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1 - APRESENTAÇÃO
O presente relatório de gestão visa apresentar as atividades realizadas pela PróReitoria de Assuntos Estudantis (Prae), Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) e os
Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE) de cada Campus, bem como a utilização dos
recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil em 2017. O relatório permite
conhecermos as muitas ações de permanência estudantil que vimos realizando, analisar
seus resultados e redefinir metas e estratégias.
Muito nos preocupa a insuficiência dos recursos do Plano Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES) para atender as necessidades crescentes de todos(as) estudantes. Os
dados da nossa pesquisa anual do perfil de estudantes ingressantes aponta para o
sucesso na implementação da política de cotas pela Universidade. Orgulhamo-nos de
termos mais estudantes de escolas públicas, de baixa renda, negros(as),

maior

diversidade de gênero e pessoas com deficiência – toda essa pluralidade nos fortalece
e faz com que a Universidade cumpra seu papel social. Temos atuado fortemente na
busca por mais recursos junto ao Ministério da Educação, na consolidação da
permanência estudantil como lei e compromisso do Estado brasileiro e no
aprimoramento das nossas atividades, para garantir o sucesso nos objetivos acadêmicos
e qualidade de permanência para todos(as) estudantes.
Nossas ações são desenvolvidas de maneira a contemplar as áreas elencadas no
decreto no. 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o PNAES, a saber: moradia
estudantil; alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte;
creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
Trabalhamos com muitos(as) parceiros(as) para criar a Política de Alimentação e
a Política sobre Álcool e Outras Drogas da Unifesp, ambas aprovadas pelo Conselho de
Assuntos Estudantis em 2017. Da mesma forma, elaboramos a proposta de Política de
Acessibilidade e Inclusão da Unifesp, que está em fase de apreciação pelos Conselhos
Centrais da Universidade.
Seguimos promovendo debates sobre temas relevantes para a comunidade
acadêmica, em especial para estudantes: III Seminário de Políticas de Permanência na
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Universidade: democratização da educação superior; Seminário Álcool e Outras Drogas
na Unifesp: uma política em contrução; Debate Política e Ações de Assistência e
Permanência Estudantil no Ensino Superior: uma visão interdisciplinar da Unifesp – no III
Congresso Acadêmico da Unifesp; I Colóquio - Sociabilidade e Permanência na
Universidade: Refletindo Sobre o Impacto do Racismo na Saúde Mental; 4ª Mostra do
Programa de Bolsas de Iniciação à Gestão; II Seminário de Acessibilidade e Inclusão para
a Unifesp, além de muitas outras atividades realizadas pelo SSCD e NAEs em cada
Campus e apresentadas nesse relatório.
Vale listar outras atividades direcionadas aos(às) estudantes e que estão
detalhadas nesse relatório:
•

PAPE/PBP (Programa de Auxílio Para o Estudante/Programa Bolsa Permanência);

•

Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) para estrangeiros;

•

BIG Prae/NAE (Bolsa de Iniciação a Gestão Prae/NAE);

•

BIG UNIVERSAL (Bolsa de Iniciação a Gestão Universal);

•

Pró-Cultura;

•

Praeventos;

•

Praesportes;

•

Curso comida de República;

•

Curso Direitos Humanos – sociedade, cultura e educação;

•

Curso Reflexões sobre o racismo e saúde mental
Assim como o trabalho diário das equipes da PRAE, SSCD e NAEs, buscando

acolher as demandas estudantis e construir as melhores soluções possíveis. Desejamos
uma boa leitura. Sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o email: prae@unifesp.br.

2 - ORÇAMENTO DA PRAE 2017
Neste item, apresentaremos o uso do orçamento do Plano Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES) e demais recursos orçamentários destinados à Assistência Estudantil
na Unifesp.
O Orçamento de 2017 foi aprovado pelo Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) em
reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2017. Como nos anos anteriores, a Prae enfrentou
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diversos desafios para poder viabilizar a manutenção dos programas e projetos
relacionados à assistência estudantil, tendo em vista contingenciamentos diversos, o fim da
entrada de novos (as) estudantes no Programa Bolsa Permanência (PBP), entre outros. Não
foi possível reajustar os valores dos auxílios pagos, por outro lado, a Prae seguiu atendendo
a todos (as) estudantes socioeconomicamente vulneráveis da Unifesp, sem listas de espera
e sem recusar quem tem o perfil dos nossos editais, os quais, por sua vez, atendem a
legislação pertinente.
O orçamento da Prae advém principalmente da verba do PNAES, que em 2017 foi de
R$ 9.092.680,60. Tal valor tem sido insuficiente para atender às demandas necessárias para
a assistência estudantil, sendo necessário complementações com o orçamento da
Universidade. Por meio da captação de recursos externos de fomento, a Prae pôde realizar
os Editais Praeventos, Procultura e Praesportes.
As previsões orçamentárias aprovadas mostram o aumento da necessidade de mais
recursos, devido à expansão universitária e ao maior número de estudantes. Além disso, o
aumento do percentual de cotistas, para 50% das vagas, o empobrecimento das famílias e
desemprego no país podem se traduzir no aumento da demanda por assistência estudantil.
Outras ações da Prae que envolvem recursos financeiros a estudantes são realizadas
por meio de editais de ampla concorrência publicados no site oficial.

Seguem as ações da Prae no ano de 2017. Detalhamentos dos dados podem ser encontrados
no site da Prae.
T ABELA 1: O RÇAMENTO P RAE - 2017
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T ABELA 2: D ADOS TOTAIS DE ORÇAMENTO P RAE - 2017
Investimentos PRAE

Baixada Santista

Diadema

Guarulhos

Osasco

S. J. dos Campos

São Paulo

Subsídios RU
(estudantes graduação)

R$ 742.205,47

R$ 422.118,40

R$ 839.803,74

R$ 837.609,30

R$ 546.623,70

R$ 714.359,40

PAPE (Programa Auxílio
para Estudantes)

R$ 7.425.312,00

Mês(es) com maior(es)
nº estudantes atendidos

414 (Jul. e Ago.)

231 (Set.)

469 (Set.)

93 (Mai.)

237 (Jul.)

145 (Jun. e Jul.)

Mês(es) com maior(es)
nº auxílios concedidos

728 (Jul.)

399 (Set.)

913 (Jun.)

176 (Mai.)

449 (Jul.)

202 (Jul.)

Não Atende

99

Valor Total PNAES 2017

R$ 9.092.680,60

Auxílios Totais (RU +
PAPE)

R$ 11.528.032,01

Total PBP $

R$ 1.151.200,00

Média Mensal
PBP/Estudante
Total $ gasto no campus
(RU + PAPE + PBP)

86

24

Não Atende

Não Atende

R$ 12.679.232,01

2.1 - Outras receitas e despesas da Prae para além do PNAES
➢ Subsídio Restaurante Universitário para estudantes de Graduação
Estudantes de graduação pagaram R$ 2,50 por refeição nos Restaurantes
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Universitários. A diferença no custo da refeição é parcialmente subsidiada pela Prae com
verba do PNAES, mas por ser insuficiente para atender a demanda, tem sido
complementada com recursos da Reitoria e dos campi.

➢ Subsídio Restaurante Universitário para estudantes de Pós-Graduação
Estudantes de mestrado e doutorado na Unifesp pagam R$ 3,50 por refeição nos
Restaurantes Universitários. A diferença no custo da refeição é subsidiada com verba da
Reitoria e dos campi. O valor dessa despesa em 2017 foi de R$ 300.596,06.

➢ Editais Praeventos, Procultura e Praesporte
Contamos com apoio de recursos do convênio da Unifesp com Banco Santander.
Cada um dos Editais publicados pela Prae: Praeventos, Procultura e Praesporte, foi
realizado com R$ 30.000,00 dessa fonte.

➢ Despesas referentes à manutenção do Serviço de Saúde do Corpo
Discente (SSCD)
Para mantermos o Serviço de Saúde do Corpo Discente funcionando, dependemos
da Reitoria para o pagamento do aluguel de seus imóveis, bem como das despesas de
sua manutenção. Em 2017 essas despesas somaram R$ 190.982,40.

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
PELAS COORDENADORIAS DA PRAE
3.1 - Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de
Permanência (CAAPP)
A conjuntura nacional de cortes e contingenciamentos afetaram sobremaneira a
vida acadêmica, econômica e política nas universidades públicas, com forte impacto na
Unifesp, particularmente, na Prae que implementa a política de assistência e
permanência estudantil, de acordo com as diretrizes do PNAES e da Unifesp.
Nesse contexto, apesar das dificuldades, as principais atividades desenvolvidas
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pela CAAPP foram:

•

Avaliação do ano de 2016 e Planejamento para o ano de 2017, em um
processo coletivo, em janeiro de 2017;

•

A CAAPP com base no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) buscou
articular os objetivos/ações do PPI com os objetivos/ações da CAAPP;

•

Comissão PAPE/PBP:
A Comissão de Avaliação e Estudo do Programa de Auxílio para Estudantes

(PAPE) e Programa de Bolsa Permanência (PBP) funcionou regularmente em 2017
realizando sua competência/atribuição de avaliar, monitorar e deliberar sobre as
demandas estudantis referentes aos auxílios e bolsas. Além de dar continuidade as
ações de rotina: análises de solicitações de (novos) pedidos/renovação, recursos de
segunda instâncias, estudo, controle e avaliação do PAPE/PBP, orientação,
acolhimento, construiu:
1) Chamada obrigatória para reanálise da documentação destinada a
todos(as) os(as) estudantes regularmente matriculados(as) nos cursos de
graduação e vinculados ao PAPE e ao PBP;
2) Aprofundamento da dinâmica da Metodologia de avaliação, de modo a
tornar mais explícitos os atenuantes e agravantes considerados no
processo de classificação de condições socioeconômicas dos (as) usuários
(as) das bolsas (PBP) e auxílios (PAPE).

•

Aprovação,

implantação

e

acompanhamento

da

Comissão

Interdisciplinar PBP Indígenas e Quilombolas, atendendo a Portaria
Ministerial 389, de 09/05/2013:
Esta Comissão foi aprovada pelo CAE no início do ano e tem por competência:
realizar acompanhamento dos (as) estudantes indígenas e quilombolas na
Instituição; construir mecanismos de controle e avaliação para validação das
solicitações de bolsas; articular com estudiosos, lideranças e referências da área,
bem como, os órgãos oficiais do Governo Federal (Fundação Nacional do Índio ou

18

Fundação Cultural Palmares); potencializar ações afirmativas que dialoguem com a
questão étnico/racial e cultural dos (as) estudantes indígenas e quilombolas na IFE
(fóruns, eventos, rodas de conversa, entre outros); elaborar material informativo e a
ampla divulgação do Programa Bolsa Permanência (Indígena e Quilombola) nas
páginas oficiais da Instituição e redes sociais com a colaboração dos Núcleos de
Apoio aos Estudantes. É constituída por três membros titulares: Profa. Elisabete
Aparecida Pinto (Prae); Profa. Eliana Rodrigues (campus Diadema) e Amaro Cosmo
Mesquita (representante indígena) e três suplentes: Melissa Elaine Campos dos
Santos (Prae), Ivair Augusto dos Santos (representante da comunidade acadêmica
externa à Unifesp) e Maria Aparecida de Laia (representante da comunidade
quilombola e negra). Período de vigência dos membros na Comissão: dois anos,
podendo ser reconduzidos. Juntamente com essa Comissão foi organizada a
proposta do I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO E PERMANÊNCIA INDIGENA E
QUILOMBOLA para o primeiro semestre de 2017. No entanto, não foi realizado por
questões de incompatibilidade de agendas;

•

Ampliação e fortalecimento do debate em torno das Ações Afirmativas
na CAAPP:
Objetivando ampliar, para além de assuntos relacionados as bolsas/auxílios, as

ações no âmbito das ações afirmativas, sobretudo, a partir de questões referentes ao
racismo institucional, sexismo, machismo e lgbtfobia e outras presentes na
universidade; e nesse sentido, construir alternativas coletivas para construir um
projeto/ação de combate ao racismo, preconceitos a favor dos direitos humanos.
Constituiu-se uma Comissão para pensar as Ações Afirmativas envolvendo
profissionais de todos os campi.

