº de
Valor/Veteranos
Estudantes
147
R$ 58.800,00
155
R$ 62.000,00
163
R$ 65.200,00
239
R$ 95.600,00
251
R$ 100.400,00
249
R$ 99.600,00
252
R$ 100.800,00
254
R$ 101.600,00
253
R$ 101.200,00
252
R$ 100.800,00
252
R$ 100.800,00
228
R$ 91.200,00
R$ 1.078.000,00

E TIPOS DE ESTUDANTES
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PBP - 2014

R$ 120.000,00
R$ 100.000,00
R$ 80.000,00
Valor/Calouros

R$ 60.000,00

Valor/Veteranos

R$ 40.000,00
R$ 20.000,00
R$ 0,00
Jan

GRÁFICO
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Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares
(CAPAC)

4.2.1. Acompanhamento, apoio pedagógico e atividades
complementares
A Coordenação de Apoio Pedagógico e Atividades Complementres foi criada no ano de
2014 em substituição à Coordenação de Atividades Extracurriculares existente até então.
Com um quadro de 2 (dois) profissionais pedagogos (um exercendo atribuições no
Campus São José dos Campos e outro no Campus Baixada Santista), a coordenação
possui como principal desafio a construção efetiva de um projeto institucional, baseado
em pesquisas e dados da realidade, de forma a estabelecer as principais diretrizes do
acompanhamento e apoio pedagógico, com programas e projetos que captem e atuem
nas principais determinações e demandas dos estudantes na relação com o processo de
ensino-aprendizagem e integração ao ambiente universitário. Para isso, iniciamos uma
série de articulações com setores como Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), bibliotecas,
equipes dos NAEs, entre outros. A expectativa é que a equipe aumente com a chegada
de mais 2 (dois) profissionais: um para o Campus Guarulhos e um para a a própria PróReitoria (o último chegou do concurso em novembro de 2014). Já são realizadas oficinas
de aprendizagem, acompanhamentos individuais, desenvolvimento de projetos
específicos do apoio pedagógico, mas é ainda é necessária a estruturação e consolidação
de um projeto que articule os diversos elementos que compõe a coordenação.
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4.2.2. Bolsa de Iniciação a Gestão - BIG
O Programa de Bolsas de Iniciação à Gestão, criado e desenvolvido pela Prae, tem como
objetivo inserir e integrar os estudantes de graduação em atividades profissionais,
contribuindo para a inserção em atividades de gestão relacionadas às ações
universitárias e também para o aprimoramento das habilidades individuais necessárias à
gestão de processos de trabalho. Este programa tem uma natureza ao mesmo tempo
acadêmica e profissionalizante, no que diz respeito ao processo de formação e vivência
universitária em setores relacionados à gestão educacional, institucional e social.
Nos dias 26 a 28 de agosto foi realizado o Simpósio de Graduação, primeira atividade que
reúne a apresentação de todos os trabalhos de graduação, extensão, iniciação científica e
iniciação à gestão, em conjunto com as Pró-Reitorias de Graduação, Assuntos Estudantis,
Extensão e Pós-Graduação e Pesquisa, mas organizado principalmente pela primeira. A
Prae participou pela primeira vez, com a I Mostra BIG, que nesse ano foi facultativo, mas
a partir do próximo a participação será obrigatória aos bolsistas BIG.

FIGURA

2: DIVULGAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS D E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE
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FIGURA

3: DIVULGAÇÃO DO EDITAL

BIG

Atualmente conta com dois editais em vigência, em que as vagas são distribuídas da
seguinte maneira:
● Programa de Iniciação à Gestão na Prae (criado no ano de 2014): potencializa as
ações de permanência estudantil, trabalhando junto com estudantes bolsistas em
atividades que promovam a criação, o acompanhamento e aprimoramento de
políticas institucionais de assistência estudantil em cada campi da Unifesp. Conta
com a oferta de 31 vagas, distribuídas igualitariamente entre a Prae e o NAEs;
● Programa de Iniciação a Gestão Universal (criado no ano de 2012): Oferece ao
estudante espaços e condições para iniciação e desenvolvimento de atividades
que promovam o aprimoramento de suas potencialidades profissionais e de
gestão. É aberto a proposição de projetos de qualquer ambiente da universidade,
até mesmo os incluídos no edital da Prae. Concede 30 vagas, que serão
distribuídas após avaliação e aprovação dos projetos aos quais se referem.
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PROJETOS BIG 2014 - Edital Universal

QTD DE
BOLSISTAS

Jovem Químico na Sociedade

1

A gestão da informação científica em cursos de pós-graduação

1

BIG do Setor de Apoio à Extensão e a Eventos

1

Projeto Educa Sabe Tudo - Fase II

1

Implementação do fluxograma do processo de atendimento ao usuário em
centro de incentivo ao aleitamento materno

1

Ecologia e Restauração Ecológica. Aprimoramento acadêmico e profissional na
área ambiental através da inserção em um projeto de colaboração universidadeempresa

1

Sustentabilidático: a organização e circulação de materiais didáticos entre os
estudantes

1

Estruturação do Site e Documentação da Biblioteca de Processamento de
Imagens Biomédicas (BIAL)

1

Terceira fase do projeto de organização e gestão do acervo do Centro de
Memória e Pesquisa Histórica

1

O papel da representação estudantil na construção da Unifesp

1

Gestão em farmácia hospitalar

1

Memórias: Resgate Histórico da Uati/BS

1

Gestão de resíduos químicos e biológicos no Campus Diadema

1

Revista eletrônica OLH@RES: iniciação à gestão de um período acadêmico

1

Monitoria Técnica do Laboratório do Grupo Hímaco (História, Mapas e
Computadores)

1

Coleções Unifesp: Inventário dos Bens Artísticos e Culturais na Unifesp

1

Criação de clínicas populares para tratamento de crianças e adolescentes com
desnutrição, sobrepeso-obesidade e comorbidades associadas

1

Implantação de Serviço de Informações sobre Medicamentos (SIM)

1

Organização do Núcleo Intercampi de Estudos em Políticas Públicas

1

Fórum Regional de Desenvolvimento/EPPEN - Levantamento de dados como
ferramenta de ensino e planejamento regional

1

Apoio à gestão político-pedagógica e institucional do Centro de Referência em
Direitos Humanos (CRDH) da Unifesp/BS

1
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C.M.E. - Centro de Memória Estudantil (Acervo Temático)

1

Gestão de resíduos sólidos e orgânicos nas unidades acadêmicas do Campus
Diadema da Unifesp: uma abordagem sintonizada à Lei 12.305/2010 (Política
Nacional de Resíduos Sólidos)

1

Projeto em gestão sócio-cultural: planejamento, implementação e gestão da
brinquedoteca universitária Brinque - Unifesp

1

Projeto gestão no ambiente hospitalar: o lúdico no hospital público dos
Pimentas

1

Unifesp mostra sua Arte no CCBB

1

Aprimoramento acadêmico e profissional na área de microbiologia: manutenção
e gerenciamento de um banco de culturas de micro-organismos envolvidos na
produção e consumo biológico de metano de interesse ambiental e tecnológico

1

Apoio à gestão da informação e da comunicação no Curso de Serviço Social

1

Cultura em ato

1

Observe: observatório de saúde, esporte e lazer do estudante universitário

1

TOTAL
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TABELA

18: PROJETOS BIG UNIVERS AL 2014 E RESPECTIVOS NÚMERO

DE APROVADOS

BIG 2014 - Edital PRAE
PROJETOS BIG 2014 – Edital PRAE

QTD DE
BOLSISTAS

NAE Baixada Santista

5

NAE Diadema

5

NAE Guarulhos

5

NAE Osasco

4

NAE São José dos Campos

4

NAE São Paulo

3

SSCD/CAAP/CAPAC/CASE/CCAL (um bolsista cada)

5

TOTAL

31

TABELA

19: PROJETOS BIG

PRAE

2014 E RESPECTIVOS NÚMERO

DE APROVADOS

35

4.2.3. Política de Transporte
Como incentivo à participação dos estudantes de graduação em eventos de caráter
político e didático-pedagógico, relacionados às entidades de classes profissionais,
incentivados pelos centros acadêmicos, de interesse coletivo dos estudantes, culturais e
esportivos, criou-se a Política de Transporte, vinculada à Coordenadoria de Apoio
Pedagógico e Atividades Complementares. É uma política de incentivo que contempla,
por meio de editais trimestrais, solicitações de transportes terrestres para os estudantes
dos diversos cursos e campi.
Atualmente, para os 51 cursos de graduação da instituição, é previsto um gasto anual de
R$ 400.000,00. No ano de 2.014, tivemos 54 solicitações, das quais 23 foram deferidas (a
maior parte dos indeferimentos se deu por falta de documentação, restrição
orçamentária e atividades não relacionadas às finalidades do edital). A estimativa é que
foram atendidos 1.300 estudantes.
Como diagnóstico podemos apostar que muitos cursos de graduação são novos e seus
estudantes ainda não se organizaram para concorrer ao edital. Outro fator importante a
ser considerado é a previsão de novos campi e cursos de graduação (perspectiva do
campi Zona Leste, Embu das Artes etc.). Nesse sentido, é importante que novas previsões
orçamentárias acompanhem o crescimento e desenvolvimento da universidade e cursos
de graduação, bem como a demanda apresentada pelos estudantes.
No CAE do mês de dezembro foi aprovado o Edital PRAEVENTOS (Edital de Apoio à
Participação de Eventos da Prae). Isso significa expandir a política para que contemple
custeio individual para participação em eventos acadêmicos-científicos fora da Unifesp.
A seguir os eventos contemplados pelos editais de transporte ao longo do ano de 2014:
Eventos
V Congresso Brasileiro de Energia Solar
19° Encontro Nacional de Estudantes de Relações Internacionais - ENERI
Jornada de Terapias Cognitivo-Comportamentais
Torneio InterQuímicas
Jogos de Inverno Paulista
XIV Sudeste PET - A Educação Tutorial no Ensino Superior Brasileiro: Desafios,
Perspectivas e Impactos na Formação Acadêmica
InterPsico 2014
Encontro Regional dos Estudantes de Serviço Social- ERESS Região VII
InterPsico 2014
Jogos de Inverno Paulista
JUSEFA - Jogos Universitários Somente para Estudantes de Farmácia
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Encontro Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESS)
ENAPET 2014
27º Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia - 2014
XXIX Encontro Nacional dos Estudantes de Ciências Sociais
Balatucada
Roteiro Cultural (Visita no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Museu de Arte
Moderna)
Encontro Nacional dos Estudantes de História
34º Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia
V Encontro Nacional das Licenciaturas e IV Seminário Nacional do Pibid
Interfono
IV INTERUNIFESP
XXVI Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina
43º Encontro Ciéntífico dos Estudantes de Medicina (ECEM)

Total
33 ônibus
cerca de 1300 estudantes
TABELA

4.3.

20: EVENTOS CONTEMPLADOS

NO EDITAL DE TRANSPORTES

2014

Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante (CASE)

Conforme os processos identificados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI –
2011/15) da universidade:
No que tange às políticas de atenção em saúde, as ações delineadas no PDI
sofreram um processo de mudanças que não permitem um tipo de
mensuração conforme proposto pela avaliação. As questões postas pela
avaliação fazem referência a modelos de atenção baseados no processo saúdedoença sem considerar outras dimensões do processo de produção de saúde;
nesse sentido, outras dimensões têm sido criadas e o trabalho tem incidido
sobre elas gerando novas formas de monitoramento e avaliação das mesmas.