•

Valorização e estímulo para a atuação interdisciplinar dos servidores
dos NAEs na busca pela reconstrução do processo de trabalho, em que
a equipe se reconhecesse como protagonista:
Nesse sentido, foi realizada uma Mesa Redonda intitulada “Política e Ações de

Assistência e Permanência Estudantil no Ensino Superior: uma visão interdisciplinar
da Unifesp”, no III Congresso Acadêmico Unifesp, no dia 02 de junho de 2017, das
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14h às 17h. Essa mesa contou com a participação de servidores de diferentes
formações que tiveram a possibilidade de apresentar seus trabalhos, estudos e
pesquisas relacionados à assistência e permanência estudantil e ações afirmativas,
a partir de experiências em seus locais de trabalho;

•

Organização e participação do III Seminário de Políticas de
Permanência

na

Universidade:

democratização

da

educação

superior, ocorrido no dia 19 de outubro de 2017:
Evento organizado pela Comissão de Estudos de Perfil do Estudante de
Graduação (CEPEG) vinculada às Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis (Prae) e de
Graduação (Prograd), contou com a participação do coordenador-geral de Relações
Estudantis da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação
(Sesu/MEC), Antonio Correa Neto, e dos professores Mauro Iasi (UFRJ) e Lisete
Arelaro (USP). Durante o Seminário foi apresentado o histórico com as mudanças do
Perfil Socioeconômico e Cultural dos Ingressantes da Unifesp, entre 2012 e 2017. Os
dados comprovam a eficácia dos esforços feitos pela Unifesp para promover a
diversidade e a inclusão entre seus estudantes. Dos quase 3 mil ingressantes de
graduação em 2017, a maioria tem entre 19 e 21 anos de idade; 56% são mulheres;
31,6% são pretos, pardos ou indígenas; 56% cursaram integralmente a escola
pública e 65% possuem renda familiar per capita de até 1,5 salários mínimos (mais
detalhes

do

estudo

podem

ser

visualizados

neste

link:

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/comissoes/cepeg/docume
ntos/perfil-geral;

•

I Colóquio - Sociabilidade e Permanência na Universidade: Refletindo
Sobre o Impacto do Racismo na Saúde Mental
Coordenado pela Professora Elisabete Pinto o Colóquio discutiu as dimensões

que envolvem a permanência estudantil de negros, indígenas e quilombolas nas
universidades públicas no Brasil. O evento integrou as várias estratégias que a
Unifesp tem adotado para superação das desigualdades raciais, de gênero e
sexuais;

•

Supervisão e orientação aos Bolsistas BIG-Prae:
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Deu-se continuidade a esse processo de orientação a duas bolsistas, que
continuaram os estudos e pesquisas sobre o perfil dos Estudantes PAPE/PBP 2016,
cujos resultados serão apresentados nos Congressos Acadêmicos descentralizados
nos campi em 2018;

•

Devolutiva do Estudo sobre o Perfil dos estudantes PAPE/PBP 2015,
realizado pelas Bolsistas BIG-Prae:
A devolutiva foi realizada em alguns momentos de 2017, a exemplo do III

Congresso Acadêmico da Unifesp e no III Seminário de Políticas de Permanência na
Universidade: democratização da educação superior;

•

Participação no III Congresso Acadêmico 2017:
As Coordenadorias da Prae estiveram presentes no III Congresso Acadêmico

2017 coordenando mesas de apresentação de trabalhos, mesas redondas e rodas de
conversas referentes aos estudos que envolvem temáticas relacionadas a assuntos
estudantis;

•

Retomada da implantação do Sistema informacional PAPE/PBP:
O Sistema de Informação Unificado do PAPE/PBP (Sistema PAPE/PBP) visa

construir um sistema informacional comum com a finalidade de organizar,
sistematizar, agregar maiores informações da vida estudantil e democratizar o
acesso para assistência e permanência estudantil no sistema de pagamento de
bolsas. Este sistema data de um longo processo de construção. Foi elaborada
proposta de criação do Sistema de Informação Unificado – “SIU Assistência
Estudantil” em conjunto com proposta existente construída a partir de um projeto
BIG orientado pelo NAE-SJC. Em 2017, o desafio foi dar andamento a esse sistema,
compreendendo que se trata de institucionalização desse sistema para unificar,
controlar, avaliar e melhorar fluxos de procedimentos dos auxílios e bolsas. Além
disso, trata-se de um sistema institucional que irá viabilizar o controle do
desempenho e período de permanência e conclusão do curso. Foram realizadas
inúmeras reuniões que não avançaram muito na implantação do sistema, que até o
momento não entrou em vigência.
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Alguns desafios para 2018:
•

Dar ênfase nas ações afirmativas por meio de análises e construção de estratégias
de trabalho (ações) para assistência/permanência estudantil, tendo por base o
perfil dos estudantes da Unifesp e também o perfil dos estudantes PAPE/PBP;

•

Priorizar as ações/debates sobre violência de gênero, raça/etnia, preconceitos,
orientação sexual e estudante trabalhador;

•

Dar continuidade ao trabalho interdisciplinar e em equipe;

•

Dar continuidade às discussões do Fórum de assistência e permanência
estudantil;
É importante destacar o desafio que teremos pela frente para o ano de 2018 numa

conjuntura de grave crise política, de crise socioeconômica, de cortes e
contingenciamentos. Portanto, de uma sociedade mais empobrecida.
Por outro lado, é necessário destacar a importância da política de assistência e
permanência estudantil na educação superior, particularmente na Unifesp, no sentido de
demonstrar que essa política potencializa ações afirmativas, programas de auxílios,
apoio pedagógico e proporciona a democratização do ensino, o acesso e a permanência.
Dessa forma, contribui para que estudantes de família de baixa renda tenham
possibilidades de estudar, de permanecer e de concluir a graduação em universidade
pública.
Faz-se relevante a ampliação das ações afirmativas no âmbito dessa
Coordenadoria, consideradas como mecanismos de natureza temporária e especial, cujo
objetivo é minimizar situações resultantes de um processo histórico discriminatório
envolvendo populações negras, quilombolas e indígenas e promover o acesso a bens
públicos que possam elevar as condições de vida dos estudantes. Inseridas como
importantes na democratização do ensino superior brasileiro, a assistência estudantil e
as ações afirmativas são caracterizadas por ações voltadas a garantir a equidade social,
o que vai exigir dos NAES, PRAE e Unifesp um esforço conjunto na busca de saídas,
estratégias e lutas coletivas em prol da assistência e permanência estudantil,
articulando/fortalecendo alianças para permanecer na luta.

3.2 - Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades
Complementares (CAPAC)
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A coordenação de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares colabora
com a permanência do (a) estudante até a conclusão do seu curso, contribuindo com o
percurso acadêmico e agindo preventivamente na redução da reprovação, retenção e
evasão.
Para atingir seus objetivos, a coordenação continuou apostando, no ano de 2017,
na identificação de elementos diagnósticos que possibilitam a obtenção de dados e
informações que subsidiam a implementação e desenvolvimento de políticas de
permanência estudantil mais eficazes e pertinentes. A publicação do Relatório da Cepeg
(Comissão de estudo do perfil do estudante de graduação), com presidência desta
coordenadoria, representa um avanço para o ano de 2017.
Foram divulgados os seguintes estudos:

•

Escolaridade

de

Pais

Ingressantes

(2012/2017)

-

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/comissoes/cepeg/docu
mentos/perfil-geral?download=456:serie-historica-da-escolaridade-dos-paisdos-estudantes-ingressantes-da-universidade-federal-de-sao-paulo-2012-2017

•

Análise

do

Perfil

dos

Ingressantes

de

2016

–

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/comissoes/cepeg/docu
mentos/perfil-geral?download=460:relatorio-cepeg-2016

•

Relatório de Dados da Saúde do Estudante Ingressante 2015
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/comissoes/cepeg/docu
mentos/perfil-saude?download=437:relatorio-de-saude-do-estudanteingressante-2015
Além disso, o quadro de profissionais que compõe a coordenadoria continuou o

mesmo: um pedagogo na reitoria, um pedagogo no campus Osasco e uma pedagoga no
campus Baixada Santista. As ações desses profissionais estão compiladas em partes
específicas desse relatório, mas o trabalho continua mantendo características de ações
e atividades de ensino, pesquisa e extensão, de abordagem coletiva e/ou individual,
focadas nas relações pedagógicas, psicossociais e impactantes na permanência

23

estudantil. A tônica do trabalho em equipe e de estratégias interdisciplinares foram as
recomendações sugeridas ao profissionais dos NAEs.

❖ Bolsa de Incentivo a Gestão - BIG
O programa de bolsas de incentivo à gestão, criado e desenvolvido pela PRAE,
tem como objetivo inserir e integrar os (as) estudantes de graduação em atividades
profissionais de gestão relacionadas tanto às ações universitárias, como para o
aprimoramento das habilidades individuais necessárias à gestão de processos de
trabalho. Esse 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. Para o
desenvolvimento dos projetos, às áreas de atuação restringem-se exclusivamente
àquelas que têm como alvo direto e/ou indireto a permanência estudantil, sendo
vedadas outras modalidades temáticas e acadêmicas.
Atualmente, conta com dois editais nos quais as vagas são distribuídas da
seguinte maneira:
•

Programa de Iniciação à Gestão na PRAE - BIG 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
campus da Unifesp. Contou com a oferta de até 35 vagas, distribuídas entre a
PRAE e os NAEs (Núcleos de Atendimento ao Estudante).

T ABELA 3: D ISTRIBUIÇÃO DE VAGAS BIG - PRAE 2016/2017

Distribuição realizada a partir dos planos de trabalho
enviados pelos NAEs e coordenações da PRAE
Departamento
NAE Baixada

NAEs

Santista

Qtd.

Total

5

NAE Diadema

5

NAE Guarulhos

5

25

24

NAE Osasco
NAE São José dos
Campos

Coordenadorias

5

NAE São Paulo

0

CAAPP

2

CAPAC

2

Apoio à CEPEG

1

Tecnologias
Digitais
•

5

6

1

Programa de Iniciação a Gestão Universal – BIG Universal (criado no ano de
2012): oferece ao (à) 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 setor/segmento. Concede 30 vagas, que são distribuídas após avaliação
e aprovação dos projetos aos quais se referem. O ano de 2017 revelou um
aumento significativo do número de propostas.