Foi no interior desse processo de foco político que desenvolvemos estratégias que, no
conjunto, responderiam às necessidades de reestruturação da política de saúde do
estudante na Unifesp.
Neste relatório, apontaremos de forma resumida as atividades desenvolvidas e
resultados, como segue:
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4.3.1. Preparação para a mudança da Política de Saúde
1 – Implementação dos resultados dos Workshops NAE de 2013
A proposta dos workshops junto aos NAEs em 2013 teve o objetivo de aproximar os
profissionais responsáveis pela execução da política de atenção ao estudante da
universidade. Esta aproximação era mediada pela discussão e apontamentos sobre
possíveis formatos de concepção e operacionalização das políticas de uma forma geral.
Além dos profissionais, contávamos com a presença de referências de cada área que nos
ajudavam nas discussões.
2 – Reuniões de equipe
Paralelamente aos workshops ocorriam reuniões de equipe entre os dois grupos
operacionais da política de saúde: NAE e SSCD
As reuniões tinham o objetivo de discutir, reorganizar e propor concepções / modelos
operacionais que contribuíram com a consolidação dos seguintes produtos / propostas:
política de atenção à saúde; modelos de comunicação da política à comunidade
universitária (cartilhas para o estudante e para os gestores); fluxos de atenção em saúde
para os níveis primário, secundário e terciário ; detalhamento de fluxos entre atenção
primária e secundária; lista de compras / demandas dos campi para operacionalização de
ações; projeto suporte autônomo temporário.
3 – Reuniões com equipes externas e de delineamento de fluxos entre níveis de
atenção em saúde
Trabalhando com a ideia de capilarização das ações diante do quadro de servidores
reduzido e da demanda, foi sinalizada a possibilidade de um aporte da COREMU
coordenação das residências multiprofissionais. Foram realizadas cinco reuniões com
representantes (gestores e estudantes) e uma reunião na qual fomos convidados a
participar de sua plenária coletiva e onde a proposta foi discutida.
Conforme as discussões sobre o realinhamento da política iam transcorrendo, observouse a necessidade de tornar transparente e oficial os processos e fluxos internos,
sobretudo aqueles ligados à atenção especializada. Nesse sentido, para disparar o
processo, a Reitoria convocou uma reunião geral que, entre outros assuntos, deliberou a
formação de uma comissão para a discussão e proposição de um fluxo institucional.
4 - Criação de Comissão Reitoria para Estudar e elaborar proposta de reestruturação e
de fluxos do Serviço de Saúde do Corpo Discente
Em 2014 a Reitora formalizou, através de portarias a criação da “Comissão para estudar e
elaborar proposta de reestruturação e de fluxos do Serviço de Saúde do Corpo Discente”.
• Portaria 706 de 10/03/2014 – Andrea Rabinovici (pres.), Conceição Ohara (pres.
subst.), Aécio Flávio Teixeira de Gois, Alexandro da Silva, Ana Maria Alcântara,
Maris Demuner.
• Portaria 1299 de 23/04/2014 – Andrea Rabinovici (pres.), Conceição Ohara (pres.
subst.), Murched Omar Taha, Nacime Salomão Mansur, Aécio Flávio Teixeira de
38

Gois, Ana Maria Alcântara, Maris Demuner.
Esta Comissão trabalhou e desenvolveu os seguintes produtos, a partir das discussões e
textos anteriormente trabalhados pelas equipes dos NAEs com participação do SSCD:
Proposta de política da atenção especializada que se juntou à Proposta de Atenção à
saúde do Estudante anterioremente desenvolvida, compondo a Proposta de Política de
Saúde do Estudante; Regimento SSCD; Regimento Conselho Gestor SSCD; Minuta
convênio Prae – SPDM e Desenho de fluxos.
Todas as discussões foram coletivas, com várias idas e vindas, reuniões o que fez com
que houvesse demora na finalização da proposta, especialmente porque a Prae ficou sem
coordenador de saúde, de abril até quase o final do ano, tendo ficado à cargo da PróReitora e Adjunta a liderança do processo que é complexo e trabalhoso e que contou
com apoio de membros da equipe, especialmente Coordenação do SSCD e psicóloga
Prae.
O Regimento do SSCD foi levado ao CAE para votação e foi aprovado com algumas
modificações e, passou para a Procuradoria Jurídica para aprovação e não retornou até o
final do ano e por isto não está em vigência e nem divulgado.
A Política de Saúde irá em 2015 à votação no CAE para sua aprovação e possíveis
melhorias sugeridas pelos conselheiros.
Informações sobre atendimentos SSCD seguem no item 4.3.2 deste Relatório.

4.3.2. Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD)
Para atenção secundária, conta-se com o Serviço de Saúde do Corpo Discente – SSCD, antiga Casa
do Aluno do Campus SP, e que foi incorporado à estrutura de atenção à saúde da CAISE. Está
situado à Rua Botucatu 620, telefone 5576-4731.
Tal estabelecimento conta com oito salas de atendimento, uma sala para coleta de exames e
duas salas para atendimento odontológico, que necessitam de reforma para serem utilizadas;
além de uma sala para atendimento em grupo, que está em organização. No momento, a
Dentista está atendendo os estudantes em um espaço cedido provisoriamente pelo
Departamento de Otorrinolaringologia, situado na Rua dos Otonis, 700.
No momento o serviço está passando por reformas para adequação das salas de acordo com a
Anvisa, como colocação de pias e portas em algumas salas, e acoplar o banheiro à sala de
ginecologia.
O SSCD possuía originalmente um corpo de médicos para atendimento clinico em sistema de
pronto-atendimento no período das 7h às 17h, ininterruptamente. Sempre que era necessário,
encaminhamento clínico ou cirúrgico ao pronto-socorro do HSP ou aos ambulatórios de
especialidades do HSP fora do horário de funcionamento do SSCD (noite ou fim de semana), um
membro da equipe acompanhava este estudante.
Após implementação dos NAEs pela Prae, o atendimento foi reestruturado, retirando-se o
acolhimento de pronto-atendimento e está sendo elaborado o estatuto do SSCD, para ser
aprovado pelo CAE.

39

Os horários de atendimento são das 7:00 às 16:00, podendo ser estendido até às 18:00, devido
ao horário de aulas dos estudantes, para melhor acolhe-los, desde que tenhamos infra estrutura
de administrativos para tal.
O atendimento atual é realizado com hora marcada, de forma individual ou em grupo conforme a
especialidade, visando aspectos preventivos, oferecendo um acolhimento e um
acompanhamento conforme a necessidade de cada caso. O nosso público alvo são os estudantes
da Graduação, Pós- Graduação, Residência Médica, Residência multiprofissional. Segue abaixo a
tabela de agendamentos dos pacientes estudantes da Unifesp de todos os campi, divididos por
especialidade.
A equipe do Serviço de Saúde do Corpo Dis conta com as especialidades que apresentam maior
demanda pela população estudantil, sendo:
MÉDICOS: Cirurgião Vascular (1), Dermatologista (1), Endocrinologista (1), Ginecologista (3),
Ortopedista (2), Otorrinolaringologia (1), Nefrologista(1), Urologista (1), Psiquiatra (2),
Obs.: Clínica Médica (A maioria dos especialistas atende esta demanda quando necessário)
ENFERMAGEM: Enfermeira (1), Auxiliares de enfermagem (1), ODONTÓLOGA (1), PSICOLOGA (1).
Contamos com mais algumas especialidades que prestam serviço em nosso ambulatório, no
SSCD, porém não são pertencentes à Prae, dentre eles: Psiquiatras (2), Psicóloga (1),
Cardiologista (1).
ADMNISTRATIVO: Auxiliar administrativo e Recepcionista (2).
Realizar as funções administrativas, marcação de consultas, recepção dos estudantes,
atendimento de porta e telefone e manutenção dos arquivos de prontuários. Contamos com a
colaboração de um jovem aprendiz que ajuda na recepção e no arquivo.
Segue abaixo a tabela SSCD 2014 com os percentuais mensais de atendimento deste serviço no
ano de 2014 divididos por especialista, registrados no agendamento do HSP:

Número de atendimentos em 2014
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAIS

Cardiogista

5

7

5

7

16

10

9

11

6

21

12

10

119

Cirurgia
vascular

10

90

87

103

104

68

77

97

124

99

91

69

1019

Endocrinologista

31

63

64

70

79

40

73

66

80

144

61

75

846

Ana - Ginecologista

181

269

197

288

348

243

276

322

318

293

287

131

3153

Nefrologista

32

34

23

32

47

38

59

69

69

58

79

62

602

Dermatologista

85

96

81

106

107

81

112

105

109

89

112

85

1168

Odontólogo

23

86

68

65

44

51

37

84

76

117

97

17

765

Otorrinolaringologia

52

76

76

62

67

116

97

94

123

96

93

32

984

21

74

41

64

68

37

40

71

82

83

56

24

661

Urologia

23

46

29

36

45

46

24

64

61

58

41

13

486

Psiquiatria

65

91

67

81

91

69

85

108

108

92

71

69

997*

57

73

52

38

71

47

23

33

44

23

12

15

488**

Coletas

75

132

105

133

160

91

110

139

189

200

160

87

1581

TOTAL
GERAL

660

1137

895

1085

1247

937

1022

1263

1389

1373

1172

689

12869

ATENDIMENTOS
MÉDICOS

637

1051

827

1020

1203

886

985

1179

1313

1256

1075

672

12104

ATENDIMENTOS ODONTO

23

86

68

65

44

51

37

84

76

117

97

17

765

Ortopedia

Psicologa

TABELA

21: NÚMERO DE ATENDIMENTOS DO SSCD POR ESPECIALIDADE

* ALÉM DO PSIQUIATRA DA PRAE, HOUVE O ATENDIMENTO DE 3 PSIQUIATRAS EXTERNOS AO SSCD.
** ALÉM DA PSICÓLOGA DA PRAE, HOUVE O ATENDIMENTO DE 1 PSICÓLOGA EXTERNA AO SSCD.
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Número total de atendimentos por mês
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GRÁFICO

16: NÚMERO DE ATENDIMENT OS DO SSCD

POR ESPECIALIDADE

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS:
Em 2014 algumas mudanças ocorreram na organização do SSCD:
1 – Re-organização do serviço de enfermagem, materiais, adaptação das salas
englobando os departamentos de engenharia, hidráulica informática e fazendo interface
com outros setores da Unifesp e HSP.
2 – Re-Organização de planilha com registro de atendimento de todas de todas as
especialidades, individualizado por campus, curso, diagnósticos principais, sexo, idade, o
que possibilita refletir sobre os principais tipos de atendimentos, diagnósticos e planejar
ações preventivas para a saúde estudantil.
3 - Programação e preparação de palestras para discussão de patologias mais frequentes
com o intuito de focar na prevenção, medicina comunitária e saúde preventiva.
4 - Atendimento em grupos de 15 a 20 estudantes por meio de palestras e aulas para
educação preventiva, focando as doenças mais frequentes diagnosticadas nos
atendimentos realizados ao longo dos anos.
5 - Programação de mutirões que visem atender um número maior de estudantes com o
intuito de criarem o hábito de cuidar da própria saúde e fazerem seus exames
regularmente de acordo com a faixa etária.
6 - Solicitação de vacina do HPV já liberada para a rede pública, para os nossos
estudantes no intuito de reduzir a significativa incidência desta doença sexualmente
transmissível no nosso meio.
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Atendimento:
1 - As faltas variaram de 12 a 40% e foram calculadas por especialidade atendida, por mês
(jan a dez), por área (Graduação, pós-Graduação e Residência Médica) e por Campus
(Guarulhos, Diadema, Osasco, Santos, São José dos Campos, São Paulo) conforme tabelas
abaixo.
2 - Por mês, podemos observar maior número de faltas nos períodos de fechamento do
semestre (mai/jun e out/nov)
3 - Por área, os estudantes de Graduação têm menor aproveitamento das consultas
agendadas, com alto índice de faltas, em relação aos pós-graduandos e residentes
4 - Por campus, o maior aproveitamento das consultas agendadas foi o Campus São
Paulo, com menor índice de faltas em relação às consultas agendadas.
5 - Caberia uma reflexão da causa do alto índice faltas de outros campi (baixo
aproveitamento do número de consultas agendadas): dificuldade de locomoção até o
serviço, falha no método de agendamento ou falta de orientação e esclarecimento.
ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE – PRINCIPAIS CAUSAS DE PROCURA
Ginecologia: a maior parte dos atendimentos é realizado para rotina ginecológica (coleta
de papanicolau, solicitação de exames de sangue de rastreamento ou acompanhamento,
recomendação sobre situação vacinal), orientação sobre métodos anticoncepcionais
(Condom, pílula, injeção, anel, adesivo, diu, implante), tratamento de afecções
ginecológicas (doenças da mama, útero, ovário, vulva, vagina e colo), cistos anexiais (do
ovário) e problemas hormonais.
Cirurgia Vascular: Varizes, Erisipela, Trombose Venosa Profunda, Obstrução Arterial
Crônica e Linfedema
Urologia: Infecções urinárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis e Varicocele.
Endocrinologia: a maior parte dos atendimentos é realizado para tratar de obesidade,
sobrepeso, alterações metabólicas correlacionadas (dislipidemia, diabetes melitos e
glicemia de jejum alterada) ou condições que acometem a glândula tiroide, notadamente
o hipotiroidismo.
Trabalhos coletivos relacionados a alimentação saudável e o incentivo a pratica de
atividade física seriam interessantes devido ao grande número de indivíduos que
apresentaram ganho de peso e alterações metabólicas desde que inciaram a vida
acadêmica.
Psiquiatria: Transtornos de Ansiedade, Transtornos de Ajustamento, Transtornos
Depressivos, TDAH, Transtornos de Personalidade, Abuso de álcool e drogas, Transtornos
Psicóticos e Retardo Mental.
Dermatologia: Acne, nevos, micoses de pele e unha e verrugas virais.
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Nefrologia: Hipertensão arterial, Eutrofia, Infecção do trato urinário e Nefrolitíase.
Otorrinolaringologia: Obstrução respiratória alta, rinopatias, sinusopatias, roncopatia,
hipoacusia, remoção de cerúmen e tonturas.
Ortopedia: a maioria dos atendimentos está relacionada a patologias mecano-posturais,
ou seja, má postura e sedentarismo, ocasionando dores, deformidades e doenças
degenerativas.
Odontologia: Gengivite, cárie dentária e disfunções temporomandibulares.
Psicologia: ansiedade, sentimento de inadaptação, falta de rede de referência e
acolhimento, dificuldade em lidar com pressão e competição. Baixa auto-estima.
Problemas relacionais e familiares. Problemas de saúde diagnosticados e não
diagnosticados. Vivências de espaços e relações violentas, inclusive na universidade, entre
colegas, docentes e instituição. A partir de julho/2014 os atendimentos individuais foram
sendo encerrados e a partir de setembro praticamente deixaram de existir,
permanecendo só os grupos de acolhimento, essa mudança de modalidades provocou
mudanças na procura dos campi e nos comparecimentos.

FIGURA

4.4.

4: DIVULGAÇÃO PESQUISA NACIONAL DOS GRADUANDOS

Coordenadoria de Cultura, Atividade Física e Lazer (CCAL)

4.4.1. Edital Procultura Estudantil 2014
O edital, que vem sendo lançado desde 2011, tem como objetivo financiar projetos
culturais de estudantes de graduação, pós-graduação stricto sensu e residência, nas
áreas culturais e linguagens como Artes Cênicas; Artes Plásticas, Artes Gráficas e
congêneres; Audiovisual; Cultura Popular; Dança; Formação e Capacitação; Fotografia;
Literatura; Música; Patrimônio; Pesquisa Cultural. Objetivo: incentivar as diferentes
manifestações culturais dos estudantes da Unifesp.
O apoio consiste na concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas com a
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realização de eventos e/ou ações culturais, publicações culturais (eletrônicas ou físicas),
produtos culturais diversos e criação e/ou manutenção de grupos artísticos vinculados à
Unifesp.
Projetos contemplados na edição 2014:
Nome do projeto

Campus

Bateria Pimentaria Malaguetta

Guarulhos

Projeto Pirateria- Projeto
cultural de música e patrimônio
da EPPEN- Unifesp

Osasco

Periferia Mostra de Cinema
Itinerante - produção e exibição
de audiovisual
Repicapau: Bateria da Unifesp
Baixada Santista
Tipograpixo da Baixada

Guarulhos
Baixada
Santista
Baixada
Santista

Proponente
Thaellyn Fernandes
dos Santos
Ligia Helena Zanoni
Fittipaldi (Associação
Atlética Acadêmica
Unifesp Osasco)
Juliano Lourenço
Ferreira de Morais
Giovanna Domingues
Spina
Gelson Ribeiro dos
Santos
Antonio Edison
Machado
Paloma Neves da
Costa

Valor
Aprovado
R$ 1.999,50

R$ 1.900,00

R$ 4.000,00
R$ 1.549,00
R$ 2.600,00

Todas as Faces de Guarulhos

Guarulhos

Bonita - evento cultural

Guarulhos

Bateria Maloca- Projeto musical
da Unifesp Diadema

Diadema

Lucas Souza de Araujo

R$ 1.592,00

Cine Calp - Sessão de Cinema

São Paulo

Ivan Yuzo Sumiyoshi
(CALP)

R$ 1.013,58

Baixada
Santista

Ingrid de Lima
Hernandes

R$ 2.000,00

Baixada
Santista

Cássio Vinícius Afonso
Viana

R$ 1.867,00

São José
dos
Campos

Luciana de Carvalho
Barbosa

R$ 1.957,50

Guarulhos

Kathleen Ferreira
Ângulo

R$ 2.000,00

Exposição de fotografia: O
encontro entre Oriente e
Ocidente - experiências de um
intercâmbio
Bateria Calunga como
Intercâmbio Cultural:
aproximações entre
universidade e territórios
Bateria A.A.A.J.A - Projeto de
Música e Patrimônio da Unifesp
São José dos Campos
Ciclos de Cinema e Literatura da
VII SeCS - Semana de Ciências
Sociais da Unifesp (apresentou
recurso)

R$ 3.999,89

R$
29.965,47

TOTAL
TABELA

R$ 3.487,00

22: PROJETOS PROCULTURA APROVADOS E RESPECTI VOS VALORES

44

4.4.2. Rede Procultura
Em agosto de 2013 lançamos o projeto Rede Procultura Unifesp, cujos objetivos
consistem em mapear as atividades culturais existentes por meio da formação de um
cadastro único; e promover debates, mostras, encontros, trocas de experiências e
estabelecer parcerias entre artistas e agentes envolvidos em projetos culturais.
Fruto da parceria da Coordenadoria de Políticas Culturais da Pró-Reitoria de Extensão
(ProEx) e da Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer da Prae, o projeto Rede
Procultura Unifesp tem como objetivo mapear e promover as atividades culturais, a
formação de um cadastro único e organização de atividades de promoção (debates e
mostras, entre outras), além da troca de experiências e a formação de parcerias entre os
artistas e participantes envolvidos em projetos voltados às atividades culturais.
A REDE Procultura Unifesp desenvolveu atividades entre dezembro de 2013 a julho de
2014: mapeamento dos projetos culturais e organização das mesas redondas e de ações
de promoção de atividades culturais (exposições, apresentações, encontros, festivais, e
outras), com o objetivo de refletir sobre o lugar da cultura na Universidade. Nesse
período, o projeto contou com a colaboração da bolsista e dos NAEs.
A partir de agosto de 2013 junho de 2014 foram coletadas informações de projetos
realizados nos campi da Unifesp, através da inserção de dados pelos coordenadores dos
grupos culturais no link: http://prae.unifesp.br/cultura-esporte-e-lazer.
Grupos cadastrados:
Sarau do Povo (Baixada Santista)
Companhia do Caminho Velho (Guarulhos)
Quimicando com a Ciência (Diedema)
NUCCA - Núcleo de Cultura, Corpo e Arte (Guarulhos)
Companhia de Dança Âmar (São Paulo)
Coletivo Saramuná – Maracatu (Guarulhos)
Coral Unifesp (São Paulo)
O projeto mantem abertos canais de dialogo com os grupos com conversas e apoios
institucionais e logísticos, junto a Prae e aos Campi.

4.4.3. Unifesp mostra sua Arte no CCBB
O projeto “Unifesp Mostra a sua Arte no CCBB” , fruto da parceria entre o Centro Cultural
Banco do Brasil São Paulo (CCBB-SP) e a Unifesp, teve como finalidade oferecer ao
público do CCBB-SP, da Unifesp e da população em geral, debates na área da cultura e
apresentações de projetos artísticos que são desenvolvidos na Universidade,
proporcionando assim, ponto de encontro e de reflexão entre o ambiente acadêmico e a
sociedade.
O projeto faz parte de um conjunto de ações de incentivo à produção artística e à difusão
das atividades culturas, sendo continuidade da parceria com o CCBB SP no ano de 2013,
quando ocorram três edições da Mostra para o público de comunidade Unifesp e
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convidados.
Comissão organizadora foi constituída por Profa. Dra. Ana Maria Hoffmann, Prof. Dr.
Carlos Eduardo Ribeiro, Prof. Dr. João Amorin , Profa. Dra. Renata Gonçalves, Maestro
Eduardo Fernandes.
Programação das atividades realizadas:
25/08/14
Debate sobre Cultura e Universidade (org. Renata Gonçalves, com participação de
representantes da USP, Unesp e UFSCar)
Encontro de Coros Universitários (curadoria maestro Eduardo Fernandes)
08/09/14
Espetáculo de Dança: Relicário do Eu: uma convergência cinésico-poética
Organização: Prof. Carlos Eduardo Ribeiro
18/10/14
Apresentação do espetáculo ´O Grande Circo Místico´ de Chico Buarque e Edu Lobo
Coral Unifesp
Regência Eduardo Fernandes
17/11/14
Mostra Curtas-metragens
Organização: profa. Ana Hoffmann
03/12/14
Mostra ´Muito bem Carolina’ - homenagem à Carolina Maria de Jesus
Mesa Redonda
Projeção de filmes sobre a Carolina Maria de Jesus
Organização: profa. Renata Gonçalves
Local : Teatro

FIGURA

5: DIVULGAÇÃO “ UNIFESP

MOSTRA SUA ARTE ”
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FIGURA

FIGURA

6: DIVULGAÇÃO “ O GRANDE CIRCO M ÍSTICO ”

7: DIVULGAÇÃO “ MUITO BEM - VINDA DE NOVO CAROLINA !”
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FIGURA

8: DIVULGAÇÃO “ MISÉRIA PRIMA , PALAVRA RARA ”

FIGURA

9: DIVULGAÇÃO “ MOSTRA

DE CURTA - METRAGEM ”
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FIGURA

10: DIVULGAÇÃO “ MOSTRA – MUITO BEM - VINDA DE NOVO

FIGURA

CAROLINA !”

11: DIVULGAÇÃO “ PERIFERIA MOSTRA CINEMA ”

O projeto conta com uma bolsista BIG no período de agosto/2014 a junho/2015, que
colabora com a produção executiva e a divulgação. Nome da estudante: Tamires
Nascimento, Campus Baixada Santista.
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4.4.4. Coleções Unifesp

O projeto consiste em mapear as coleções de objetos de arte e de interesse histórico da
Unifesp e no estímulo na formação de novas coleções.
Vigente desde agosto de 2014, com término em junho de 2015, o projeto conta com uma
bosista BIG, Evelyn Ariane Lauro do Campus Guarulhos.
Até o momento foram elaborados:


material de divulgação para mapeamento:



reunião para estudo preliminar da coleção Flavio Motta junto com o Prof. Pedro
Arantes;



reuniões com a equipe do Projeto Xingu (jornalista e fotógrafo Hélio Carlos Mello
e do Historiador Leandro Cruz) para catalogação e exposição da coleção,
responsáveis pelo acervo.

FOTOS

1 E 2: COLEÇÃO FLAVIO MOTTA

4.4.5. Plano de Cultura Unifesp
Fruto da parceria com a ProEx, e a partir de intenso diálogo com os grupos culturais que
atuam na Unifesp, foi elaborado Plano de Cultura Unifesp, sendo aprovado nos conselhos
das respectivas Pró-Reitorias.
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A cultura remete a uma teia que possibilita tecer o elo entre os campi, à medida que, no
ziguezague de seus fios multicores, multicampi, vai se entranhando e tecendo uma nova
prática de produção de conhecimento. Este mesmo vaivém permite tecer uma
identidade para esta nova Unifesp Plural e Integrada que, caminhando na contramão do
domínio mercadológico, pode se tornar um dos principais órgãos de formação de
agentes envolvidos com a cultura, diluindo o estranhamento entre ciência e cultura. Cada
vez mais, é consenso a ideia de que a dimensão cultural, tanto na universidade como fora
dela, desempenha um papel central no processo de formação. Por meio dela, pode-se
redefinir determinados valores e, neste sentido, recriar a própria vida cotidiana. A cultura
abre caminho para a diversidade e o pluralismo.
Compreendemos, portanto, ser necessária a implantação de um Plano de Cultura para a
Unifesp que possa, principalmente, motivar as múltiplas iniciativas culturais e oferecer
uma alternativa de acesso aos meios indispensáveis de ingresso, circulação e difusão da
cultura tanto em nosso meio universitário, como nos demais segmentos da sociedade,
especialmente nas comunidades onde os campi estão inseridos. A instalação deste plano
consiste em traçar algumas linhas-mestras de uma política que oriente e crie espaços
para as mais diferentes manifestações de arte e cultura, democratizando ainda mais a
relação intra e entre campi, além de estreitar os laços com as pessoas de fora da
comunidade acadêmica.
Foi desenvolvido plano com as seguintes frentes de atuação:
Produção e difusão artística e cultural
 Rede Procultura Unifesp
 Módulos de rodízio de curta duração – Caravanas ProCultura Multicampi
 Editais Pró-Cultura Estudantil
 Seminário sobre arte na Universidade
 Manutenção e continuidade dos grupos/companhias artísticas
 Residência Artística
 Núcleos de Produção e Difusão
 Projeto Janelas Culturais
 Mostra Cultural Itinerante
 Festival de Arte
Formação de agentes culturais
 Cursos voltados à gestão cultural
 Pesquisa Acadêmica na área de cultural
Parte deste Plano será apresentada no Edital Mais Cultura nas Universidades (Minc/Mec)
em março/2015, para ser executado no biênio 2015/2016.
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4.5.

Núcleos de Apoio ao Estudante (NAES)

FIGURA

12: LOGOTIPO DOS NÚCLEOS DE APOIO AO ESTUDANTE

2014 foi o ano da implementação do Regimento dos NAEs, aprovado em 2013.
As equipes foram contempladas com bolsistas BIG específicos e assim puderam ampliar a
oferta de serviços e projetos.
Houve adesão dos NAEs à agenda de atividades sobre álcool e drogas e vários eventos e
ações foram desenvolvidos, para além da rotina de acolhimento dos estudantes pelos
diversos profissionais em cada Campi.
Em 2014 tivemos algumas contratações de novos servidores (assistente social em
Guarulhos – Mariana Puridade Marques da Silva, enfermeira em Osasco – que até o final
de 2014 não havia tomado posse, mesmo caso de pedagogo e psicólogo em Guarulhos),
bem como a perda de um pedagogo que não foi substituído pelo Campus São José dos
Campos que utilizou sua vaga para outro fim. A Prae também conseguiu contratar
estagiários para os campi de Diadema e Guarulhos.
Os relatórios apresentados pelos NAEs encontram-se anexos a este Relatório.

5. Atividades Inerentes à Prae
5.1.

Ações institucionais aos ingressantes

Em 2014 foram continuadas as ações da gestão anterior com relação à acolhida dos
novos estudantes: campanha anti-trote e Manual do Estudante somente atualizando-o.
Trabalhou-se para em 2014 implementarmos mudanças. São elas:
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5.1.1. Campanha Institucional
A Pró-Reitoria seguiu realizando campanha de conscientização para uma recepção digna
aos ingressantes na Unifesp sem qualquer forma de violência ou constrangimento, assim
foram colocados nos diversos campi da Unifesp cartazes e faixas com o mote da
campanha: “O Trote não é legal” além do número de telefone e o e-mail para possíveis
queixas, ambos ligados diretamente à Pró-Reitoria. Também, em 2014 realizou o I
Concurso de Cartazes da Unifesp.