T ABELA 4: BIG U NIVERSAL - P ROJETOS C ONTEMPLADOS - 2017

Projetos contemplados em 2017
Perfil cultural dos estudantes de graduação da UNIFESP: Desenvolvimento de um
aplicativo R/Shiny para análise de dados culturais
Vida de Estudante
Acervos digitais e sua importância
Documentário sobre a memória da experiência estudantil na Unifesp.
Oficinas Conversar e Conviver focadas em Comunicação Não Violenta (CNV)
Gestão de Resíduos Sólidos (RS) nas unidades acadêmicas do campus Diadema da
Unifesp: uma abordagem sintonizada à lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos)
Acompanhamento das atividades técnicas do Restaurante Universitário da UNIFESP Campus Diadema
RÁDIO SILVA - Rádio Experimental da UNIFESP – BS
Gestão de resíduos químicos e biológicos nas unidades acadêmicas geradoras no
campus Baixada Santista da Unifesp
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TICs aplicadas em laboratório de audiovisual
Gestores 2.0
Aplicação de métodos de gestão de atividades com o apoio da ferramenta JIRA
Sonoridades Literárias
DOC Unifesp
Cultivando “a Jardim”: Uma horta comunitária na Universidade
Avaliação dos níveis de burnout e bem estar dos estudantes de medicina junto à Rede de
Bem Estar do Estudante do campus São Paulo
Receptor Crítico, Emissor Consciente
Gestão de Resíduos na EFLCH-UNIFESP: Alternativas Possíveis
Gestão da Cultura no Laboratório de Corpo e Arte
Gestão do Programa Social Mao3D da Unifesp SJC
Gestão de projetos sustentáveis no Instituto de Ciência e Tecnologia
Suporte Educacional para a Disciplina de Apoio ao Cálculo
Apoio à gestão político-pedagógica e institucional do Centro de Educação em Direitos
Humanos (CEDH) da UNIFESP/BS
Kung Fu: uma intervenção prático-pedagógica
Apoio pedagógico ao Cursinho Popular Cardume
Apoio à comunicação e à informação do Projeto Juventudes e Funk
Produtores aprendizes do Grupo de Estudos e Práticas Artísticas da Cia do Caminho
Velho (GEPA) 2017
Foi possível acompanhar e contribuir com o desenvolvimento e execução das
atividades dos (as) bolsistas por meio de 2 (dois) encontros realizados com todos os
bolsistas BIG PRAE e 1 (um) encontro com bolsitas BIG Universal. Os trabalhos dos (as)
bolsistas foram apresentados na 4ª Mostra do Programa de Bolsas de Iniciação à Gestão,
realizado junto ao III Congresso Acadêmico da Unifesp, em forma de roda de conversa
e apresentação de pôsteres, conforme programação a seguir.
F IGURA 1: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA P RAE NO III C ONGRESSO A CADÊMICO DA U NIFESP - 2017
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F OTO 1: A PRESENTAÇÃO DE TRABALHO - III C ONGRESSO A CADÊMICO U NIFESP - 2017
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F OTO 2: A PRESENTAÇÃO DE TRABALHOS BIG - III C ONGRESSO A CADÊMICO U NIFESP - 2017

F OTO 3: A PRESENTAÇÃO DE T RABALHOS BIG - III C ONGRESSO A CADÊMICO U NIFESP - 2017

❖

Tecnologias Digitais e Ambiente Virtual de Aprendizagem
A educação a distância (EAD) tem se colocado como uma estratégia na relação

ensino-aprendizagem cuja mediação didático-pedagógica se dá utilizando meios de
comunicação virtual e, no nosso caso, o ambiente virtual de aprendizagem (moodle).
Essa modalidade permite que o estudante possa acessar e participar do curso em
qualquer localização geográfica, desde que esteja conectado à internet. A Prae buscou
ao longo de 2017 desenvolver cursos de, em média, 20 horas de duração, com temáticas

28

específicas voltadas aos (às) estudantes da Unifesp. Os cursos foram disponibilizados
na Plataforma Moodle da PRAE https://prae.moodle.unifesp.br/.

❖ Curso Comida de República (carga horária: 20 hrs)
Esta proposta fez parte do programa de cursos de curta duração EAD da
Coordenação de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares. O objetivo
principal é construir conhecimentos, compartilhar vivências sobre alimentação e
explorar as relações que os (as) estudantes/comunidade acadêmica estabelecem no
contexto da vida universitária, especialmente em moradias estudantis. Além disso,
almeja-se mudar posturas, hábitos, comportamentos e compartilhar conhecimentos.
Ministraram o curso: Gabriela Vedovato (Nutricionista), Fabrício Leonardi (Assistente
Social), Luana Cardozo (Bolsista BIG - Serviço Social), Alanis Amorim Angotti (COUNUT
- Nutrição), João Gabriel Sanchez Tavares da Silva (Nutricionista - COUNUT) e a
voluntária Ingrid Garcia (graduanda de Letras – campus Guarulhos). Importante destacar
a parceria da Prae com o COUNUT que é um grupo que procura realizar atividades e
intervenções contínuas entre e para a comunidade acadêmica, na forma de uma usina de
ideias criativas e inovadoras sobre Alimentação, pensando de um modo teórico-prático
e não tecnicista, conciliando conhecimentos populares com os técnico-científicos.
A quarta edição do curso e primeira do ano ocorreu entre 17/04/2017 e
18/06/2017 com 100 inscritos, divididos em 4 turmas. Já a quinta edição aconteceu no
período de 03/10/2017 a 27/11/2017, com 39 estudantes em apenas uma turma.
As atividades desenvolvidas foram apresentadas no III Congresso Acadêmico da
Unifesp e houve a participação no Congresso Internacional de Nutrição, em Buenos
Aires, Argentina.
A ideia é oferecer novamente outras edições deste curso ao longo de 2018.
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F IGURA 2: C ARTAZES DE DIVULGAÇÃO DO CURSO - C OMIDA DE R EPÚBLICA

❖ Curso Direitos Humanos – sociedade, cultura e educação
(carga horária: 20 horas)
F IGURA 3: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO CURSO D IREITOS H UMANOS : S OCIEDADE , C ULTURA E C ULTURA
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Esta proposta também faz parte do programa de cursos de curta duração EAD da
CAPAC.

A

partir

da

experiência

acumulada do curso de especialização
“Educação

em

Direitos

Humanos”

realizado nos anos 2015/2016 na Unifesp,
implantamos um curso de capacitação que
visou fornecer subsídios para promover
processos
multidimensionais,

sistemáticos
considerando

e
os

fundamentos da educação em direitos
humanos. Portanto, o curso pretendeu
contribuir com a formação dos (as)
estudantes e membros da comunidade no
sentido de provocá-los (las), motivá-los
(las) e subsidiá-los (las) para a realização
de práticas pedagógicas, criação de
materiais didáticos e vivência de uma
cultura dos direitos humanos.
Este curso foi uma parceria com o Centro de Educação em Direitos Humanos da
Unifesp Baixada Santista (CEDH Unifesp.bs) e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(Proec). Teve como coordenadores Fabrício Leonardi e Raiane Assumpção, e como
tutores dos cursos as estagiárias e voluntárias do CEDH: Anna Paula Vieira Lima, Carolina
Cunha Neder Fernandez, Aline Rocco e Valéria de Oliveira Ribeirinho.
Ocorreram duas edições, uma entre 02/10/2017 e 13/11/2017, com 99 inscritos,
e outra entre 13/11/2017 e 11/12/2017, com 39 participantes.

❖ Constituição de uma Comissão Central para discutir
questões relacionadas à acessibilidade e inclusão dos (as)
estudantes com deficiência
De acordo com a Lei no. 13409/2016 que dispõe sobre a reserva de vagas para
Pessoas com Deficiência, espera-se um aumento no número de ingressantes com
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deficiência na Unifesp em 2018. Para podermos recebê-los (las) e acolhê-los (las), foi
constituída uma Comissão Central com o objetivo de discutir questões relacionadas à
inclusão e acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência. A Comissão Central se
subdividiu em dois grupos de trabalho. Um grupo vem discutindo como desenvolver
uma cultura de inclusão, acessibilidade e permanência na Unifesp. As ações em
andamento são campanhas de acessibilidade (organizadas pelo Departamento de
Comunicação Institucional - DCI) e oferecimento do curso “Acessibilidade e Adaptação”
para os professores do 1º. termo. O outro grupo de trabalho propôs ações para a
matrícula dos ingressantes. Uma das ações da comissão foi a realização do II Seminário
de Acessibilidade e Inclusão para a Unifesp.

❖ II Seminário de Acessibilidade e Inclusão para a Unifesp:
Ingresso e Acolhimento dos Estudantes com Deficiência,
promovido pelas Pró-Reitorias de Graduação (Prograd) e
de Assuntos Estudantis (Prae).
No seminário, ocorrido no dia 06 de dezembro de 2017, os pró-reitores de
Graduação, Isabel Quadros, e de Assuntos Estudantis, Anderson Rosa, apresentaram as
ações de acessibilidade em andamento na Unifesp, levando em consideração que o
número de estudantes com deficiência aumentará em decorrência da Lei 13.409/2016,
que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos superiores
das instituições federais de ensino. A Unifesp prevê que cerca de 11,5% das 2.979 vagas
para os cursos de graduação serão reservadas a essa população em 2018 (340 vagas na
Unifesp). Em 2017, apenas cerca de 1,85% dos alunos ingressantes declararam algum
tipo de deficiência. A reitora, Soraya Smaili, reiterou a importância do comprometimento
da comunidade para continuar recebendo de forma acolhedora os novos ingressantes e
construindo soluções de acessibilidade em conjunto com as pessoas com deficiência.
Também explicou ser fundamental sensibilizar a sociedade e o Ministério da Educação
(MEC) para garantir os recursos financeiros necessários para desenvolver estratégias
de formação de servidores e docentes, adequação de infraestruturas e aquisição de
tecnologia assistiva. Verônica de Andrade Mattoso, professora da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro da Comissão Executiva do Fórum Permanente UFRJ
Acessível e Inclusiva (FPAI), compartilhou com os presentes a experiência e as ações da
UFRJ na recepção e na permanência de estudantes. A apresentação foi finalizada com
uma atividade de sensibilização na qual os participantes, com os olhos vendados,
“assistiram” um filme com o recurso de audiodescrição, simulando parte da realidade
de pessoas cegas.
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F IGURA 4: II S EMINÁRIO L OCAL DE A CESSBILIDADE E I NCLUSÃO PARA A U NIFESP

Em 2018, esperamos fortalecer as ações de acolhimento às pessoas com
deficiência que fazem parte da comunidade Unifesp. Para isso, vamos buscar, junto com
outras Pró-Reitorias, aprovar e implementar a Política de Acessibilidade e Inclusão da
Unifesp.

3.3 - Coordenadoria de Cultura, Atividade Física e Lazer
(CCAL)
A Coordenadoria de Cultura, Atividade Física e Lazer (CCAL) da Pró-Reitora de
Assuntos Estudantis (PRAE) objetiva apoiar projetos artísticos e culturais, bem como
favorecer a prática esportiva e participação em eventos por parte dos(das) estudantes
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da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Nesse sentido e no intuito de cumprir
com as atribuições que lhe compete, no ano de 2017 lançou os seguintes editais:
•

PRAEVENTOS (PROGRAMA DE APOIO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS) - EDITAL
03/2017;

•

PROCULTURA ESTUDANTIL (PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS ARTÍSTICOS E
CULTURAIS ESTUDANTIS 2017 – EDITAL 04/2017;

•

PRAESPORTES

(PROGRAMA DE

APOIO

À PRÁTICA

DE

ESPORTES

E

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES FÍSICAS) - EDITAL 05/2017 – APOIO À
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.

Para os quais destinou o recurso de R$ 90.000,00, sendo R$ 30.000,00 para cada
edital, financiados pelo programa Santander para execução dos projetos no período de
vigência de 01/09/2017 a 31/08/2018, no caso dos editais de Procultura e Proesportes,
bem como para que estudantes participassem em eventos no segundo semestre de 2017,
no caso do edital Praeventos.
Em 2017, a seleção dos projetos e propostas para participação em eventos contou
com o apoio de uma Comissão de Avaliação, cujos membros foram indicados e
aprovados em reuniões do Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) a partir de
participação voluntária.

❖ Praeventos
O edital Praeventos teve sua primeira edição em 2017 com o objetivo de oferecer
apoio financeiro no valor máximo de R$ 500,00 por proposta aos(às) estudantes de
graduação da Unifesp para que participassem de eventos nacionais e/ou internacionais,
quando realizados no país, realizados fora da Unifesp, e que possuíssem caráter político,
didático-pedagógico, esportivo e cultural.
Ao longo do período de inscrições, a PRAE recebeu 39 propostas, totalizando o
valor de R$ 15.689,38 reais, sendo contempladas 31 propostas para participação em
eventos nacionais e 08 propostas para participação em eventos internacionais,
totalizando o valor de R$ 15.689,38 reais. Destas, 10 foram para estudantes da Baixada
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Santista; 05 foram para o campus de Diadema; 09 foram para estudantes dos campus São
José dos Campos, 9 para estudantes do campus São Paulo e 06 foram para estudantes de
Guarulhos (Gráfico x).