5.1.2. I Concurso de Cartazes da Unifesp
Idealizado e realizado pelo coordenador de apoio pedagógico e atividades
complementares e coordenador de atenção à saúde do estudante, o concurso teve como
finalidade promover a integração entre veteranos e calouros estimulando a crítica às
formas tradicionais de recepção que trazem como mote situações de violência física e
simbólica e criar espaço institucional para reflexão crítivca sobre temas que impactam a
vida social e universitária com vistas à superação de práticas e concepções que
fragilizem a permanência estudantil.
Os participantes puderam abordar temas como discriminação de classe e/ou origem,
discriminação e/ou violência de gênero e racial, violência física, verbal e simbólica,
heteronormatividade, discriminação e/ou violência política, religiosa e por idade.
O apoio consistiu na concessão de livros da Editora FAP-Unifesp.

FIGURA

13: 1 º LUGAR – AUTOR : EDVALDO DOS REIS OLI VEIRA FILHO ( CAMPUS GUARULHOS )
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FIGURA

FIGURA

14: 2 º LUGAR – AUTORA : BRENDA BARBOSA ( CAMPUS BAIXADA SANTI STA )

15: 3 º LUGAR – AUTOR : EDVALDO DOS REIS OLIVEIRA FILHO ( CAMPUS GUARULHOS )
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5.1.3. Sobre a Campanha e Canal de Denúncias – O Trote não é legal

FIGURA

16: DIVULGAÇÃO – O TROTE NÃO É LEGAL .

5.1.4. Manual do(a) Estudante
Todos os ingressantes da Unifesp em 2014 receberam no momento da inscrição
um manual, especialmente desenvolvido para eles, continha informações do
funcionamento da Prae e dos programas desenvolvidos. O Manual do Estudante foi
entregue em versão impressa e encaminhado por email a todos os ingressantes com
a saudação da Pró-Reitoria e o link da versão digital que fica hospedada no site da
Prae
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/cominicacao/comunicacao/manualdo-estudante).

FIGURA

17: D IVULGAÇÃO D O

M ANUAL DO ESTUDANTE

2014
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5.1.5. Drogas na Universidade – Diálogos e ações visando construção
de uma política
Em 2013 se delineou uma proposta e uma agenda de trabalho sobre álcool e drogas na
Universidade. A ideia é que as discussões tragam elementos para a criação de uma
política que substitua a atual, que é somente uma resolução proibindo o uso de álcool na
Unifesp (Res. 69/2011).
Assim cada Campus, através dos NAEs, com convite à participação da comunidade na
formulação e organização dos eventos, seguindo orientações e com participação da Prae,
realizou as seguintes atividades, conforme cartazes:

FIGURA

18: DIVULGAÇÃO “ DROGAS E UNIVERSIDADE ”
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FIGURA

FIGURA

19: DIVULGAÇÃO “ ÁLCOOL NA UNIVERSIDADE ”

20: DIVULGAÇÃO “ DROGAS E UNIVERSIDAD E – ENCONTROS DE DIÁLOGO ”
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FIGURA

21: DIVULGAÇÃO “ A COMUNIDADE ACADÊMICA E SUAS RELAÇÕES

FIGURA

COM DROGAS E ÁLCOOL ”

22: DIVULGAÇÃO “ CINEMA E DIREITOS HUMANOS : DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES ”
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FIGURA

FIGURA

23: DIVULGAÇÃO “ MELHORA UNIFESP ”

24: DIVULGAÇÃO “ EXCESSOS NA VIDA COT IDIANA : PENSANDO NOS LIMITES

ENTRE SAÚDE E DEPEND ÊNCIA ”
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5.2. Moradia Estudantil
5.2.1. Moradias Estudantis na Unifesp: o que foi feito, o que falta fazer
Em 2014 , junto com a ProPlan, demos início aos concursos públicos de moradias
estudantis em todos os Campi da Unifesp, começando pelos campi de Osasco e de São
José dos Campos. O concurso está sendo realizado pela Unifesp em conjunto com o
Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB-sp, conveniado como entidade organizadora, e com
apoio institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, o CAU/SP que
estará
patrocinando
o
concurso
em
suas
premiações
(http://www.iabsp.org.br/concursounifesp/).
O concurso público tem o objetivo de selecionar estudo preliminar de projeto de
arquitetura para as moradias. Em seguida a ele passa a Unifesp ser a responsável pelas
contratações posteriores de projetos completos, bem como dos recursos junto ao MEC
para a construção e manutenção das mesmas.
A moradia é importante instrumento da permanência estudantil. Ela faz parte de um
conjunto de ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para garantir direitos
estudantis, condições de acesso e de estudo, bem como o fortalecimento de sua
autonomia e protagonismo na universidade.
A Unifesp optou por ter moradias estudantis no lugar da concessão existente de auxílios
moradia que atualmente são concedidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae)
com recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do MEC.
Entre os anos de 2011 e 2012 a Prae passou a encabeçar os trabalhos para viabilizar as
moradias em cada um dos campi. Foi então montada uma Comissão. Esta realizou
diversos trabalhos, fóruns, visitas técnicas, pediu aos campi que indicassem terrenos nos
quais seriam construídas as moradias (todos os campi indicaram exceto o de Diadema
que, apesar dos esforços da comissão local, o adensamento da cidade fez com que não
se conseguisse definição de espaço adequada) e estimou os quantitativos de número de
atendimentos naquele momento, com previsão até 2015 descrita em seu Plano de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI)
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/institucional/documentos/pdi-prae).
Além disso definiu que os projetos arquitetônicos seriam feitos por concurso público via
Fundação de Apoio (FAP).
Ao assumirmos a gestão da Unifesp e da Prae, em fevereiro de 2013, e já com a Comissão
de Moradia desfeita, foram retomados pela Prae as medidas para dar continuidade aos
trabalhos. Nova comissão de moradia foi montada agora com uma configuração mais
executiva incluindo a ProPlan e outras instâncias da Universidade que são responsáveis
por dar encaminhamentos aos concursos entre outras medidas. Foi solicitado aos campi
que reunissem ou criassem comissões paritárias locais e indicassem representantes dos
campi para a nova comissão. Além disso, revisou-se as documentações dos terrenos
indicados, bem como foi solicitado aos campi que confirmassem as indicações de terreno
anteriormente realizadas e, fora isso iniciados pela ProPlan os trâmites legais necessários
para os concursos, com apoio do Escritório Técnico e da Procuradoria Jurídica.
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Re-iniciados os trabalhos, muitas dificuldades apareceram. Com relação ao Concurso
foram muitos os trâmites administrativos, jurídicos e parcerias institucionais até que se
chegasse a uma solução segura. Decidiu-se por abrir concorrência através da qual uma
instituição vencedora poderia realizar os concursos (e não mais a indicação da FAP),
busca de patrocínio entre outros. Embora tenha sido longo este trajeto, ele está seguro
juridicamente (quem venceu foi o Instituto de Arquitetos do Brasil-SP – IABsp),
conseguimos patrocínio para as premiações (Conselho de Arquitetos – CAU) e também
que o vencedor já entregue projeto arquitetônico como prêmio. Afora isso, este caminho
servirá a todos os campi existentes e aos dois futuros campi da Unifesp, sem necessidade
de recomeçar os trâmites.
Outra dificuldade foram os terrenos indicados que, exceto os de Osasco e São José dos
Campos, não se mantiveram ou ainda inexistem (vide detalhamento de cada Campus a
seguir).
Por terem terreno, dois campi mencionados foram os primeiros a entrar no concurso.
Importante salientar que as demandas por moradia estudantil existem em todos os
campi e que um Campus não concorre com o outro em termos de recursos e de
prioridades. A Comissão optou por iniciar os trâmites, que são longos, a partir da
definição e conformidade dos terrenos indicados, sem prejuízo dos demais, mesmo
sabendo que na escala de prioridades em termos de vulnerabilidade socioeconômica dos
estudantes, teríamos que iniciar por outros campi que não os que estão já em concurso.
Porém, diante da inexistência de terrenos e de haver dois campi com todas as etapas
iniciais cumpridas, não seria interessante penalizá-los, fazendo-os esperar por todos
especialmente não havendo prazo para que as soluções se concretizem.
Outra questão importante é que o caminho jurídico que culminou na abertura dos
concursos foi realizado para todos os campi existentes e inclusive prevendo os dois
novos: Zona Leste e Embu, caso se viabilizem no decorrer dos próximos anos (vide
informações
sobre
concurso
aberto:
http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/index.php/publicacoes/publicacoes/noticias/10
4-concurso-publico-nacional-de-arquitetura-moradia-estudantil).
Desta forma, conforme os campi forem indicando seus terrenos, eles serão
imediatamente incluídos no concurso. Espera-se que já no próximo semestre (1º de
2015) possamos incluir mais dois campi e no 2º semestre outros dois.
Para tal fim há que se reforçar nos campi o trabalho das comissões e Diretorias (com
total orientação e apoio da ProPlan, da Prae e da reitoria como um todo) para
viabilização dos terrenos (local apropriado, documentação em ordem, preço possível
para desapropriação ou outros).
Recomendamos a todos os campi e comissões de que, enquanto os terrenos são
buscados, as comissões trabalhem os termos de referência com consultas aos estudantes
e junto com a Prae e ProPlan re-calcularem as demandas, atualizando as realizadas
anteriormente. Também iremos construir conjuntamente a política e regramento para as
moradias.
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A Reitoria, após eleições de 2014 espera a nova gestão do MEC para, em 2015 reabrir as
negociações por verbas específicas para cada um dos campi, necessárias para financiar a
construção e a manutenção mensal das moradias.
Todas as informações, documentos e atas de reuniões desde 2011 até o momento estão
disponíveis no site da Prae na aba Comissões/moradia.

5.2.2. Situação dos atuais Campi da Unifesp para moradia
CAMPUS OSASCO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Nos Campi de São José dos Campos e de Osasco, a situação é única, ambos possuem
terreno grande de propriedade da Unifesp e somente tiveram que indicar, dentro deles,
qual seria o melhor local para a moradia. Desta forma, puderam ser incluídos no primeiro
concurso aberto. Os campi também entregaram, a pedido da Prae, enquetes e termo de
referência para orientar os concursos.
CAMPUS GUARULHOS
Embora tivesse sido indicado à Prae um terreno destinado à moradia pelo Campus,
medidas administrativas necessárias para que ele fosse garantido para este fim não
foram tomadas pelas gestões anteriores e, ao tomarmos posse na reitoria já haviam sido
iniciadas obras para a construção de moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida no
local, de modo que este não mais poderia atender ao Campus. Desta forma o Campus até
o momento não indicou novo terreno, embora esteja buscando outras possibilidades.
Reuniões aconteceram com Prefeitura local para este fim e entre a Reitoria e o Campus,
mas ainda não há solução.
CAMPUS SÃO PAULO
No Campus São Paulo começou uma movimentação entre estudantes e, posteriormente
com membros da comunidade de Santo Amaro pedindo a revisão da localização
anteriormente aprovada pelo no Conselho superior do Campus, do terreno de Santo
Amaro para algum outro local, ainda sem definição, na Vila Clementino. A Prae e a
ProPlan, ao saberem destas redefinições e após reuniões diversas e audiência pública
para tratar do tema, resolveram não incluir o terreno de Santo Amaro entre os primeiros
concursos abertos. Assim, aguardamos definição do Conselho de Campus (que
anteriormente aprovou o terreno) e nova indicação de terreno a ser realizada pelo
Campus para dar prosseguimento aos trâmites necessários. A ProPlan realizou
levantamento de todos os terrenos de propriedade da Unifesp na região, ainda sem uso
e de terrenos vazios ou pouco ocupados e entregou à Comissão local para apoiar a
decisão do Campus. Foi também recomendado que o Campus insira a questão da
moradia junto ao PDInfra que começará a ocorrer em breve.
CAMPUS BAIXADA SANTISTA
O Campus da Baixada Santista fez indicação de dois terrenos pequenos insuficientes para
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a demanda projetada de estudantes que necessitam de moradia. Resolveu-se, em
comum acordo reitoria e Campus, de se tentar novos terrenos, de tamanho maior e que
o Campus insira a questão da moradia junto ao PDInfra já em andamento.
CAMPUS DIADEMA
Em Diadema, como não havia antes e até o momento não há indicação de terreno viável
(mesmo considerando os esforços realizados para este fim pela Comissão de Moradia
local e pela Congregação), a ProPlan realizou levantamentos e sugeriu dez possíveis
espaços para tal finalidade para que o Campus conhecesse e escolhesse alguns. A
Congregação aprovou oito deles e em reunião com Direção do Campus, Prae e ProPlan
optou-se por quatro deles para que a ProPlan faça laudos do terreno, bem como valores
e negociações com proprietários para aquisição pela Unifesp. Dos terrenos possíveis,
somente um tem o tamanho necessário para a demanda prevista anteriormente e, se ele
não for viável, terá que se pensar em desmembrar a moradia em mais de um espaço, por
etapas ou seguir buscando novos terrenos. O PDInfra também irá apontar possibilidades.