G RÁFICO 1: P ERCENTUAL DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS P RAEVENTOS - 2017

Propostas Contempladas por Campus
15%

27%

23%
12%
23%

Baixada

Diadema

São José

São Paulo

Guarulhos

❖ Praesportes
O edital Praesportes também teve sua primeira edição em 2017 e foi destinado
aos (às) estudantes de graduação ou grupos representativos da categoria estudantil para
realização de atividades físicas e práticas de esportes, por meio de participação
ocasional

ou

organizada,

visando

equilibrar

a

saúde ou

melhorar

a

aptidão física e/ou mental e proporcionar entretenimento aos participantes. Ele está
ainda em execução, sendo que as atividades deverão ser encerradas até junho de 2018.
Ao longo do período de inscrições, a PRAE recebeu 16 propostas, atendendo
diferentes modalidades esportivas, sendo que duas foram desclassificadas por não
atenderem aos critérios estabelecidos pelo edital. Destas, 01 foi para o campus de
Diadema; 01 para o campus de Osasco, 01 para o campus de Guarulhos, 07 foram o
campus São José dos Campos e 04 para o campus de São Paulo, totalizando o valor de R$
30 mil reais.
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T ABELA 5: R ELAÇÃO DE P ROJETOS C ONTEMPLADOS NO E DITAL P RAESPORTES

Projeto
1

Treinos de Judô e Jiu-Jitsu no Campus SJC

2

Treinos de Esportes Coletivos - Futsal

3

Semana do Esporte - Ação e interação

4

Melhoria da Prática esportiva do Tênis de mesa

5
6

Prática esportiva no ambiente estudantil:
Handebol
Implantação de um clube de xadrez na Unifesp
SJC

7

Projeto para a recepção de calouros

8

Prática Esportiva no ambiente estudantil:
Basquetebol

9

Projeto Copa EPPEN

10
11

Manutenção do Treinos de Atletismo no Campus
São Paulo
Manutenção dos treinos de basebol e softbol
para os cursos do Campus SP

12

Copa Tigrinho
Equipe de dança e cheerleanding do ICT
Unifesp
Prática Esportiva no ambiente estudantil:
Voleibol

13
14

TOTAL

Valor
aprovada
R$
5.000,00
R$
900,00
R$
2.300,00
R$
2.743,00
R$
606,00
R$
146,00
R$
2.521,00
R$
1.875,00
R$
3.500,00
R$
2.700,00
R$
2.503,00
R$
3.500,00
R$
100,00
R$
1.606,00
R$
30.000,00

Campus
São José dos
Campos
São José dos
Campos
Guarulhos
São Paulo
São José dos
Campos
São José dos
Campos
São Paulo
São José dos
Campos
Osasco
São Paulo
São Paulo
Diadema
São José dos
Campos
São José dos
Campos

❖ Procultura 2016/2017 e 2017/2018
O edital Procultura já está em sua terceira edição, sendo que em 2017 tivemos a
finalização do edital Procultura 2016/2017 e o lançamento do Procultura 2017/2018,
ambos para apoiar projetos artísticos e culturais estudantis que necessitam de incentivos
financeiros para sua viabilização.

▪

Procultura 2017/2018
Ao longo do período de inscrições, a PRAE recebeu 27 propostas, sendo que 10

foram desclassificadas por não atenderem aos critérios estabelecidos pelo edital.
Destas, 02 para o campus de Diadema; 04 para o campus da Baixada Santista, 07 para o
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campus de Guarulhos e 04 foram o campus São José dos Campos (Tabela x), totalizando
o valor de R$ 30 mil reais.

T ABELA 6: R ELAÇÃO DE P ROJETOS C ONTEMPLADOS NO E DITAL P ROCULTURA 2017/2018

Projeto

Valor
aprovada

Campus

1

Exposição itinerante: abrace seu mundo

R$ 1.765,00

Baixada

2

Semana da Aeronáutica

R$ 1.000,00

São José dos
Campos

3

Produção de Peça Miúda

R$ 1.500,00

Guarulhos

4

Rostos da Expansão

R$ 2.560,00

Diadema

5

Núcleo de estudos musicais: NEMU

R$ 2.000,00

Guarulhos

6

Projeto de Extensão Spartacus

R$ 3.000,00

Baixada Santista

7

Escolinha CodeBloco: Batuque e integração

R$ 1.230,00

São José dos
Campos

8

Unifesta

R$ 745,00

Baixada Santista

9

Produção de vídeo: Nós por nós mesmos

R$ 3.000,00

Guarulhos

10

(Trans)itante: a pessoa transgênero ou travesti sobre
uma outra ótica

R$ 1.700,00

Diadema

11

Arte e Cultura! Minha, tua, nossa, resistência

R$ 2.000,00

Guarulhos

12

MemRef- Cultura, memória e identidade

R$ 1.250,00

Guarulhos

13

Bateria Repicapu

R$ 1.500,00

Baixada Santista

14

Solidarizando Sons

R$ 1.200,00

São José dos
Campos

15

Imago, entre fantasmas e vozes do silênciomontagem teatral

R$ 1.450,00

Guarulhos

16

Criação do grupo DancEJA

R$ 1.100,00

Guarulhos

17

Concurso: Caminho Literário e construção do
Caminho ao CCC

R$ 3.000,00

São José dos
Campos

TOTAL

▪

R$
30.000,00

Procultura 2016/2017 – Situação Final
A PRAE contemplou 23 propostas, totalizando R$ 40 mil reais financiados pelo

programa Santander para execução dos projetos no período de vigência de 01/09/2016
a 31/08/2017.
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Das propostas selecionadas, 08 foram para o campus da Baixada Santista; 11 para
o campus de Guarulhos, 02 foram o campus São José dos Campos e 02 foram para o
campus São Paulo. Sendo que os projetos contemplados puderam ser classificados nas
seguintes categorias: Expressão corporal/dança/meditação - 02; Educação – 02;
Fotografia – 01; Teatro – 01; Cinema, tecnologia, vídeo e multimídia – 03; Cultura e
oralidade - 06; Instalação - 03; Artes plásticas – 03; Música – 01; Diversos – 01.
Entretanto, das 23 propostas selecionadas, 09 estudantes declinaram do projeto
no momento do início da execução, totalizando aproximadamente R$ 12 mil reais que
não foram empregados. Sendo que 14 estudantes finalizaram as propostas, conforme
apresentado na Tabela x.

T ABELA 7: R ELAÇÃO DE P ROJETOS C ONTEMPLADOS E E XECUTADOS NO E DITAL P ROCULTURA 2016/2017

Projeto
1
2
3
4

IV Fórum de Educação Popular da
Unifesp/Baixada Santista- EVENTO
Exposição Itinerante: Cultura e Resistência
Indígena Guarani
(R)EXISTÊNCIA – PERCURSOS E
ANCESTRALIDADE Intervenção, exposição e
roda de conversa
Cine Camaradas: debates sobre cultura e
direitos humanos

5

SEMEAR

6

VILA SAPO: Muitas lutas, uma história- EVENTO

7

Projeto de produção da peça Miúda (Evento)

8

Ocupação Latina: (Oficinas, palestra, saraus e
exposição com o tema América Latina)

9

Núcleo de Estudos Musicais da Unifesp (NEMU)

10

MemoRef – Cultura, memória e identidade
(atividade cultural)

11

PROJETO CINE DEBATE DAS MARIAS

12

Difusão Cultural do Yoga e Meditação

13
14

Palco móvel do ICT-UNIFESP: Cultura em todo
lugar a todo momento - Permanente
Cyberbullying não tem Like - Revista em
quadrinhos

Valor
aprovada
R$
1.600,00
R$
3.000,00

Campus
Baixada Santista
Baixada Santista

R$
2.000,00

Baixada Santista

R$
1.700,00
R$
1.000,00
R$
570,00
R$
3.000,00
R$
1.500,00
R$
2.000,00
R$
2.000,00
R$
2.200,00
R$
2.000,00
R$
2.700,00
R$
3.000,00

Baixada Santista
Baixada Santista
Baixada Santista
Guarulhos
Guarulhos
Guarulhos
Guarulhos
Guarulhos
Guarulhos
São José dos
Campos
São Paulo
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TOTAL

R$
28.270,00

Participaram das atividades propostas aproximadamente 1.200 pessoas, entre
estudantes, funcionários (as)/técnicos (as), professores e comunidade, oportunizando a
aproximação entre estes e o seu entorno acadêmico e social, de forma a contribuir para
a formação estudantil. Propiciou aos (às) estudantes conhecimentos sobre a diversidade
sociocultural do nosso país e contribuiu para uma formação cidadã, crítica, criativa,
sensível e com mais instrumentos para enfrentar as questões e desafios complexos da
sociedade contemporânea.

❖ Material Fotográfico de Alguns dos Projetos Executados
▪

EXPOSIÇÃO ITINERANTE: CULTURA E RESISTÊNCIA INDÍGENA
GUARANI
F OTO 4: F OTOS DA E XPOSIÇÃO ITINERANTE : C ULTURA E R ESITÊNCIA I NDÍGENA G UARANI

▪

CYBERBULLYING NÃO TEM LIKE - REVISTA EM QUADRINHOS
F IGURA 5: P ROJETO C YBERBULLYING N ÃO TEM L IKE - R EVISTA EM Q UADRINHOS
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▪

PROJETO DE PRODUÇÃO DA PEÇA MIÚDA (EVENTO)
F OTO 5: E VENTO DE P RODUÇÃO DA P EÇA M IÚDA
F OTO 6: F OTOS DO N ÚCLEO DE E STUDOS M USICAIS DA U NIFESP (NEMU)

▪

NÚCLEO DE ESTUDOS MUSICAIS DA UNIFESP (NEMU)
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F IGURA 6: C ARTAZ DO M EMOREF - C ULTURA , M EMÓRIA E I DENTIDADE (A TIVIDADE C ULTURAL )

▪

MEMOREF – CULTURA, MEMÓRIA E IDENTIDADE (ATIVIDADE
CULTURAL)

▪

SEMEAR
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F OTO 7: P ROJETO S EMEAR
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▪

CINE CAMARADAS: DEBATES SOBRE CULTURA E DIREITOS
HUMANOS
F OTO 8: C INE C AMARADAS : D EBATES SOBRE C ULTURA E D IREITOS H UMANOS

3.4 - Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante
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(CASE)
3.4.1 - Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD)
O SSCD foi criado para receber estudantes de todos os campi que necessitam de
atendimento especializado e que não seja coberto pelos serviços de saúde do município
no qual se encontra o campus do (a) estudante. São atendimentos em diversas
especialidades:

odontologia,

psicologia,

acupuntura

ginecologia,

ortopedia,

cardiologia, psiquiatria, nefrologia, cirurgia vascular, urologia, otorrinolaringologia e
endocrinologia. Conta também com apoio de serviço de enfermagem.

❖ Ações do SSCD
Utilizamos página no Facebook com o intuito de nos aproximarmos mais dos (as)
estudantes, utilizando uma ferramenta de uso comum dos mesmos. Por meio dessa
página, esperamos levar informações úteis, alertar para Campanhas, entre outras
atividades, pois pudemos observar um quórum muito baixo nos eventos presenciais;
Fizemos uma cartilha para o (a) estudante sobre como proceder para o
agendamento de consultas no SSCD, quais documentos são necessários, quais
especialidades são oferecidas, endereço, telefone, e-mail e esperamos colocá-la
também no Site, dando opção ao (à) aluno (a) de imprimi-la caso ache necessário;
Continuamos com nossa planilha, onde registramos todos os atendimentos,
individualizados por campus, curso, diagnósticos principais, sexo, idade, o que nos
possibilita refletir sobre as principais patologias, para que possamos planejar junto aos
NAEs ações preventivas para a saúde estudantil;
A informatização de todo nosso atendimento tem sido muito importante,
facilitando o manuseio do arquivo, e nos dando ciência do número de alunos (as) que
estão passando regularmente no SSCD, continuando a tarefa de arquivar os formados,
para eventualmente buscarmos suas fichas caso voltem para algum outro curso ou pósgraduação.

❖ Campanhas
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Realizamos várias campanhas ao longo do ano de 2017 com distribuição de
materiais educativos e orientações aos que se interessam e procuram o serviço.

▪

Doação de sangue
Reforçamos sempre que possível a campanha de doação de sangue: “Dou meu

sangue pela UNIFESP”, enviando para o site da PRAE todas as informações e incentivos
para os (as) estudantes aderirem a esta Campanha. Estamos sempre incentivando os (as)
alunos (as) e mostrando a importância desse gesto.
O Hemocentro em conjunto com o Serviço de Saúde
do Corpo Discente lançou uma campanha para incentivar a
doação de sangue pelos (as) alunos (as) de todos os Campi.
Com

o

objetivo

de

conscientizar nossa população

universitária da importância da doação de sangue, da
carência de doadores, principalmente de tipos sanguíneos
mais raros realizamos esta campanha em conjunto com o
Banco de Sangue. Após algumas reuniões com os membros desse serviço, ficamos
cientes de que campanhas apenas em determinados períodos do ano não resolvem o
problema crônico da falta de doadores nos outros períodos do ano. A doação não oferece
riscos, não prejudica a saúde, desmistifica o antológico medo de agulhas e salva vidas.
A todos interessados basta entrar no Site do Hospital São Paulo e encontrarão a cartilha
do doador, contendo todas as informações necessárias para a doação.

▪

Tireoide
Realizamos em maio a campanha da semana da tiroide, em conjunto com a

Sociedade Brasileira de Endocrinologia, onde distribuímos panfletos e nos colocamos à
disposição dos (as) alunos (as) para atendimentos de consultas e esclarecimento de
dúvidas.
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F IGURA 7: C ARTAZ E F OTO DA C AMPANHA DA T IREOIDE

▪

Suicídio
Em setembro, mostramos a importância de se falar sobre suicídio, procurando

ajuda de profissionais da saúde, e ajudando as pessoas próximas, fazendo uma corrente
de solidariedade.
F IGURA 8: M ATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA C AMPANHA SOBRE

SUICÍDIO
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▪

Mama

No mês de Outubro, fizemos a campanha da conscientização do câncer de mama,
nos colocando à disposição dos (as) alunos (as) para atendimentos , esclarecimentos e
orientações.
F IGURA 9: M ATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PRE VENÇÃO AO CÂNCER DE

▪

MAMA

Próstata
Em Novembro, abraçamos a Campanha do câncer de próstata. Colocamos

algumas orientações no nosso site e o serviço ficou disponível a esclarecimentos de
dúvidas e atendimentos.
Vamos todos nos conscientizar da importância da prevenção do câncer de
próstata. Aos futuros profissionais da saúde cabe o papel de alertar amigos e familiares.
As portas do SSCD estão abertas para suas dúvidas e orientações.
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F IGURA 10: M ATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA C AMPANHA DE PREVENÇÃO

AO CÂNCER DE PRÓSTATA

❖ Informações úteis
Estamos publicando regularmente orientações e sites interessantes com
assuntos variados.
▪

Métodos Anticoncepcionais
F IGURA 11: M ATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS
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❖ Sugestões Para Uma Alimentação Saudável
Orientações de nossa endocrinologista, Drª Maria Izabel Chiamolera sobre
alimentação.

SUGESTÕES PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Visando a manutenção de peso saudável e a prevenção de obesidade, doenças
cardiovasculares, diabetes tipo 2 e osteoporose, recomendamos:
•

Consuma alimentos variados, em 4 refeições ao dia.

•

Faça atividade física, se possível todos os dias. Inclua na sua rotina andar a pé,
subir escada, jogar bola, dançar, passear e outras atividades;

•

Inclua na sua dieta feijão e outros grãos, além de legumes e vegetais folhosos;

•

Coma 4 a 5 porções de frutas, todos os dias, na forma natural;

•

Reduza o açúcar. Evite tomar refrigerantes.

•

Para lanches, coma frutas ao invés de biscoitos, bolos e salgadinhos;

•

Coma pouco sal. Evite alimentos enlatados e produtos como salame, mortadela e
presunto, que contêm muito sal. Evite adicionar sal à comida já preparada.
Aumente o uso de alho, salsinha e cebolinha. Alimentos ingeridos na sua forma
natural como feijão, arroz, frutas, grãos e verduras têm pouquíssimo sal;

•

Use óleos e azeite no preparo de bolos, tortas e refeições;

•

Tome leite e coma produtos lácteos com baixo teor de gordura, pelo menos 3
vezes por dia.

❖ Papiloma Vírus Humano – HPV
O HPV (Papiloma vírus humano) é um vírus que vírus que se transmite no contato pele
com pele, ou mucosa , por isso pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível,
até porque 98% das transmissões ocorrem através do contato sexual, podendo causar
verrugas ou lesões percursoras de câncer. No primeiro contato sexual 1 em cada 10 meninas
chega a entrar em contato com o vírus. Conforme o tempo passa, entre 80 e 90% da
população já entrou em contato com o vírus alguma vez na vida, mesmo que não tenha
desenvolvido lesão. Mas é importante lembrar que mais de 90% das pessoas conseguem
eliminar o vírus do organismo naturalmente, sem ter manifestações clínicas.
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No Brasil ele é o terceiro tumor mais frequente entre as mulheres, perdendo apenas
para o câncer de mama e o colorretal (intestino), e a quarta causa de morte de mulheres
por câncer no Brasil.
Existem vários tipos de HPV, “alguns mais agressivos, outros mais tranquilos”.
Apenas alguns podem causar lesões precursoras de câncer, no colo do útero, garganta ou
ânus, e outros causam apenas verrugas genitais. O tipo de HPV é detectado através de dois
tipos de exames: o teste genético PCR e o teste de captura híbrida. Esses testes podem trazer
informações como o tipo, a carga viral ou até marcar se esse HPV é ou não oncogênico, ou
seja, se pode evoluir para um câncer.
O HPV diferente das outras DSTs, não é preciso haver troca de fluídos para que a
transmissão ocorra: só o contato do pênis com a vagina, por exemplo, já ocasiona a
transmissão do vírus. O uso da camisinha é uma proteção importante para evitar a
transmissão do HPV e não deve ser esquecida mesmo durante o sexo anal ou sexo oral. A
camisinha feminina é uma boa aliada, pois ela permite um contato menor ainda entre a pele
dos parceiros, já que a lesão pode não estar no pênis. Outras formas de transmissão, muito
mais raras, são pelo contato com verrugas de pele, compartilhamento de roupas íntimas ou
toalhas e, por fim, a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o feto, que pode ocorrer
durante o parto. O vírus pode ser transmitido mesmo quando a pessoa não percebe ter os
sintomas. Outro ponto sobre o HPV é que apesar de os sintomas normalmente se
manifestarem após entre dois e oito meses da infecção, ele pode ficar presente no
organismo, mas sem se manifestar, por anos. Por isso é praticamente impossível saber
quando ou como a pessoa foi infectada pelo HPV.

▪

Palestras

1) No mês de setembro, realizamos uma palestra sobre métodos contraceptivos,
feita pelo Ginecologista do Serviço Dr. André da Costa VAZ. Fizemos ampla
divulgação pelo Facebook do SSCD e da PRAE, e pessoalmente, aos (às) alunos
(as) que vieram ao ambulatório, mas infelizmente não houve quórum. Achamos
que realmente o melhor modo de propagar informações e orientações aos (às)
alunos (as) será disponibilizando vídeo aulas em um site ou no próprio Facebook.
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F IGURA 12: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO SOBRE M ÉTODOS C ONTRACEPTIVOS

2) No mês de novembro, o Dr. Fábio José Pereira da Silva, Psiquiatra do SSCD, foi
até Osasco para um encontro com servidores (docentes e técnicos) e estudantes
para discorrer sobre suicídio. Fez uma palestra no mesmo mês sobre este tema,
mas novamente não houve quórum.

❖ Visitas aos Campi da Unifesp
Fizemos visitas a dois Campi da UNIFESP, Baixada Santista e Osasco;
pretendemos voltar a esses dois e visitar os demais. Acreditamos ser de suma
importância estreitar as relações entre todas as equipes, conhecer todos os Naes, com o
intuito de trocar ideias e de trabalharmos em conjunto em prol dos alunos.

❖ Visitas em Instituições
Fizemos visitas a instituições que atendem pessoas com deficiência, com o intuito
de conhecer um pouco e melhorar nosso contato com estudantes com deficiência que
ingressarão na Universidade.
•

Dorina Nowil – Fundação dedicada à inclusão social das pessoas com deficiência
visual. São ministrados cursos de Braille e capacitação a pessoas com deficiência
visual.
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•

Derdic - Unidade mantida pela Fundação São Paulo e vinculada academicamente
à PUC-SP que atua na educação de surdos e no atendimento clínico a pessoas com
alterações de audição, voz e linguagem. Sem fins lucrativos, o trabalho
institucional prioriza famílias economicamente desfavorecidas e beneficia
pessoas de todas as faixas etárias.

❖ Acontecimentos em 2017
▪

Durante as chuvas de janeiro, houve quedas de árvores e danos aos telhados. A
manutenção parcial foi realizada pela Reitoria, somente após o SSCD ter sido
assaltado.

▪

Esse assalto resultou em danos estruturais da casa, e subtrações de bens. Os
alarmes não funcionaram e necessitamos realizar compras de equipamentos para
segurança do imóvel. Adquirimos sensores e luzes de presença, e um aparelho
para que o alarme fosse ativado.

▪

Recebemos do Prof. Dr. Hélio Egídio Nogueira todos os toldos da entrada da casa.

▪

Conseguimos repor a vaga da Dermatologia.

▪

Iniciamos em parceria com o NAE São Paulo um trabalho com os alunos da
UNIFESP (Bolsa Big).

▪

Participamos da Comissão de avaliação dos projetos do edital Procultura 2017 e
Praesportes em conjunto com a Profª. Drª.Luciana A. Farias, Coordenadora da
Prae.

❖ Relações Orçamentárias
1) Aluguel de duas casas;
2) Todos os materiais permanentes ou descartáveis padronizados utilizados pelo
SSCD foram sempre fornecidos pelo HSP-SPDM desde o início de sua fundação,
com exceção da compra dos materiais especiais feitos pela SPDM e pela PRAE..
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Materiais descartáveis não padronizados são comprados pela SPDM, como espéculos
menores para uso ginecológico, glicose hipertônica para procedimentos vasculares,
materiais de consumo para Odontologia, entre outros. Os montantes sempre foram pagos
diretamente da SPDM para os fornecedores.
T ABELA 8: N ÚMERO DE VAGAS E D ISTRIBUIÇÃO A NUAL DE A GENDAMENTOS POR E SPECIALISTA E P ROCEDIMENTOS
- 2017
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O gráfico abaixo mostra a distribuição de agendamentos por especialidade e
procedimentos no ano de 2017, foram somadas as especialidades com mais de um
profissional.
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G RÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO DE AGENDAMENTO POR ESPECIALIDADE E PROCEDIMENTOS NO ANO DE 2017