FIGURA

25: MORAR UNIFESP ( DISPONÍVEL EM HTTP :// MORARUNIFESP . COM . BR /)

5.3. Os restaurantes da Unifesp: balanço parcial da Gestão Unifesp Plural
e Democrática (2013-2014)
Como era até 2013?
A alimentação é elemento fundamental da permanência estudantil em uma
Universidade.
A Unifesp, até início de 2013, possuía cinco restaurantes universitários em
funcionamento, um em cada campi, com exceção do Campus Diadema, o qual, por
motivos diversos estava há quase dois anos sem conseguir ter uma licitação bem
sucedida.
Por conta da legislação que restringe a contratação de servidores públicos em várias
carreiras, os restaurantes da Unifesp funcionam através da contratação de empresas
terceirizadas. A elas cabe contratar funcionários, elaborar cardápio, ter um nutricionista
deles entre outros, e, seguindo estritamente os termos do contrato firmado. À Unifesp
cabe elaborar os termos de referência para contratos, fazer licitação para escolha da
empresa, fiscalizar os contratos, pagar a conta. Os responsáveis pela elaboração e
fiscalização dos contratos são os Campi, cabendo a reitoria acompanhar e apoiar quando
demandada.
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Desde 2010 quando a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) foi criada, passou a ser
dela a responsabilidade pelo pagamento do serviço através dos recursos do Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Assim está sendo garantido o subsídio
universal para os estudantes de graduação. Desde 2010 o preço pago pelos graduandos
por refeição à empresa é R$2,50, sendo o valor restante devido à empresa,
responsabilidade da Prae e, quando necessário e possível, complementado com recursos
da reitoria.
Afora o subsídio, aos estudantes com vulnerabilidade que solicitarem nos Núcleos de
Apoio ao Estudante (NAE) de cada campus e comprovarem necessidade, é concedido
auxílio que é para sua permanência, incluindo aí alimentação, moradia e transporte,
conforme a renda apresentada, também com recursos do PNAES.
Ao assumirmos havia uma luta antiga dos estudantes de pós-graduação, por terem
subsídio, assim como ocorre em outras Universidades.
Havia também uma situação específica no Campus da Baixada Santista da parte dos
estudantes do Instituto do Mar, que precisavam se deslocar até a Unidade da Silva
Jardim para fazerem suas refeições.
Embora fosse demanda antiga, na Prae não havia nutricionista.
A política existente na Unifesp se restringe a uma Portaria, a de número 75
(http://www.unifesp.br/images/docs/consu/resolucoes/resolucao75.pdf).
Muitos dos espaços dos restaurantes estavam inadequados, assim como os contratos
existentes. Havia também alguns problemas judiciais com as empresas e, como a maioria
dos campi tinha um controle manual de venda de tíquetes, muita insegurança dos fiscais
de contrato e dos gestores, com pagamento e responsabilidades.
Alguns campi possuíam comissões paritárias de alimentação, realizavam pesquisas de
satisfaçam, publicavam regularmente seus cardápios e informações, outros não.
Como está hoje? Onde se pretende chegar até o final desta gestão?
Após quase dois anos de gestão, podemos citar inúmeros avanços e listar o que ainda
pode e deve melhorar.
Atualmente todos os campi possuem restaurante em funcionamento, e no caso da
Baixada Santista, um restaurante de terceiros foi credenciado a servir refeições aos
estudantes do Instituto do Mar. No caso de Diadema, coube à reitoria um trabalho de
contratar emergencialmente uma empresa para assegurar o direito dos estudantes, o
que foi feito em tempo recorde e, enquanto o serviço emergencial funcionava, foi
realizada uma bem sucedida licitação por dois anos. Durante este período orientamos o
campus sobre como fazer licitação e os termos, devolvendo a ele sua responsabilidade
pelos contratos.
Todos os campi passaram a ter controle mais eficiente de vendas e entrada, o que, além
de gerar maior segurança, limitou a entrada e o pagamento do subsídio somente aos
estudantes da Unifesp resguardando o uso da verba do PNAES que somente pode ser
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utilizada pelos graduandos e é limitada.
A Prae demandou à equipe de Tecnologia da Informação que seja informatizado e
unificado o controle de venda de tíquetes e controle de acesso, bem como um aplicativo
para que possam ser disponibilizados os cardápios semanais aos usuários. Em vários
campi foram implantados e testados sistemas informatizados de controle pelo crachá.
Ainda falta definir um modelo comum para todos os campi e implementá-lo. O site da
Prae e o novo portal da Unifesp passaram a contar com informações sobre os
restaurantes.
Novos contratos foram firmados com empresas e neles um maior cuidado nos termos,
nos serviços, na alimentação em si.
Conseguimos em uma negociação com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a
Reitora, e com a decisão do Conselho de Assuntos Estudantis, conceder subsídio aos pósgraduandos, no valor de R$3,50 por refeição.
Contratamos via concurso uma nutricionista, que, recém chegada (Nov. de 2013) está
incumbida de visitar regularmente os campi, assegurando a qualidade da alimentação e
do serviço prestado, dialogar e orientar as comissões de alimentação bem como os fiscais
de contrato dos campi, promover campanhas por uma alimentação saudável, rever
continuamente os contratos, criar campo de estágio para nutricionistas na Prae (tanto
graduandos como residentes da área de nutrição) os quais poderão contribuir com as
políticas que estão sendo formatadas. Ela também trabalhará junto às comissões locais e
NAEs nas pesquisas periódicas de satisfação com retorno aos interessados.
A Prae criou a Bolsa BIG-Permanência e por meio dela os NAEs selecionaram bolsistas em
todos os campi para que fiquem responsáveis pelo diálogo com estudantes sobre o tema
alimentação e as políticas em andamento.
Uma iniciativa muito interessante que já frutificou a partir dos NAEs foi o evento e
campanha “2ª feira sem carne” no Campus Osasco, apoiado pela Prae. Se bem sucedida a
iniciativa será sugerida aos demais campi, como uma ação educativa, de saúde e
ambiental.

FIGURA

26: D IVULGAÇÃO C AMPANHA “S EGUNDA SEM CARNE ”
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Os campi foram orientados e apoiados em necessárias reformas para o oferecimento de
alimentação, bem como na execução dos contratos.
Nossas enquetes junto aos estudantes apontam satisfação crescente, escuta e Com estas
medidas o número de refeições tem aumentado e está em torno de 2500 refeições por
dia em média (almoço + jantar), em todos os campi.
Com diálogo tem sido possível a resolução dos problemas encontrados, com apoio das
comissões de alimentação, hoje atuantes e dos fiscais em todos os campi. Há canais
específicos para receber reclamações e sugestões, sendo todas elas consideradas e
respondidas.
Até o momento seguimos mantendo, a duras penas o valor de R$2,50 a ser pago pelos
estudantes por refeição, mesmo passando por aumento nos valores dos contratos e por
limitação de recursos. Faremos isso até quando for possível.
Ainda faltam espaços adequados para RUs em vários campi os quais estão sendo
pensados nos campi com novas instalações (vide espaço de serviço e de cozinha
excelentes, recém inaugurado em São José dos Campos) e o que se planeja, através do
PDInfra em outros campi, além de reformas sendo planejadas no Campus São Paulo e
sendo realizadas no Campus Guarulhos, com acessibilidade para deficientes. Falta
também lidar com a questão ambiental, limitando o uso de descartáveis, uso da água
entre outros.
Falta a construção de uma política de alimentação mais abrangente, que inclua também
outros espaços além dos Restaurantes, ações de promoção à saúde entre outros. Sempre
é possível haver melhoria nos contratos e no serviço de alimentação como um todo.
Sigamos juntos sempre na direção por melhorias!
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6.

OUTROS EVENTOS REALIZADOS PELA PRAE

6.1.

Eventos organizados pela Prae nos campi
6.1.1 Diálogos temáticos

F IGURA 27: D IVULGAÇÃO “ DIÁLOGOS TEMÁTICOS ”

Objetivo: Dialogar com a comunidade sobre as políticas da Prae, de forma contínua e
tematizada.
Público Alvo: Toda a comunidade acadêmica da Unifesp.

6.1.2. Audiências Públicas/reuniões com comissões e com estudantes
(assuntos dos sábados)
Algumas decisões e encaminhamentos, com relação ao Restaurante Universitário e
Moradia no Campus São Paulo demandaram diversos encontros, reuniões e audiências.
Delas resultaram algumas novidades: houve alteração no contrato de RU do Campus,
visando melhorias na qualidade do serviço e cardápio. Houve também adequações
diversas no contrato de modo a atender a realidade local, da universidade, de seu
orçamento e novas formas de contratação e também adequações à Resolução do Consu,
n. 75/2012 que trata dos restaurantes universitários.
Com relação à moradia, os estudantes manifestaram a insatisfação com o terreno em
Santo Amaro destinado a ela pelo Conselho de Campus, anteriormente e seguido pela
Prae até então como o local consensuado e definitivo para tal fim. Em razão de
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manifestações diversas, foram realizadas reuniões com a Comissão de Moradia, Direção
do campus, além de Audiência Pública. Após estas reuniões, tendo em vista a decisão
tomada, a Prae solicitou que o campus retornasse a decisão ao Conselho de Campus para
que emitisse formalmente sua opinião e decisão. A Prae recebeu Ofício formalizando a
decisão e excluiu o campus do Concurso Público de Moradia em andamento. Aguarda a
indicação de novo terreno para tal fim, tendo alertado a todos das consequências da
decisão tomada.
Assim, destacamos os seguintes fóruns que ocorreram:
Em 16 de setembro - audiência pública sobre Restaurante Universitário e Moradia do
campus São Paulo.
Em 29 de outubro - audiência pública sobre moradia do campus São Paulo em conjunto
com a Pró-Reitoria de Planejamento, diretoria do campus São Paulo e Comissão Central e
Local de Moradia para esclarecimentos sorbe o assunto.

FIGURA

28: DIVULGAÇÃO DA AUDIÊN CIA PÚBLICA SOBRE MORADIA DO CAMPUS SÃO PAULO

Além das audiências públicas foram realizadas reuniões na Reitoria para atender
demanda dos estudantes. Para todas elas foram convidados Centros Acadêmicos,
Atléticas e Coletivos de todos os campi. A maioria das reuniões foram realizadas aos
sábados, a pedido dos estudantes para não conflitar com os horários das aulas e facilitar
a vinda dos representantes dos campi mais distantes. As pautas definidas pelos
presentes e debatidas foram: Participação estudantil, Congresso da Unifesp, Processo
Estatuinte, Questões de Permanência, Espaços Estudantis, Restaurante Universitário,
Moradia e Mobilidade.

6.2.

Participação no FONAPRACE

A Prae participou em 2014 de todos os encontros nacionais e regionais do Fórum
68

Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, em todos com a
participação da Pró-Reitora, na maioria das vezes acompanhada por um ou mais
membros da equipe da Prae. Foram dois encontros nacionais ordinários, um
extraordinário e dois encontros da Regional Sudeste.
Em 2014, junto ao Fonaprace foi criada a Pesquisa Nacional de Perfil dos Graduandos, a qual a
Prae aplicou na Unifesp, além de ter participado, ativamente da montagem de seu formulário.
A Prae também participou ativamente da construção do Observatório Nacional de Assistência
Estudantil (a ser finalizado em 2015), da revisão do Regimento do Fonaprace e da criação da
Política Nacional de Assistência Estudantil que foi encaminhada para a Associação Nacional de
Dirigentes de Ensino Superior (ANDIFES), ainda em 2015 (ambos os documentos foram aprovados
em reunião Fonaprace em João Pessoa, 12 a 14 de novembro).
Além disso, a Pró-Reitora atuou na Coordenação Regional do Fonaprace, participando da
organização da Reunião Regional realizada em Uberlândia (3 a 5 de setembro).
Por fim, a Prae foi responsável pela criação de um site para o FONAPRACE regional e depois o
transformou, a pedido, no Site do FONAPRACE nacional, necessidade que há muitos anos era
identificada pelo Fórum. A Gestão do Site está a cargo da Prae - Unifesp
(https://fonapracenacional.wordpress.com/).

FIGURA

FIGURA

29: SITE FONAPRACE NACIONAL

30: DIVULGAÇÃO PESQUISA NACIONAL DOS GRADUANDOS
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Em 2014 também realizamos dois encontros de aproximação técnica e parceria com a
Universidade Federal do ABC (UFABC). Neles as equipes completas das Pró-Reitorias
equivalentes, Prae e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP)
puderam conhecer a fundo os trabalhos, equipes, problemas e desafios de cada uma das
instituições e assim, trocar ideias e propiciar parceria para facilitação dos trabalhos. Também
houve visita às instalações relativas à permanência estudantil. O encontro na Unifesp se deu no
dia 31 de outubro e nas dependências da UFABC no dia 05 de dezembro.

7. COMISSÕES DA PRAE
7.1. Comissão Assessora para ações relativas à conduta e direitos
estudantis (Prae)
Nesse ano a Comissão realizou um levantamento das situações de conflito ocorridas em
cada semestre e, partir disso e de outras demandas, aprimorou o fluxo de
encaminhamento de queixas relativas à condutas estudantis, elaborou um formulário de
triagem para auxiliar no detalhamento dos tipos e frequências de situações de
transgressão
(disponível
em
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/institucional/prae/comissoes/comissaocondutas-e-direitos-estudantis-ccde/documentos) e um pequeno manual para os
presidentes das Comissões de conduta.
A Comissão ganhou maior visibilidade em 2014, pois foi mais documentos foram
incorporados à sua página eletrônica na Prae. Ali temos a sua composição, seus
objetivos, os fluxos de encaminhamento das queixas e o formulário a ser preenchido,
além do próprio Código de Conduta (que já estava no ar em 2013).
Quanto ao fluxo de encaminhamento, foi criada uma instância mediadora que pode ser
acionada antes da criação de uma Comissão de conduta a fim de diminuir esse tipo de
instância. A equipe de mediação é composta pela Assistente Social e pela psicóloga da
Prae. Para que estas profissionais possam se capacitar nas práticas da mediação de
conflitos, realizou-se uma oficina sobre o tema no campus da Baixada Santista com
técnicos com experiência na área.
Para o ano de 2015 essas atividades serão retomadas e que outros profissionais dos NAEs
serão convidados a participar desse tipo de formação.