❖ Atendimento da equipe do SSCD
▪

Procedimentos médicos: todos os (as) médicos (as) realizam consultas em
horários previamente agendados, e as agendas têm horários excedentes para
encaixes e urgências. Realizam anamnese, exame físico geral e voltado à
especialidade; se necessário, solicitam exames complementares: exames
laboratoriais e de imagem. Solicitam retorno dos (as) pacientes conforme a
necessidade e gravidade do caso. São realizados pequenos procedimentos
cirúrgicos; biópsias, colposcopia, vulvoscopia, peniscopia, coleta de citologia
oncótica e de secreção vaginal, cauterizações; esclerose de vasos; imobilizações;
lavagens otológicas para remoção de cerúmen, bem como cauterização química
em epistaxes e remoção de corpo estranho em Conduto Auditivo Externo ou
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Fossas Nasais; punção articular, redução e imobilização.
Os casos cirúrgicos são encaminhados ao Hospital São Paulo e os alunos entram
no agendamento geral do Hospital.
Dos casos nefrológicos, a hipertensão arterial é o principal diagnóstico detectado
no serviço, muitos alunos são avaliados em conjunto com o Ambulatório de Metabologia
Cardiovascular da Disciplina de Nefrologia da UNIFESP, seguindo as nefropatias
clínicas, destacando-se a nefrolitíase de repetição.
As causas mais frequentes de procura da especialidade ginecológica são para
rotina, orientação sobre métodos anticoncepcionais, tratamento de infecções
ginecológicas, doenças sexualmente transmissíveis, cistos anexiais e irregularidades
menstruais.
As patologias ortopédicas mais frequentes são os desvios posturais,
encurtamentos e desequilíbrios musculares ocasionando dores; doenças degenerativas
como hérnias e protrusões; artroses; patologias traumáticas como entorses e fraturas,
lesões ligamentares e luxações, cistos e derrames articulares. Muitos pacientes são
encaminhados à fisioterapia.
Causas mais frequentes nas consultas psiquiátricas são os Transtornos de
Ansiedade, Transtornos de Ajustamento, Transtornos Depressivos, TDAH, Transtornos
de Personalidade, Abuso de álcool e drogas, Transtornos Psicóticos e Retardo Mental.
Observou-se que dos casos novos 75% necessitam de terapia.
As causas mais frequentes de procura da Otorrinilaringologia são: obstruções
respiratórias altas, rinopatias, sinusopatias, roncopatia, hipoacusia, remoção de
cerúmen e tonturas.
Na especialidade de cirurgia vascular temos maior procura de casos de Varizes,
Erisipela, Trombose Venosa Profunda, Obstrução Arterial Crônica e Linfedema.
Em urologia as causas mais frequentes de procura da especialidade são Infecções
urinárias, Doenças Sexualmente Transmissíveis e Varicocele.
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A maior parte dos atendimentos em endocrinologia é realizada para tratar
obesidade, sobrepeso, alterações metabólicas correlacionadas (dislipidemia, diabetes
e glicemia de jejum alterada) ou condições que acometem a glândula tiroide,
notadamente o hipotiroidismo.
Procedimentos odontológicos efetuados no serviço: restauração em resina
composta, raspagem e polimento coronário radicular, prevenção em saúde bucal com
orientações de higiene, cirurgias bucais de pequeno porte, dessensibilização dentinária,
tratamento das disfunções temporomandibulares e radiografias periapicais. Em alguns
casos, quando necessárias radiografias panorâmicas, os (as) estudantes são
encaminhados para a rede particular (o HSP não dispõe do aparelho para essa
radiografia).
Nas consultas odontológicas as causas mais frequentes de procura da
especialidade são gengivite, cárie dentária e disfunções temporomandibulares.
Os gráficos a seguir mostram os agendamentos e atendimentos dos (as)
estudantes (graduação e pós-graduação) e residentes por campi.
G RÁFICO 3: N ÚMERO DE AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS DOS ( AS ) ESTUDANTES ( GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO ) E RESIDENTES DO CAMPUS B AIXADA S ANTISTA
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G RÁFICO 4: N ÚMERO DE AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS DOS ( AS ) ESTUDANTES ( GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO ) DO CAMPUS D IADEMA
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G RÁFICO 5: N ÚMERO DE AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS DOS ( AS ) ESTUDANTES ( GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO ) DO CAMPUS G UARULHOS
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G RÁFICO 6: N ÚMERO DE AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS DOS ( AS ) ESTUDANTES ( GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO ) DO CAMPUS O SASCO
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G R ÁFICO 7: N ÚMERO DE AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS DOS ( AS ) ESTUDANTES ( GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO ) E RESIDENTES DO CAMPUS S ÃO J OSÉ DOS

C AMPOS
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G RÁFICO 8: N ÚMERO DE AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS DOS ( AS ) ESTUDANTES ( GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO ) E RESIDENTES DO CAMPUS S ÃO P AULO
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❖ Metas para 2018
1) Continuar com as solicitações de adequação das salas de Odontologia, e das
outras salas de atendimento, pintura e reparos da casa, contando com a
colaboração da PRAE e dos departamentos de engenharia e manutenção da
UNIFESP e HSP.
2) Preparação de vídeos curtos, com aulas educativas para serem divulgadas no Site
do SSCD e Prae e/ou Facebook, com orientações básicas de saúde nas diversas
especialidades.
3) Programação de mutirões que visem atender um número maior de alunos com o
intuito de criarem o hábito de cuidar da própria saúde e fazerem seus exames
regularmente de acordo com a faixa etária.
4) Solicitação de vacina do HPV já liberada para a rede pública, para os nossos
estudantes no intuito de reduzir a significativa incidência desta doença
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sexualmente transmissível no nosso meio.
5) Formar uma parceria com o Departamento de Psiquiatria, devido a grande
preocupação com a saúde mental, implantando um processo de avaliação no
SSCD para todos os ingressantes na universidade, triando aqueles que
necessitam de uma atenção especial.
6) Conseguir colaboração com profissionais de psicologia para o atendimento aos
alunos, atuando em parceria com os psiquiatras.
7) Firmar novas parcerias com os departamentos da UNIFESP, para atendimento dos
estudantes nas diversas especialidades não contempladas pelo SSCD.
8) Utilizar o horário ocioso dos alunos enquanto aguardam as consultas, com algum
tipo de atividade, tais como orientações gerais, na forma de aulas educativas.
9) Ampliar o trabalho de prevenção e tratamento das doenças sexualmente
transmissíveis, pois notamos aumento do diagnóstico de HPV, Herpes e Sífilis nos
últimos anos.
10) Trazer de volta o atendimento odontológico para o SSCD, pela restrição cada vez
maior dos horários pela Otorrinolaringologia que tem gentilmente cedido seu
espaço para tal atendimento, na Rua dos Otonis, 700. A dentista está de licença
médica, e um profissional do ambulatório de Otorrinolaringologia está
acompanhando estes alunos que já haviam iniciado o tratamento, sem
agendamento de casos novos.
11) Repor as vagas de Dermatologia e Endocrinologia.
12) Implantar o prontuário eletrônico facilitando o acesso a todos os profissionais de
saúde que atendam os alunos.
13) Realizar a aplicação do SRQ, questionário de saúde mental, a todos os alunos da
Unifesp.
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O percentual de faltas é muito grande, em todas as especialidades, por volta de 30% a
40%. Alguns pela distância entre o campus e o SSCD, e alguns pela falta de uma triagem
adequada nos campi. Muitos estudantes marcam várias especialidades e nem ao menos
sabem o porquê. Reforça-se a importância de ampliação e capacitação das equipes do
NAEs para acolhimento das demandas de saúde dos(as).

3.4.2 - Política de Alimentação – Unifesp
A Política de Alimentação da Unifesp reitera os seguintes princípios: 1) a alimentação,
um dos eixos prioritários da Política de Permanência Estudantil da Unifesp, constando do
Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), contribui com a redução das
desigualdades sociais e com a inclusão social; e, 2) a alimentação não se resume ao seu
aspecto biológico, sendo um instrumento de convívio e interação social que requer
condições favoráveis à sua execução. Estão contempladas na política ações que visam
promover a educação alimentar e nutricional e o compartilhamento de informações
sobre alimentação, estilos de vida, bem-estar e escolhas alimentares responsáveis.
A

Política

de

Alimentação

está

disponível

em

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/politica-de-alimentacao
e esperamos implementá-la em 2018.

3.4.3 - Pesquisa de Satisfação dos Restaurantes Universitários
Em 2017, realizamos a pesquisa de satisfação do RUs. O resultado pode ser obtido em
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/restaurante-universitario/rus/pesquisa-desatisfacao/321-resultado-ii-pesquisa-de-satisfacao-rus

3.4.4 - Aprovação da Política de sobre álcool e outras drogas da
Unifesp
A Política sobre álcool e outras drogas na Unifesp foi aprovada no Conselho de Assuntos
Estudantis, em 14.11.2017. Temos como meta para 2018 sua implantação.
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3.4.5 - Curso semipresencial Reflexões Sobre o Racismo e Saúde
Mental oferecido a estudantes, servidores e docentes
Para 2018, essa coordenadoria pretende fortalecer a relação entre Prae, SSCD e NAEs.

4 - Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs)
F IGURA 13: LOGOTIPOS DOS NÚCLEOS DE APOIO AO (À) ESTUDANTE

Seguem relatórios enviados pelos NAEs para conhecimento de suas atividades
em 2017:

4.1 - NAE Baixada Santista (NAE-BS)
Olho para a Educação com olhos de cozinheira e me pergunto:
Que comidas se preparam com os corpos e mentes... nesse caldeirão chamado Escola?
Porque educação é isso: um processo de transformações alquímicas que acontece pela
magia da palavra.
Que prato se pretende servir? Que sabor está sendo preparado? Para que se educa?
É isso que aprendi com as cozinheiras: que é preciso pensar a partir do fim.
Os saberes são coisas boas. Os saberes devem nos dar razão para viver.
Rubem Alves
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❖ Palavras da Coordenação do NAE – Gestão 2017-2018
Para iniciar as atividades de coordenação do NAE-BS, o primeiro passo foi
delimitar o sentido da palavra APOIO, resgatando as ações advindas desta
compreensão. Isso se fez necessário, uma vez que as ações pareciam esvanecidas em
demandas múltiplas e pouco claras que chegavam de diferentes atores da comunidade
acadêmica. Para isso foi importante defender o NAE como espaço de APOIO e elencar
quais seriam as prioridades no sentido de compreender as demandas dos (as) alunos
(as) neste campus. Prioritário foi, portanto, compreender este papel de apoio junto à
equipe. E posteriormente, esclarecer a toda comunidade acadêmica o que seria este
Núcleo de APOIO ao Estudante. Este processo também possibilitou diálogo entre os (as)
técnicos (as) para compreender o seu trabalho individual e o trabalho coletivo e, assim,
redirecionassem o trabalho que podiam desenvolver e principalmente, articular esta
ação da equipe.
Dentre as ações definidas como prioritárias, estabelecemos um horário fixo e
semanal para reunião de equipe. Deste modo, os temas pautados seguiam o comum da
atividade semanal, dando prioridade para que todos (as) os (as) trabalhadores (as)
pudessem conhecer a situação dos (as) alunos (as) que demandavam ações dos (as)
diferentes profissionais para assim detectar aquelas situações de alta vulnerabilidade
em que havia múltiplas demandas que convergiam em ações dos (as) técnicos (as).
Assim deu-se início a discussão de casos em cada reunião e passou-se a debater em
profundidade, sobre as situações dos (as) alunos (as) para que juntos (as), a equipe
tomasse conhecimento e posicionamento das ações necessárias frente a estas
necessidades.
Como consequência do esclarecimento sobre o que seria o apoio, percebeu-se
necessário uma aproximação com as coordenações de curso e eixos comuns para que
juntos com a coordenação do NAE, se pudesse construir o APOIO aos (às) alunos (as)
frente as questões que impediam ou dificultavam a permanência do (a) aluno (a). Cada
Coordenador (a) de Curso foi contatado (a) diretamente para analisar situações gerais e
específicas de seus alunos (as) e, assim, desenvolver estratégias de enfrentamento aos
desafios dos (as) referidos (as) alunos (as). Como consequência desta aproximação aos
desafios e necessidades dos (as) alunos (as), alguns (mas) técnicos (as) também foram,
aos poucos, se envolvendo em situações cotidianas do apoio ao (à) aluno (a) e foram
compreendendo a importância de que todos os atores do Campus se tornem também
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corresponsáveis ao APOIO ao (à) aluno (a). Como fruto desta sensibilização, diversos
(as) professores (as) de cursos diferentes se mobilizaram em busca de atuar como apoio
junto aos (às) alunos (as). Também podemos destacar o protagonismo do técnico do
Curso de Terapia Ocupacional (TO) que se mostrou grande parceiro enfrentando junto
com a equipe, questões que envolviam os alunos de TO e, muitas vezes, matriciando
situações de sofrimento psíquico intenso que demandaram articulação com outros
profissionais.
Foi a partir da compreensão e dimensão do que se concebe como APOIO
ultrapassa os limites do trabalho dos (as) técnicos (as) do NAE, que empreendemos
esforços para elaborar uma Rede de Apoio aos (às) Alunos (as). Para isso, partimos de
um trabalho realizado anteriormente de mapeamento e territorialização dos serviços de
saúde e assistência social do Município de Santos e envolvemos Bolsistas de Gestão (BIG)
para atualização da lista que já havia sido construída. Passou-se a atualização de
equipamentos, projetos e ações que poderiam se configurar como APOIO em rede na
cidade de Santos que foi apresentada em todas as instâncias superiores e também aos
(às) coordenadores (as) de Curso e Eixo em Reunião da Câmara de Graduação do mês
de setembro.
A elaboração da Rede de Apoio ao (à) Estudante (RAE) faz parte das estratégias
de ação/intervenção do projeto de gestão 2017 do NAE - Baixada Santista. Está dividida
em dois segmentos que se articulam (externa-interna), a RAE busca situar a Universidade
e, portanto, a comunidade acadêmica, na relação com os demais serviços, agentes,
organizações, instituições, projetos e espaços de ação e convivência que constituem a
realidade viva do território amplo no qual se localizam, com vistas a fortalecer as
possibilidades de acesso, encontro e composição, bem como localizar projetos de
extensão e espaços abertos no interior da Universidade.
Sua formulação ancora a necessidade de formulação de um instrumento concreto
voltado à localização de acessos aos serviços da rede de assistência, saúde, educação,
bem como a espaços de convivência, lazer e produção de cultura que possam acolher
necessidades e demandas da comunidade acadêmica. Sobretudo, pretende-se fixar
como aberturas na criação de formas outras de conviver, habitar a cidade e reinventar a
vida a partir do espaço universitário e o território em que vivemos, ainda que
temporariamente. Para a rede de apoio interna à universidade, a relação de projetos de
extensão proporcionam espaços de articulação próprios à Unifesp e ancoram também o
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anseio pela ampliação de possibilidades de convivência.
Como se trata de uma rede viva situada na cidade de Santos, o levantamento é
parcial, como também se apresenta como um convite para que outros agentes
promotores (as) de apoio ao (à) estudante se sintam convidados (as) a se integrar.
Deixamos o convite para que outros atores da comunidade acadêmica se sentissem
incluídos na REDE. O mapeamento que constitui a RAE foi organizado em dois
seguimentos (interna-externa), por seções temáticas (saúde, educação, lazer, cultura
etc.) e identificados por cores, na tentativa de facilitar a leitura, compreensão e uso do
material disponibilizado. Todas as indicações contêm endereço e contato telefônico.
Também em busca de mapear espaços de apoio ao (à) aluno (a), buscamos fazer
um mapeamento, registro e contato com grupos de estudos, coletivos de atuação política
e demais organizações que atuam sobre a temática dos marcadores sociais da diferença
para se estruturar uma aproximação futura.