7.2. CEPEG (Prae e Prograd). A Comissão para Estudo do Perfil dos
Estudantes de Graduação da Unifesp
Foram estabelecidos dois eixos de trabalho: 1- Questionário socioeconômico aplicado
aos ingressantes (comparar os anos, verificar quais questões estão melhores em cada
ano e propor um novo para 2015) e 2- Série histórica: estabelecer as questões que
formam o mínimo denominador comum entre os questionários de 2011 a 2014 e fazer
um estudo mais detalhado com os anos de 2013 e 2014.
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Com relação ao eixo 1, no decorrer do ano a comissão realizou uma varredura nos
questionários socioeconômicos aplicados aos ingressantes entre os anos de 2011 e 2014
no sentido de padronizar e aprimorar o instrumento para 2015. Conseguiu-se com isso
reduzir o número de questões (de 107 para 57) e agrupá-las em diferentes temáticas.
Quanto ao eixo 2 houve pouco avanço, porém a Comissão estabeleceu os recortes de
renda, etnia e escolaridade como prioridades nos estudos a serem realizados.
Dificuldades técnicas estão sendo sanadas com a obtenção dos dados de todos os anos
em um mesmo programa por parte da Prograd.
Estava prevista uma aplicação da versão piloto do novo Questionário em alguns
estudantes para corrigir eventuais falhas.
No dia 06 de junho foi realizado encontro sobre o Perfil do Estudante da Unifesp e da
UFABC – Diálogos sobre alguns resultados preliminares:

F IGURA 31: D IVULGAÇÃO “P ERFIL DO E STUDANTE DA U NIFESP E DA UFABC – D IÁLOGOS S OBRE A LGUNS R ESULTADOS
P RELIMINARES ”

7.3. Comissão de integralização (Prograd)
Participação da Prae nas reuniões desta comissão da Prograd e na sessão extraordinária
da Conselho de Graduação na qual foi apresentado o relatório final. Por ser muito
extenso, apresento aqui apenas as principais informações e conclusões da comissão:
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GRÁFICO

17: TEMPO PARA CONCLUSÃO DA GRADUÇÃO POR CAMPUS

Considerando que os cursos do campus Osasco (iniciados em 2010) não formaram
estudantes no período, esses cursos não aparecem nessa análise. Ademais, os cursos do
campus Diadema de Ciências Ambientais e Licenciatura Plena em Ciências que formaram
suas primeiras turmas em 2013 também não foram incluídos nesse estudo, pois os
mesmo não constavam na base de dados obtida em 04/04/2014. Os dados mostram que
é elevada a frequência com que os estudantes integralizam seus cursos após o período
mínimo estimado.
Foram também apresentados dados sobre o tempo de conclusão por curso, comparados
com o número de vag as e ingressantes. Foram elaboradas análises para explorar a
relação entre estudantes concluintes no período versus ingressantes, tanto para a
Unifesp como para cada campus. A comissão constata que entre 2009 e 2013 se
formaram apenas 46% dos estudantes da universidade. Dos 54% restantes, 15%
permanecem na universidade, apenas estão acima do tempo padrão para a conclusão.
Porém, tal proporção evidencia o elevado número de estudantes que desistiram de seus
cursos.

7.4. Comissão de Avaliação e Estudo do PAPE-PBP (Prae)
A comissão passou a ter um funcionamento diferente no ano de 2014, reservando um dia
do mês para o PAPE e outro dia para o PBP. As reuniões foram mensais. Além de avaliar
os pedidos de auxílios e os recursos impetrados pelos estudantes, nos meses de julho e
agosto a comissão avaliou o Programa PAPE, estudou e debateu modelos de programas
implantados em outras universidades federais, discutiu sobre o conceito de
vulnerabilidade e sobre a fragilidade do sistema atual do programa que se ampara em
uma dualidade de conceitos: a ideia de perfil e a ideia de auxílios (moradia, alimentação
etc). Avaliou-se que tal dualidade decorre de um processo de amadurecimento da
universidade, dos setores envolvidos nesse tipo de programa e na tentativa de que o
processo de concessão de auxílios, embora coordenado pelas assistentes sociais, passe a
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ser visto como uma atividade multidisciplinar capaz de envolver os demais profissionais
dos NAEs. Assim, decidimos pela manutenção da dualidade de critérios para concessão
de auxílios (perfil e tipos de necessidades) ao menos até que as assistentes sociais
trabalhem de forma mais homogênea entre si. Além dessa avaliação, como decorrência
dos resultados dos projetos BIG 2013 e 2014 e dos estudos da Comissão de
Integralização a comissão solicitou que as assistentes sociais identificassem os
estudantes que recebem auxílios há mais tempo do que o período mínimo da
integralização de seus cursos, marcassem entrevista com cada um deles e verificassem
sua situação acadêmica para auxiliar no processo de integralização do curso. No
momento, a comissão decidiu não suspender os auxílios desses estudantes, mas informálos e ajudá-los a se planejarem para concluir seus cursos.
A comissão também solicitou um levantamento dos estudantes que reprovaram por
frequência em mais de uma disciplina. Após tal levantamento, as assistentes sociais
entraram em contato com os estudantes nessa situação, realizando entrevistas em
alguns casos. Diante dessa situação, tivemos em 2014: 8 estudantes da BS, 15
estudantes de Diadema, 56 de Guarulhos, 2 estudantes de Osasco, 5 estudantes em SJC
e 13 em SP suspensos do programa PAPE por reprovação por frequência. Tais
suspensões não implicam na possibilidade de que esses estudantes venham a solicitar
auxílio em outro edital PAPE-PBP. Em alguns casos, especialmente nos ingressantes 2014,
as assistentes sociais conversaram pessoalmente a fim de compreender os motivos das
ausências e traçar um plano de estudos mais compatível com as realidades de cada um.
Tivemos uma considerável diminuição nos pedidos de recursos ao longo de 2014 (menos
de dez recursos e nenhum em terceira instância) e consideramos que tal fato decorre do
edital 2014 ser mais claro quanto às regras de concessão de auxílios.

7.5. Comissão de avaliação de pedidos de bolsas Promisaes (Prae)
A Comissão elaborou o edital em setembro de 2014. Após as inscrições dos candidatos,
reuniu-se para avaliar os pedidos de bolsas. Reuniu-se novamente para avaliar os
pedidos de recursos e publicar seus resultados finais. Atualmente são concedidas apenas
4 bolsas, porém, há a expectativa de que o número de bolsas para este programa seja
aumentado pelo MEC em 2015 uma vez que o intercâmbio do Brasil com estudantes
provenientes de países com baixo desenvolvimento econômico deve se manter pelos
próximos anos.

7.6. Comissão de Moradia Estudantil (Criada pela portaria Prae 10 de 19
de setembro de 2013)
Objetiva assessorar a apoiar a Prae, o CAE e a Unifesp com a finalidade reunir
informações, refletir sobre possibilidades de gestão e filosofias das Moradias Estudantis
de cada Campus da Unifesp, subsidiando a elaboração dos termos de referência que
nortearão os concursos públicos para os Estudos Preliminares e posteriores Projetos
Básico. As reuniões aconteceram ao longo do ano, assim como participação de membros
da Comissão em audiências públicas e reuniões específicas em alguns Campi. Todas as
73

atas
e
documentos
estão
disponíveis
no
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/comissoes/moradia.

site:

8. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PRAE
Há uma busca intensa por melhor comunicação e transparência junto à comunidade
acadêmica, em especial os estudantes. Entre as ações: publicação de um número
especial
do
Informativo
Plural,
disponível
no
link
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/cominicacao/comunicacao/informativoplural, das ações da Prae (incluindo divulgação de seus gastos com auxílios, bolsas,
subsídio dos restaurantes entre outros), o aumento do diálogo com estudantes via site e
redes sociais (https://www.facebook.com/prae.unifesp), e lançamento do novo site,
mais funcional e esteticamente melhorado e uma nova versão do Manual do Estudante
estará sendo divulgada em 2015.

9. ANEXOS
9.1. Relatórios apresentados pelos NAEs
9.1.1. NAE Baixada Santista
Atendimentos individuais pela equipe do NAE
Em relação aos atendimentos individuais são realizados anualmente em média de 3.740
atendimentos. Destes aproximadamente 1/3 foram realizados pelo Serviço Social e 2/3
pela área da Saúde (Enfermagem, Medicina e Psicologia). 10% foram atendidos por dois
ou mais profissionais.

ATENDIMENTOS EM EQUIPE
0 0
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ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS
ATENDIMENTOS EM EQUIPE
3366

GRÁFICO

18: NÚMERO DE ATENDIMENT OS DO SSCD POR ESPEC IALIDADE

A equipe também realizou uma campanha de vacinação contra influenza onde
imunizamos mais de 500 estudantes.
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Também realizamos um evento em conjunto com o Projeto “Cinema e Direitos
Humanos” onde houve a exibição de um trecho do documentário Cortina de Fumaça e
posterior debate para fomentar a reflexão sobre a temática do uso de álcool e outras
drogas acompanhando a agenda da reitoria e da Prae na discussão da política da
Universidade para o consumo de substâncias psicoativas.
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – SETOR PEDAGÓGICO
O setor Pedagógico do NAE atua em três frentes, a saber:




Projeto Evasão;
Oficinas de aprendizagem;
Atendimentos individualizados.

As frentes citadas compreendem o pilar identitário do pedagogo no NAE, hoje. O
envolvimento em outras ações, no entanto, ajudam a ampliar as atribuições até então
definidas para o profissional, uma vez que estão contempladas no tripé ensino, pesquisa
e extensão.
Entende-se, dessa forma, que a ação do pedagogo do NAE tem o seu foco em ações
direcionadas aos estudantes, porém, se compreende que muitos fatores se encontram
implicados na educação de jovens, especialmente os estudantes universitários, que
devem também ser considerados. Elas estão e são do NAE, mas a problemática
“educação de jovens universitários” ultrapassa o NAE.
Principais ações realizadas:
1 – Projeto Evasão – (projeto com bolsista BIG)
Este projeto tem como proposta sistematizar a evasão do Campus criando para isso
instrumentos de registro, bem como divulgar o resultado do trabalho para a comunidade
acadêmica.
Ações realizadas em 2014:






Término da coleta de dados obtidos na documentação da Secretaria de
Graduação dos cursos: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço
Social e Terapia Ocupacional;
Envio de questionário, por e-mail, para os estudantes que desistiram de seus
cursos entre os anos de 2006 a outubro de 2013;
Tabulação e análise dos dados dos motivos apresentados no instrumento de
desligamento do curso da SeGrad;
Tabulação e análise dos dados coletados nos documentos da SeGrad que
compuseram o perfil dos desistentes;
Análise das respostas enviadas pelos questionários;
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Elaboração do relatório de trabalho para a Prae, como exigência da bolsa BIG;
Elaboração do relatório técnico com a parceria do setor de Estatística do Campus.
Apresentação dos resultados parciais do trabalho no Congresso Unifesp;
Realização de 5 reuniões de estudos sobre a temática evasão com o grupo
participante do projeto.
Apresentação dos resultados para os membros do NAE;
Em 2014 foi selecionado um novo bolsista e com ele iniciamos a coleta de dados
da evasão nos cursos de Bacharelado em Ciências do Mar, além de mantermos a
coleta dos cursos realizados na Unidade Silva Jardim, citados anteriormente;
Elaboração de um relatório parcial dos dados coletados a partir de outubro de
2013.

Quantidade (dados) de alunos coletados e trabalhados em 2014:
a) Evadidos no período de 2006 a 1º outubro de 2013 – 421 alunos;
b) Evadidos no período de outubro de 2013 a 28 novembro de 2014: Cursos da Unidade
silva Jardim: 120 alunos; Cursos do BICT Mar: 123 alunos. Os dados listadas neste tópico
(letra b) ainda se encontram em fase de coleta.
Total de dados levantados/trabalhados: 664 alunos
2 – Oficinas de Aprendizagem
Trata-se de uma proposta voltada para a criação de espaços de discussão e troca com
vistas a proporcionar situações que favoreçam a condução dos estudos e da
aprendizagem, por parte dos estudantes. As ações se dão a partir de oficinas e da
participação espontânea dos interessados. São realizadas em horários alternativos.
Ações realizadas em 2014: Realização de 4 oficinas – 1 sobre Procrastinação e 3 sobre
Organização do tempo ; Criação de material específico de divulgação das oficinas em
formato Zine.
Total de estudantes envolvidos:




Apresentação da -proposta – 8 estudantes
Procrastinação: vamos conversar sobre isso? - 26 estudantes
Vida de estudante – relação entre tempo e estudos – 45 estudantes

Total de estudantes envolvidos/interessados: 79
3 - Atendimentos Individualizados
A ideia é que esses atendimentos sejam reduzidos e migrados para as oficinas, porém,
nos casos específicos em que se observa a necessidade do estudante de um acolhimento
diferenciado eles são atendidos individualmente.
Buscaram esses atendimentos: 20 estudantes.
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9.1.2. NAE Diadema


A recepção dos calouros 2014 do Campus Diadema foi planejada e executada
conjuntamente entre o Núcleo de Apoio ao Estudante, as representações
estudantis e os bolsistas BIG. O evento ocorreu durante os dias 17, 18 e 19 de
março. Em média estiveram presentes cerca de 300 estudantes no período da
manhã e em média 200 estudantes no período da tarde. Para além das
apresentações formais dos setores da instituição, boas vindas dos gestores e
apresentação dos cursos pelos seus respectivos coordenadores, foi realizada uma
mesa denominada “Trajetórias e experiências” que contou com estudantes
veteranos relatando suas experiências dentro da universidade e como elas
interferiram e interferem no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Foi um
momento muito interessante onde calouros puderam se espelhar e se identificar
com as vivências e experiências dos veteranos, criando um sentimento de
pertencimento e incentivo. Também contamos com um monólogo denominado
“Contação de Histórias” realizado pelo professor André Bianco. Foi um momento
de descontração e lazer, muito prestigiado por todos os presentes.



Em 2014 a falta de acessibilidade no Campus mobilizou a equipe do NAE para
criar alternativas para o melhor aproveitamento acadêmico de dois estudantes
ingressantes com deficiência. O NAE em conjunto com a Divisão de Assuntos
Educacionais realizaram diversas reuniões com os setores do Campus e a
Diretoria para garantir o mínimo de condições para a inclusão destes estudantes.
Foram enviados documentos à gestão do Campus como solicitação para as
medidas a seguir descritas: Criação de trajeto alternativo do ônibus entre as
unidades que teria horários e paradas diferenciadas para qualquer pessoa da
comunidade acadêmica que tivesse mobilidade reduzida, a fim de permitir um
melhor acesso destas pessoas às unidades; Disponibilização de sala para
realização de atendimentos psicológicos e orientações psicopedagógicas em
parceria com o DAE, visto que o prédio do NAE não é acessível; Alteração de
turno e salas de aula; Solicitação para as coordenações de curso para
disponibilizarem as aulas via slides, bem como sempre que possível utilizarem a
área central da lousa ao escrever; Solicitação para os docentes para confecção
das avaliações em fonte ampliada.



Em 2014 houve o recebimento de estudantes estrangeiros advindos de
programas de intercâmbio. Este ano, recebeu-se dois estudantes do PEC-G de
Cabo Verde e Equador e uma estudante de um programa da Pós-Graduação,
vinda do Haiti. Foi feito todo o acolhimento e orientações iniciais para a
instalação dos estudantes no Brasil: contato anterior à viagem, recepção dos
estudantes, prospecção de vaga em república, interlocução entre setores (pela
dificuldade da língua, entre outras questões), contato frequente, orientações e
análises socioeconômicas para acesso aos programas da assistência estudantil
(PAPE, PBP e PROMISAES).
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9.1.3. NAE Guarulhos


Ciclo de eventos na temática Drogas (conforme cartaz no item 5.1.5 deste
Relatório), o ciclo de eventos iniciou-se na Calourada/2014 com a apresentação
do documentário “Quebrando o tabu” e debate do Prof. Dr. Júlio Barroso
(Ciências Sociais), com um público de 65 estudantes. No mês de outubro,
realizou-se a palestra “A Comunidade acadêmica e suas relações com drogas e
álcool”, ministrada pela Profa. Dra. Ana Lúcia Moraes Horta e Prof. Dr. Thiago
Marques Fidalgo e mediada pela Pró-Reitora da Prae, Andrea Rabinovici.



Palestra de Nutricionista: uma nutricionista doutoranda pela Unifesp foi
convidada para ministrar uma palestra sobre “Dieta Vegetariana/Vegana – mitos
e verdades”. A palestra teve um resultado muito positivo, com um público de 30
estudantes e pretende-se dar continuidade ao ciclo de palestras nessa temática
no ano de 2015.

9.1.4. NAE Osasco


Excessos na vida cotidiana e deliberações sobre a política de drogas da Unifesp:
Apresentação do filme “Requiem para um sonho” com posterior debate a
respeito dos excessos (alimentos, medicação, drogas lícitas e ilícitas, etc.). Para o
debate entre os participantes, estavam presentes Erika Correia Silva (Mestre e
Doutoranda em Psicologia da Saúde); Karla Helene Lima (Mestranda em Ciências
da Saúde), e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Profª Drª Andrea Rabinovici,
tirando dúvidas sobre a Política de entorpecentes na Unifesp.



Palestra - Por que comemos tanto?: Palestra proferida em dois períodos (horário
do almoço e do entre aulas) protagonizada pela nutricionista e pesquisadora da
própria Unifesp Simone Cardoso Freire (Doutoranda em Ciências Aplicadas à
Pediatria) que abordou um panorama histórico e nutricional das escolhas
alimentares, bem como possibilidades de escolhas saudáveis.

FIGURA

32: DIVULGAÇÃO DO EVENTO “ POR QUE COMEMOS TANT O ?”
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Palestra e Campanha - segunda-feira sem carne: palestra de nutrição vegetariana
proferida por membros da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB). Esta palestra
propiciou o acesso a informações nutricionais de diversos alimentos, os motivos
que levam ao vegetarianismo e propôs o desafio de cessar o consumo de carne às
segundas-feiras, dando destaque a alimentos não animais. No evento, estiveram
presentes como expositores: Mônica Buava (Coordenadora da Segunda Sem
Carne no Brasil); Guilherme Carvalho (Biológo e secretário executivo da
campanha); Dr. Eric Slywitch (Médico, Mestre em Nutrição e Diretor do
Departamento de Medicina e Nutrição da SVB).

FIGURA

33: DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SEGUNDA SEM CARNE

9.1.5. NAE São José dos Campos:


Seguindo as orientações da Prae quanto ao desenvolvimento das atividades de
bolsistas BIG nos NAEs, este ano foram contemplados quatro bolsistas que
realizam atividades em dois projetos distintos: Construção e implementação do
Sistema Informatizado para o PAPE: o desenvolvimento de um sistema deste
porte demandou a continuidade do projeto, iniciado em 2013, com a renovação
das bolsas dos estudantes Wellighton Rodrigo Mariano e Daniel Gaspar
Gonçalves, atualmente cursando BCT Integral. Contam com a supervisão da
servidora Ana Carolina, do técnico analista de TI Luiz Lima e com os docentes
Tiago Silva da Silva e Daniela Musa. Apoio à gestão de programas estudantis no
NAE: as atividades realizadas pelos bolsistas Marina Gorgulho e Rodrigo Quina,
ambos estudantes do BCT Integral, são distribuídas entre os eixos previstos pela
Prae: moradia, saúde física e mental, acompanhamento dos serviços de
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restaurante e cantina, ações culturais, disponibilização de informações nas redes
sociais, participação na Semana de Recepção dos Ingressantes, elaboração de
pesquisas sobre a vida acadêmica. Este projeto é supervisionado pela servidora
Priscila. A partir de seu início em setembro, os estudantes realizaram as seguintes
ações: Criação do Facebook do NAE; Criação de ferramenta para uso da quadra de
esportes; Divulgação de informações sobre o atendimento médico, editais,
cardápio semanal, pesquisa satisfação RU, chamadas para eleições estudantis
(incluindo a participação como mesários), entre outras. Eventos “Mostre seu
Talento”, onde os estudantes do ICT puderam se inscrever para participar de
atividades como música, aula aberta de zumba, exibição de técnicas de jiu-jitsu, e
em parceria com o programa de extensão NETES a edição “Solidarizando sons”.
Show “Blues for Africa”, realizado em parceria com a Fundação Cultural Cassiano
Ricardo, marcando o mês da Consciência Negra. Início da elaboração do
cronograma para a Semana de Recepção dos Ingressantes 2015, em conjunto
com a DAE; Campanha de conscientização sobre a AIDS, com montagem de stand,
elaboração de cartazes e distribuição de preservativos e de laços.


Receberam da Prae uma mesa adaptada para cadeirante, que está sendo utilizada
por um estudante de pós-graduação na unidade Talim.



Comissão local de moradia: elaboração do termo de referência e de pesquisa com
os estudantes;



Realização de pesquisa de satisfação do RU;

9.1.6 NAE São Paulo:


No ano de 2014 realizamos o Programa Saúde em Ação para os calouros do
Campus São Paulo, com a realização da triagem e consulta médica dos
estudantes. As coletas de sangue e eletrocardiograma foram realizadas pelos
profissionais do SSCD.



Foi realizado o seminário intitulado “Álcool na Universidade”. Contamos com a
presença de 215 estudantes. A programação segue anexa a este relatório.



O NAE SP foi contemplado com três bolsas do Programa de Bolsas de Iniciação à
Gestão (BIG), sendo duas para o programa “Análise e Acompanhamento de
Segurança Alimentar no Restaurante Universitário” e uma para o programa
“Estudo do Perfil dos Estudantes do Campus São Paulo”.

9.2. Desenvolvimento de Projetos BIG por equipes dos NAEs:
Campus Diadema: Neste ano foram desenvolvidas diversas atividades juntamente com
os bolsistas do Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão - BIG. Desenvolveu-se atividades
ligadas à:
1) Comunicação: divulgação de informações importantes referentes à assistência
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estudantil através do facebook do NAE, de murais e no site do Campus. Além
disso, foi desenvolvido um folder divulgando as ações do NAE e seu contato, que
foram entregues aos estudantes ingressantes durante e após a matrícula, com
informações referentes a transporte, alimentação, moradia, atendimento de
saúde e programas de assistência estudantil, como o PAPE e o PBP.
2) Moradias: Realização do levantamento de repúblicas e divulgação de vagas,
através da elaboração de um banco de dados com as repúblicas existentes.
Incentivo aos veteranos a divulgarem suas vagas no site do Morar Unifesp. A
partir desse levantamento de repúblicas foi criado um documento com todas as
informações pertinentes para subsidiar a Comissão Paritária de Moradia do
Campus.
3) Melhora Unifesp: Com a chegada de novos bolsistas em setembro, iniciamos os
trabalhos com uma formação aos bolsistas no que se refere à assistência
estudantil, através de debates e discussão de textos. Apresentamos a área da
saúde e iniciamos com a criação de um nome para os trabalhos a serem
desenvolvidos pelo grupo de 05 bolsistas, denominado de #melhoraunifesp, com
a criação de um logo e de uma página no facebook, este grupo tomou forma e
conhecimento pelos estudantes do Campus, através de folder de divulgação (a
seguir), divulgado de diversas formas. O Programa tem por objetivo desenvolver
ações nos seguintes eixos: Ações Afirmativas e de Permanência, Alimentação,
Moradia, Esporte, Cultura, Lazer e Saúde de forma interdisciplinar a fim de atuar
nas diversas demandas e complexidades das questões estudantis.

FIGURA

34: DIVULGAÇÃO PROGRAMA MELHORA UNIFESP

4) Prevenção ao abuso de substâncias: Iniciamos as atividades com o objetivo de
debater temáticas de consumo de álcool e drogas, através de atividades culturais,
como filmes, palestras e debates. Além disso, visando transmitir informações para
um consumo moderado do álcool, criamos uma semana de conscientização onde
divulgamos informações e curiosidades aos estudantes através do facebook do
NAE e do #melhoraunifesp.
5) Prevenção de DSTs/AIDS. Também foram desenvolvidas ações relacionadas às
doenças sexualmente transmissíveis-DST/AIDS, na qual foi realizada uma parceria
com o Centro de Referência em DST/AIDS do município que nos fornecerá
81