❖ Atividades Realizadas pelo NAE
Traçamos como meta para 2017 a realização de ações que envolvessem toda a
equipe e se voltassem a temáticas que abarcassem demandas emergentes identificadas
como prioritárias para serem desenvolvidas envolvendo os (as) estudantes.

• Ações Coletivas Realizadas pela Equipe
Foram realizadas várias rodas de conversas com temáticas que envolviam as
necessidades apresentadas pelos (as) estudantes.
Essas ações foram deflagradas e organizadas pela coordenadora do NAE,
contando com a participação da equipe.

•

Recepção de calouros
A recepção de calouros aconteceu no período de 13 a 15 de março e foi precedida

de reuniões preparatórias coordenadas pela Câmara de Ensino e Graduação (CEG),
direção acadêmica e NAE. Foram realizadas duas reuniões preparatórias envolvendo
estudantes, docentes, coordenadores de curso, coordenadores da CEG e direção. Na
primeira reunião foram apresentadas 20 propostas de atividades. Criou-se um grupo de
trabalho para a análise das sugestões e elaboração da programação que seria
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apresentada para o grupo envolvido, na segunda reunião, para análise e aprovação.
A programação foi apresentada e nessa segunda reunião foram inseridas as
modificações sugeridas pelo grupo participante. (Vide programação)
Ao NAE coube acompanhar todas as atividades realizadas e a organização da
atividade de abertura (dinâmica de integração e uma palestra intitulada: “Convite para
ações promotoras de habilidades de organização do estudo e de comunicação” realizada
pela pedagoga Yara Aparecida de Paula em parceria com a psicóloga do Serviço Escola
de Psicologia Unifesp/BS, Conceição Reis de Souza. No primeiro dia aconteceu a
apresentação dos profissionais NAE e das atividades desenvolvidas pelo núcleo.
No dia 14 de março, segundo dia da atividade, o NAE (setor pedagógico) com a
colaboração da estudante de Educação Física, Melina Kubota, organizou a II Feira
Acadêmica Unifesp/BS. Nesta foram expostos trabalhos dos diferentes projetos
realizados pelo campus (PIBIC, Extensão, BIG, Empresa Júnior e grupos de estudos /
pesquisas).
F OTO 9: A TIVIDADES DE R ECEPÇÃO DOS C ALOUROS - B AIXADA S ANTISTA
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F IGURA 14: P ROGRAMAÇÃO PARA A S EMANA DE I NTEGRAÇÃO 2017 - C AMPUS B AIXADA S ANTISTA

•

Rodas de Conversa

a) Racismo e Adoecimento Psíquico
As rodas de conversa “Racismo e sofrimento psíquico” aconteceram nos dias 12
de maio e 09 de junho e foram desenvolvidas pelo professor do campus Roberto
Tykanori. Contou com a participação de estudantes, técnicos e docentes, bem como de
público externo. Na primeira atividade os participantes levantaram a necessidade de
continuação da conversa e, para isso, foi organizado um segundo encontro.
Figura 15: Cartazes das Rodas de Conversa - Recismo e Adoecimento Psíquico
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b) Racismo e Universidade
O NAE também atuou como parceiro da oficina teórico-vivencial, que aconteceu
no dia 12 de junho, sobre a mesma temática, organizada pelo Núcleo de Estudos Reflexos
de Palmares intitulada: “Universidade, sofrimento psíquico e relações raciais”. Este
trabalho teve como objetivo proporcionar um espaço de escuta qualificada que
contribua para o reposicionamento subjetivo em relação ao racismo no contexto
universitário. O setor contribuiu com a divulgação do evento e também se fez presente
no encontro.
F IGURA 16: C ARTAZ DA R ODA DE C ONVERSA - R ACISMO
E U NIVERSIDADE

c) Suicídio
No dia 21 de junho aconteceu a roda de conversa: “Conversando sobre suicídio”,
destinada à comunidade acadêmica e contou com a participação do público externo. A
atividade foi realizada por psicólogos da rede de saúde de Santos e também estudantes
da pós-graduação (mestrado) da Unifesp/BS. Elis Regina Souza Peito Urtibia Cornejo,
João Otávio Faria e Godoy e Luciana França Cescon foram os mediadores da atividade.
F IGURA 17: C ARTAZ DA R ODA DE C ONVERSA - C ONVERSANDO S OBRE S UICÍDIO
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d) Primeira Roda de Conversa de Mães Estudantes da Unifesp
Ser mãe estudante é uma tarefa desafiadora. Muitas vezes a universidade não
protege o direito da mãe estudante e do bebê. Constatamos que na Unifesp, a mãe
estudante tem o direito a três meses de licença maternidade, o que não é suficiente para
a estudante estruturar-se para conseguir retornar aos estudos sem prejudicar seu bebê,
principalmente no que tange ao aleitamento materno exclusivo, que como determina o
ministério da saúde, deveria ser até os seis meses de vida.
Observa-se que mesmo no regime de trabalho CLT o período de licença
maternidade se faz por 4 meses e que em muitos locais de serviço público esse período
já é estendido para 6 meses.
Outra dificuldade observada refere-se aos exercícios domiciliares. Além destas
questões a universidade não dispõe de um lugar acolhedor para mães amamentarem
seus bebês, ordenhar e nem para troca-los (não existe nenhum trocador na
universidade).
Pensando nestas questões, com o intuito de pensar estratégias que ajudem na
permanência destas estudantes na universidade, o Núcleo de Apoio ao Estudante em
parceria com o projeto de extensão “Abrace seu mundo: estreitando laços parentais”
organizou uma roda de conversa para mães estudantes. O NAE também será parceiro no
intuito de tornar a Unifesp “Amiga do Peito”.
F OTO 10: F OTOS DA R ODA DE C ONVERSA – M ÃES E STUDANTES DA U NIFESP
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e) Roda de Conversa Sobre Ansiedade e Estresse
Para encerramento das atividades do semestre, no dia 29 de novembro foi
realizada a roda de conversa “Sofrimento psíquico na universidade: você quer falar
sobre isso?”, coordenadas pelos setores de saúde e pedagógico do NAE, com a
participação da psicóloga Denise Machado, aluna do Mestrado e formada em psicologia
pela Unifesp/BS. Este foi um espaço criado pelo NAE para a escuta dos (as) estudantes
sobre a experiência universitária e sobre o sofrimento advindo dessa vivência.
F IGURA 18: C ARTAZES SOBRE A R ODA DE C ONVERSA – A NSIEDADE E E STRESSE

•

Bolsa de Iniciação à Gestão - BIG
O NAE foi contemplado com 4 bolsistas BIG que atuaram junto à Coordenação e

no setor Pedagógico, neste atuaram 2 bolsistas remuneradas e uma voluntária.
O detalhamento e avaliação da atuação desses bolsistas compõe um relatório
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específico encaminhado para a PRAE. Ressalta-se que essas bolsas têm alavancado
muitas ações no setor, pois, envolve estudantes desde o processo de planejamento até a
avaliação das atividades realizadas pelo núcleo. Os (As) bolsistas demonstram
comprometimento com as propostas, além de contribuírem para que as atividades
propostas se aproximem da realidade vivida pelos (as) estudantes do campus.
•

Reuniões de equipe
A partir da posse da atual coordenação, a equipe NAE passou a se reunir

semanalmente, às segundas-feiras, às 10h. Nos encontros são discutidas as pendências,
apresentadas as ações realizadas pelos (as) técnicos (as) e tratados os assuntos que
requerem uma tomada de posição da equipe.
As reuniões são gravadas e são elaborados relatórios que buscam facilitar o
acompanhamento das ações definidas no espaço. As gravações das reuniões são
disponibilizadas a todos em um arquivo compartilhado, em rede, pela equipe.

❖ Ações dos Setores
•

Programa de Auxílio ao Estudante / Programa de Bolsa Permanência
O Serviço Social do NAE atendeu e acompanhou ao longo do ano de 2017

estudantes que estiveram ativos nos Programas PAPE e PBP.
O acompanhamento inclui análise e estudo socioeconômico, entrevista, análise
da documentação e discussão de caso junto a Comissão de Estudo e Avaliação do PAPE
e PBP e parecer técnico, havendo ainda a prerrogativa de solicitação de recurso por
parte dos estudantes frente ao resultado proferido e posterior reanálise.
Há que se ressaltar que o Serviço Social é também o responsável pela
operacionalização administrativa dos auxílios e bolsas do Programa Bolsa Permanência
(PBP). Isso inclui o cadastro de todos (as) os (as) estudantes no sistema PRAE de Controle
Bolsas, a exclusão/suspensão dos (as) estudantes irregulares (desistentes e
trancados/as), a geração e atualização da lista mensal de pagamento. Ao final de cada
semestre ainda são feitos levantamentos dos (as) estudantes que apresentaram
reprovações por frequência, os (as) quais são notificados (as) e na sequência têm seus
auxílios suspensos. Destacamos que tais atividades burocráticas demandam muitas
horas de trabalho e comprometem o acompanhamento mais qualificado dos (as)
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estudantes atendidos (as).
Realizamos oficinas mensais de acolhimento aos novos bolsistas que tinham por
objetivo apresentar os programas de assistência estudantil, orientando-os (as) com
relação ao funcionamento dos programas, suas regras e condicionalidades, além da
divulgação de informações relacionadas à rotina de serviços e atividades oferecidas
pelo NAE. Observamos que tais oficinas promoveram uma maior interação entre os (as)
estudantes atendidos (as), maior compreensão ao que tange às atribuições do NAE e dos
programas PAPE e PBP.
•

Apoio Pedagógico - Programa de Apoio ao Estudo
O Apoio Pedagógico desenvolve o Programa de Apoio ao Estudo – PrA-Estudo

que envolve ações voltadas para a melhoria da aprendizagem dos (as) estudantes com
foco nos estudos. Compreende as seguintes ações:
a) Oficinas de aprendizagem – oferecidas a todos (as) os (as) estudantes do
campus com temáticas como: organização dos estudos; Procrastinação; Leitura de
textos acadêmicos; Apresentação de trabalhos acadêmicos;
b) Participação em aulas – a convite dos (as) docentes. Nesses espaços são
desenvolvidos temas referentes a estudos com demandas apresentadas pelos
(as) estudantes e/ou docentes;
c) Atendimentos individualizados - quando os espaços coletivos não conseguem
suprir as demandas dos (as) estudantes são criados espaços para a escuta
individual seguida, se necessário, de intervenções visando a apresentação de
estratégias que contribuam para a melhoria dos estudos e da aprendizagem.
O setor contou com três bolsistas (2 remuneradas e 1 voluntária) sendo esse
aporte importante para a realização das atividades propostas. Elas contribuíram para a
realização de várias etapas do trabalho, desenvolvendo um rol de tarefas necessárias
para o desenvolvimento das ações propostas, a saber:
1)

Divulgação do programa
a) Confecção de materiais e busca de materiais para a divulgação do Programa por
meio do facebook, em grupos, página do Programa e do NAE;
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2)

Para a realização das oficinas
a) Confecção dos materiais a serem utilizados;
b) Divulgação das oficinas via facebook e e-mail;
c) Inscrição dos (as) alunos (as);
d) Distribuição dos materiais e condução dos encontros das oficinas;
e) Participação na oficina contribuindo nas discussões;
f) Levantamento e arquivamento dos feedbacks recebidos dos (as) estudantes
participantes;
g) Tabulação das avaliações;
h) Elaboração da relatoria.