material significativo para distribuição, de panfletos com informações, camisinhas
masculina, feminina e lubrificantes.
6) Alimentação: foi iniciada as postagens do cardápio do restaurante universitário
semanalmente no facebook do NAE, para amplo acesso a comunidade acadêmica.
Campus Guarulhos: Os Bolsistas de Iniciação Científica do NAE/ Guarulhos participam de
forma interdisciplinar dos seguintes projetos:
1) Programa Alimentação Saudável no Campus: trata-se de uma iniciativa de
promover ações que possam fiscalizar o Restaurante Universitário, primando por
sua qualidade na prestação dos serviços, além de contribuir com a criação de uma
cultura de hábitos saudáveis relacionados à alimentação. O projeto atua desde o
primeiro semestre de 2011 e conta com a participação de estudantes voluntários
que contribuíram de forma significativa com as melhorias apresentadas pelo
restaurante universitário do Campus Guarulhos.
2) Programa Apoio Pedagógico: Este projeto busca contribuir com a permanência
do estudante, reduzindo suas dificuldades com o curso e faz parte de uma série
de ações que pretendem construir um trabalho de Apoio Pedagógico dentro do
NAE. Sendo esta sua primeira etapa, estão sendo realizados o levantamento das
demandas dos estudantes e a construção de instrumentos de intervenção.
3) Programa Moradia: o projeto tem o intuito de auxiliar os calouros a encontrar
inicialmente um local provisório para morar através das vagas disponibilizadas
pelos estudantes veteranos nas suas repúblicas, fazendo a divulgação e
monitoramento do site “Morar Unifesp”. Além disso, os estudantes bolsistas
deverão acompanhar a atual comissão de moradia local, contribuindo com os
trabalhos da comissão e elaborando relatório periódico sobre seu andamento, de
modo a construir uma memória sobre o processo de moradia estudantil do
Campus Guarulhos.
4) Programa Saúde: propõe a identificação de um conjunto de questões relativas a
procura de assistência à saúde, a promoção da mesma e ao problema do
consumo de drogas (álcool, tabaco, drogas ilícitas). A intenção é a construção de
um conjunto de dados que pode ser um ponto de partida para atividades como a
recepção, acolhimento, divulgação e difusão de informação e encaminhamento
para resolução de problemas quando possível e factível.
5) Programa Ações Afirmativas e Permanência: as ações do projeto estão focadas
na identificação das redes de proteção do município e do próprio Campus através
dos seus grupos de extensão para que possamos informar a comunidade
acadêmica sobre as ações afirmativas e de permanência disponíveis na
universidade. Além de elaborar estatísticas no que tange identificar o perfil dos
beneficiários do Programa de Auxílio Para Estudante (Pape/ Unifesp). O que nos
proporcionará os subsídios necessários para o diagnóstico das nossas ações
referentes a ações afirmativas e de permanência.
6) Programa Cultura, Atividade Física e Lazer: Propõe-se criar uma rotina de
monitoramento e divulgação das ofertas de atividades culturais, atividades físicas
e lazer no Campus, no município e nas proximidades. Atualmente o Campus
mantém a utilização da quadra poliesportiva para a atividade de voleibol,
orientada por professor da prefeitura de Guarulhos. Os bolsistas deverão
monitorar e divulgar a utilização desta atividade, bem como prospectar outras
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atividades que sejam de interesse da comunidade acadêmica, ampliando as
opções de integração, promoção de saúde e lazer à comunidade acadêmica.
7) Estatísticas e Diagnósticos do Perfil dos Estudantes: Descrição: Construir um
levantamento de dados referentes aos usos que os estudantes fazem do Núcleo
de Apoio ao Estudante do Campus Guarulhos, relacionando dados oriundos de
todos os demais eixos trabalhos: Ações Afirmativas e Permanência; Apoio
Pedagógico; Cultura, Atividades Físicas e Lazer; Estatísticas e Diagnósticos do
Perfil dos Estudantes; Moradia e Alimentação; e Saúde. Trata-se da quantificação
e qualificação do estudante e do atendimento oferecido a este estudante.
Campus Osasco: Foi dado início a três projetos que foram pensados voltados à realidade
e demandas reprimidas no NAE Osasco:
1) Monitorando acesso, facilitando a moradia e promovendo alimentação: Visa à
atuação nas áreas de 1. Alimentação (Restaurante Universitário), 2. Acesso ao
Campus Osasco (Transporte) e 3. Moradia Universitária. Este projeto possibilitará
aos bolsistas vivenciar aspectos de administração pública e gestão, a partir das
seguintes atividades: organização de esquemas de acesso ao Campus, como o
auxílio ao acesso seguro às estações de trem e terminal de ônibus; mapeamento
das moradias estudantis; participação na comissão de alimentação e promoção
de atividades relacionadas a esta área.
2) Sustentabilidático: Objetiva a circulação de materiais didáticos entre os
estudantes, especialmente os de baixo poder aquisitivo/renda, por meio do
recolhimento, catalogação e redistribuição desses materiais por meio do auxílio
dos bolsistas, que atuarão como gestores deste projeto de redistribuição de
materiais com a orientação das proponentes.
3) Visitando o vizinho: Propõe a pesquisa da demanda estudantil para esporte,
cultura e lazer, a utilização de equipamentos limítrofes ao Campus (Praça
municipal e SESC) para promoção das atividades que forem diagnosticadas como
demandas.
Campus São José dos Campos: Seguindo as orientações da Prae quanto ao
desenvolvimento das atividades de bolsistas BIG nos NAEs, este ano foram contemplados
quatro bolsistas que realizam atividades em dois projetos distintos:
1) Construção e implementação do Sistema Informatizado para o PAPE: o
desenvolvimento de um sistema deste porte demandou a continuidade do
projeto, iniciado em 2013, com a renovação das bolsas dos estudantes.
2) Apoio à gestão de programas estudantis no NAE: as atividades realizadas pelos
bolsistas são distribuídas entre os eixos previstos pela Prae: moradia, saúde física
e mental, acompanhamento dos serviços de restaurante e cantina, ações
culturais, disponibilização de informações nas redes sociais, participação na
Semana de Recepção dos Ingressantes e elaboração de pesquisas sobre a vida
acadêmica. A partir de seu início em setembro, os estudantes realizaram as
seguintes ações: Criação do Facebook do NAE; Criação de ferramenta para uso
da quadra de esportes; Divulgação de informações sobre o atendimento médico,
editais, cardápio semanal, pesquisa satisfação RU, chamadas para eleições s
(incluindo a participação como mesários), entre outras. Eventos “Mostre seu
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Talento”, onde os estudantes do ICT puderam se inscrever para participar de
atividades como música, aula aberta de zumba, exibição de técnicas de jiu-jitsu, e
em parceria com o programa de extensão NETES a edição “Solidarizando sons”.
Show “Blues for Africa”, realizado em parceria com a Fundação Cultural Cassiano
Ricardo, marcando o mês da Consciência Negra. Início da elaboração do
cronograma para a Semana de Recepção dos Ingressantes 2015, em conjunto
com a DAE; Campanha de conscientização sobre a AIDS, com montagem de stand,
elaboração de cartazes e distribuição de preservativos e de laços.
Campus Baixada Santista: A equipe do NAE - BS possui seis bolsas BIG. Estas bolsas
destinam-se a projetos distintos: Bolsa Cultura em Ato; Bolsa Morar no Campus Baixada
Santista; Bolsa Promoção de Saúde e Bolsa de Levantamento de demandas estudantis:
“Você tem fome de que?”.
1) Cultura em Ato: Esta bolsa é continuação de um projeto “Promoção de Saúde e
Qualidade de Vida” iniciado em 2013, com várias das atividades realizadas em
2014. No meio deste ano a bolsa foi renovada e continuamos com as atividades. A
partir deste momento o nome passou a ser “Cultura em Ato”. Este projeto
seguindo os padrões interdisciplinares do Campus, é realizado em parceria com o
técnico do curso de Educação Física. Destacaremos aqui um pouco das principais
atividades desenvolvidas:
2) Fotografia na Semana de Integração: A ação é planejada para acontecer ao longo
da Semana de Integração dos Calouros (SIC) 2014. Consiste no registro fotográfico
das atividades da Semana, na Baixada Santista.

FIGURA

35: DIVULGAÇÃO

DE FOTÓGRAFOS VOLUNTÁRIOS PARA A SEMANA DE INT EGRAÇÃO DOS CALOUROS
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FIGURA

36: LOGO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS CALOURO S 2014, CRIADO PELO BOLSISTA
PUBLICADAS .

FOTO

3: EXEMPLO DE FOTO COM

EDIÇÃO ( NA FOTO , APRESENTAÇÃO DO GRUP O TEATRAL - CIRCENSE OS PANTHANAS , EM

APRESENTAÇÃO DURANTE A SEMANA DE INTEGR AÇÃO

FOTO

E COLOCADO EM TODAS AS FOTO

4: EXEMPLO DE FOTO SEM

2014).

EDIÇÃO ( NA FOTO , CALOUROS DE PSICOLOGIA ). FOTO DE LYGHIA BENED ETTI
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Os efeitos do registro fotográfico dos calouros e das atividades da Semana de Integração
foram avaliados como muito positivos. Julgamos que a ação foi bem sucedida no sentido
em que inicia uma forma de registro da história do Campus que até então não se via.
Além do mais, pôde-se propiciar um acolhimento aos calouros e sua integração com os
estudantes veteranos e demais atores sociais do Campus para além dos muros da
Universidade.
3) Arte na Semana de Integração: A ação “Arte na Semana de Integração” foi uma
estratégia de trazer para a SIC atrações artísticas. Faz parte da programação
tradicional a realização de dinâmicas sobre a nova vida da Universidade, as
expectativas sobre os cursos, oficinas sobre educação sexual, entre outras, e
apresentações de questões técnicas do Campus.
Esta ação visou inserir nesta programação também atrações artísticas como
forma de proporcionar uma acolhida mais interessante e convidativa para os
calouros.
Além da Bateria Repicapau, se apresentaram na SIC Os Panthanas -- Núcleo de
Pathifarias Circenses com o espetáculo “Uma Palhaçada Federal” e a banda
Vagabundo Bunda Bandis.

FOTO

5: OS TRÊS PALHAÇOS QUE

COMPÕEM O GRUPO OS P ANTHANAS
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FOTO

FOTO

6: FOTO DA PLATEIA DURA NTE APRESENTAÇÃO D ’ OS PANTHANAS

7: VAGABUNDO BUNDAS BAN DIS NO EDIFÍCIO CENTRAL SILVA JARDIM ( COM EDIÇÃO )
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FOTO

8: ESTUDANTES DANÇANDO

AO SOM DA VAGABUNDO BUNDAS BANDIS ( COM EDIÇÃO )

Para o último semestre de 2014, iniciamos o processo de criação de um projeto
que será submetido à plataforma Brasil que contempla questões de
pertencimento do estudante em relação à universidade bem como proporcionar
uma reflexão da importância da saúde relacionada a produções culturais.
4) Videoteca Cultural: Este BIG iniciou suas atividades em 2013 e terminou em
meados de Junho. Devido dificuldades físicas, optou-se por redefinir as
estratégias deste BIG, o que foi bem produtivo, pois conseguimos entre as
atividades desenvolvidas, a interlocução com o Museu da Imagem e do Som de
Santos (MISS). Pretendemos renovar assim que possível estreitar os laços
institucionais com o MISS.
5) Museu de Imagem e do Som de Santos – MISS e Unifesp: O Museu de Imagem e
do Som de Santos (MISS) é um equipamento de lazer gerido pela Secretaria de
Cultura e COCINE e traz a proposta atual da preocupação e fundamentar o
resgate, o resguardo, a catalogação e a perpetuação da vida cultural e artística de
nossa cidade e região, utilizando-se dos preceitos da linguagem multimidiática
para tal.
Os suportes são os mais variados: papel (cartazes – folhetaria-recortespublicações atuais e de época), a imagem em movimento (cinema, tv, vídeo,
institucionais) e estática (foto – cromo-slides), o som (depoimentos-gravações
musicais- memória oral). E tudo isto em duas plataformas: a real, em seu espaço
físico e a virtual, dentro dos novos moldes de cyber museu.
O Museu conta ainda com estúdio de gravação digital para gravações ao vivo e
trilha sonoras, auditório Chico Botelho com 75 lugares e tela de 200 polegadas,
sistema de som e projeção, ilha de escuta, sala de vídeo.
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6) Morar no Campus Baixada Santista: É de conhecimento da Universidade as
dificuldades encontradas pelos estudantes do Campus Baixada Santista egressos
de outras regiões (cidades e estados) ao que tange ao estabelecimento de
moradia provisória nas imediações do Campus. A região sofre com reflexos de
ações de especulação imobiliária, o que tem ocasionado uma supervalorização
dos imóveis, bem como dos valores e trâmites de locação.
Tal contexto, destaca a necessidade do desenvolvimento de ações institucionais
que contribuam para a minimização desta questão, garantindo, assim, a
permanência dos estudantes que necessitem residir na localidade onde o Campus
universitário está situado.
Nesta perspectiva, a construção de uma Moradia Estudantil vislumbra-se como
uma política de médio e longo prazo e a organização e divulgação de um cadastro
de repúblicas estudantis já existentes apresenta-se como uma ação contínua de
impacto a curto prazo, principalmente no início de cada ano letivo, quando
recebemos novos estudantes, em sua grande maioria egressos de outras regiões.
Nossa proposta pretende atuar nas duas frentes supracitadas.
Já dispomos de uma Comissão Local de Moradia Estudantil, responsável por
facilitar a organização do projeto de construção da moradia estudantil do
Campus, de modo que pretendemos contribuir para o levantamento de
demandas/necessidades ao que tange a moradia a partir das especificidades da
comunidade acadêmica do Campus, com o intuito de subsidiar a Comissão na
elaboração do seu Termo de Referência.
Quanto à divulgação de vagas existentes nas repúblicas estudantis, pretendemos
fazer um levantamento das vagas, organizar e divulgá-las por meios que facilitem
o acesso dos estudantes.
7) Atividades propostas aos bolsistas: Interlocução com os estudantes do Campus e
membros da Comissão local de Moradia Estudantil; Levantamento de
necessidades para a elaboração do Termo de Referência em parceria com a
Comissão e Participação nas atividades e reuniões da Comissão local de Moradia
Estudantil; Levantamento, cadastramento e divulgação de repúblicas a partir das
redes sociais e outros meios de comunicação.
As ações propostas encontram-se em andamento com supervisão e
acompanhamento da assistente social do NAE.
8) Bolsa de Levantamento de demandas estudantis: “Você tem fome de que?”: O
objetivo dessa proposta é realizar um levantamento de demandas e necessidades
apontadas pelos próprios estudantes. Organizada a partir da compreensão de que
demandas são/estão interrelacionadas, a bolsa foi pensada para realizar
levantamentos de informações de forma interseccional a partir de várias fontes
visando compreender como o cotidiano universitário se organiza a partir das
demandas dos estudantes.
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