3)

Na semana de calouros
a) Apresentação do Programa de Apoio ao Estudo, do Núcleo de Apoio ao
Estudante, da vida universitária e da Unifesp no Facebook do Programa antes da
chegada dos (as) estudantes;
b) Produção de vídeos sobre vida universitária e materiais para apresentação do
programa nas atividades da semana;
c) Organização de atividades de integração, preparação de materiais que foram
utilizados (vídeos e placas em sulfite que nortearam as atividades);
d) Participação na II Feira acadêmica com apresentação de banner sobre o
Programa de Apoio ao Estudo;
e) Elaboração do relatório da atividade.

Os atendimentos individualizados foram realizados somente pela pedagoga.

❖ Ações da Saúde
•

2 º Concurso de Fotografia “Diferentes Olhares na Unifesp”
Ver não é a mesma coisa que enxergar!!! O reconhecimento do território é

fundamental na produção de saúde. É no território que os processos das relações
acontecem. Na universidade os (as) estudantes passam grande parte do seu tempo,
assim o sentimento de pertencimento é fundamental na produção de saúde e do cuidado.
Neste sentido propomos um concurso de fotografia para aprofundar o
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pertencimento dos (as) estudantes pela UNIFESP.
F IGURA 19: C ARTAZ DO 2 º C ONCURSO DE F OTOGRAFIA "D IFERENTES O LHARES NA U NIFESP "

Foto 11: Fotos Ganhadoras do 2º Concurso de Fotografia "Diferentes Olhares na Unifesp"

Em relação aos (às) estudantes atendidos (as), observa-se que há uma procura
maior do sexo feminino, o que de certa maneira reflete aspectos da sociedade, onde as
mulheres tendem a procurar uma atenção maior a saúde.
Outro aspecto potente refere-se ao fato da maioria dos (as) estudantes atendidos
(as) serem do programa e receberem auxílio PAPE ou PBP e não possuírem convênio
médico, o que corrobora com a permanência dos (as) mesmos (as) no ensino superior.
A maioria do acompanhamento de rotina de quem não possui convênio é realizado do
SSCD da Unifesp, em São Paulo.
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A maioria dos (as) estudantes também não realiza nenhum tratamento de saúde,
o que é esperado, pois a maioria é jovem. Contudo, também temos uma população acima
dos 40 anos de idade, o que demanda outros tipos de intervenções por parte da
instituição.
Em relação ao uso de álcool e outras drogas, a maioria dos discentes declaram
não utilizar. Entre os que utilizam a maioria usa álcool e somente dois estudantes
relataram o uso de maconha.
A prática de exercícios físicos e a participação em movimentos artísticos também não
são predominantes, o que requer um incentivo maior por parte da universidade.
A orientação quanto as vacinas também é fundamental, pois muitos estudantes
não possuem a carteira de vacinação atualizada e em épocas passadas já tivemos surtos
de doenças infectocontagiosas.
Todavia, o que mais nos chama atenção refere-se às questões direcionadas ao
sofrimento psíquico, onde a maioria dos (as) estudantes já procurou atendimento
psicológico e muitos (as) necessitaram de atendimento psiquiátrico inclusive com
medicação controlada.
Uma grande porcentagem, 75% dos (as) estudantes já relataram dificuldades
emocionais que prejudicaram seus estudos na universidade. E a grande maioria das falas
refere-se a questões de ansiedade e estresse Observemos nas falas a seguir:

1ª - “Stress, cobrança que geram ansiedade, falta de motivação”. - Estudante de Serviço Social.
2ª - “Sem vontade de ir para faculdade, estudar e/ou realizar atividades relacionadas aos estudos,
ansiedade tristeza ao estudar (ou tentar estudar)”. - Estudante de Nutrição.
3ª - “Decepção com o curso e com a forma que os conteúdos são ministrados, desânimo, cansaço,
irritação, tristeza” - Estudante de Psicologia.
4ª - “Falta de vontade de fazer as coisas, medo de sair de casa, sono constante, dificuldade de
aprender”. - Estudante do BICT-Mar
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❖ Números de Atendimentos Realizados Pelo NAE
A seguir os atendimentos realizados pelo NAE-BS, em números.

•

Atividades Coletivas Realizadas Pela Equipe
Tipo de
atividade

Semana de
Integração

Perío
do
13 a
15/03/
17

Nº de
estudantes

Ações realizadas

+ 400

Colaboração na organização das
atividades da semana e participação
nas reuniões de planejamento das
atividades;
Participação na II Feira acadêmica com
apresentação de banner sobre o
Programa de Apoio ao Estudo.

Roda de conversa
sobre Sofrimento

Apoio no planejamento e na realização

Psíquico e Racismo
ministrada pelo
docente Roberto

da atividade;
12/05/
17
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Controle de presença dos (as)
participantes;

Tykanori

Relatoria dos dois encontros.

Encontro 1
Roda de conversa
sobre Sofrimento

Apoio no planejamento e na realização

Psíquico e Racismo
ministrada pelo
docente Roberto

da atividade;
09/06/
17

37

Controle de presença dos (as0
participantes;

Tykanori

Relatoria dos dois encontros.

Encontro 2

Roda de conversa:
Conversando sobre
suicídio

21/05/
17

57

Participação na
Elaboração do
documento RAE

Não se
aplica

Não se aplica

Roda de conversa:
“Sofrimento
psíquico na
universidade: você
quer falar sobre
isso?”

29/11/
17

09

Confecção do cartaz de divulgação;
Organização da sala onde aconteceu a
atividade;
Controle de presença dos (as)
participantes;
Distribuição de certificados;
Relato da roda de conversa.
Busca de informações sobre serviços
externos na cidade de Santos para
completar planilha da “Rede de Apoio
aos (às) Estudantes UNIFESP-BS”
Divulgação e convite à psicóloga
Denise Machado.
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Oficinas e aulas

322

Semana de Integração

+ 400

Total:

+ 722

❖ Apoio Pedagógico - Programa de Apoio ao Estudo

• Ações coletivas
Tipo de
atividade
Apresentação do
programa de
Apoio ao Estudo na
Semana de
Integração e
palestra:
“Convite para
ações promotoras
de habilidades de
organização do
estudo e de
comunicação”
realizada em
parceria com a
psicóloga do
Serviço Escola de
Psicologia
Conceição Reis de
Souza
Atividade de
Integração para
estudantes que
ingressaram no
campus após as
atividades da
Semana de
Integração
Aula
“Conversando
sobre Leitura de
Textos
Acadêmicos” -1º
termo Terapia
Ocupacional
(Convite realizado

Período/
data

13 a
15/03/17

Dois
encontros
dias
28/3/17
e
11/04/17

03/04/17

Nº de
estudantes
envolvidos

+400

31

40

Ações realizadas

Apresentação do Programa de Apoio
ao Estudo, do Núcleo de Apoio ao
Estudante, da vida universitária e da
Unifesp;
Palestra “Convite para ações
promotoras de habilidades de
organização do estudo e de
comunicação”
Produção de vídeos sobre vida
universitária;
Organização de atividades de
integração, preparação de materiais
(vídeos e placas em sulfite);
Ajudar na organização da dinâmica de
integração

Acolhimento
Apresentação das normas da
universidade/do campus
Escuta sobre a experiência dos (as)
estudantes e as dificuldades
encontradas
Orientações sobre as dificuldades
iniciais encontradas
Organização da aula (organização dos
materiais, elaboração de lista de
presença, confecção de certificados);
Realização da aula;
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)
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pela Profª Carla
Cilene)

Oficina/Aula
“Organização do
Tempo e
Procrastinação” 1º termo Serviço
Social (Convite da
professora Liduína)
Aula “Leitura de
Textos
Acadêmicos” – 1º
termo Serviço
Social (Convite da
professora Liduína
– Serviço Social)

Oficina
“Organização do
Tempo e
Procrastinação”

Aula
“Conversando
sobre TCC” - 7º
termo Serviço
Social (Prof. Maria
Lúcia – Serviço
Social)

11/04/17

02/05/17

08/05/17 e
11/05/17

08/05/17

36

41

17

39

Organização da aula (organização dos
materiais, elaboração de lista de
presença, confecção de certificados);
Realização da aula;
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)

Organização da aula (organização dos
materiais, elaboração de lista de
presença, confecção de certificados);
Realização da aula;
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)
Elaboração do material de divulgação;
Divulgação no Facebook da oficina e
do NAE;
Organização da oficina (organização
dos materiais, lista de presença,
certificado, divulgação,
Organização do ambiente, avaliação
da atividade por encontro,
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)
Organização da aula (organização dos
materiais, elaboração de lista de
presença, confecção de certificados);
Realização da aula;
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)
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Aula “Organização
do Tempo,
Procrastinação,
Leitura e Escrita” –
Orientandos de
graduação e pós
Profs. Beto
(Psicologia) e Lia
(Nutrição)
Roda de Conversa
“Conversando
Estudos e Leitura
de Textos
Acadêmico” –
Orientandos de
graduação e pós
(Profª Claudia
(Nutrição)

Oficina “Refletindo
Tempo e Vida
Acadêmica”

Oficina
“Fichamento
Pedagógico e
Mapa Conceitual”

Aula
“Conversando
sobre TCC” - 7º
termo Serviço
Social (Prof.
Therezinha
Rodrigues Serviço Social noturno)

10/07/17

14/08/17

31/08/17 e
04/09/17 e
05/09/17

06/11/17 e
08/11/17

15/05/17

13

17

05

06

11

Organização da aula (organização dos
materiais, elaboração de lista de
presença, confecção de certificados);
Realização da aula;
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)

Organização da aula (organização dos
materiais, elaboração de lista de
presença, confecção de certificados);
Realização da aula;
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)

Elaboração do material de divulgação;
Divulgação no Facebook da oficina e
do NAE;
Organização da oficina (organização
dos materiais, lista de presença,
certificado, divulgação,
Organização do ambiente, avaliação
da atividade por encontro,
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)
Elaboração do material de divulgação;
Divulgação no Facebook da oficina e
do NAE;
Organização da oficina (organização
dos materiais, lista de presença,
certificado, divulgação,
Organização do ambiente, avaliação
da atividade por encontro,
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)

Organização da aula (organização dos
materiais, elaboração de lista de
presença, confecção de certificados);
Realização da aula;
Elaboração de relatório, montagem da
pasta do histórico da atividade)
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II Feira Acadêmica
em parceria com a
estudante Melina
Kubota (8º termo
de Educação
Física)

Projeto de estudos
com estudantes
reprovados no
Módulo do Átomo
às Células - MAC
(projeto piloto)
Esta atividade
contou com a
participação ativa
das bolsistas Bruna
e Letícia.

Comunicação via
Facebook

Levantamento da
evasão no campus
Participação no III
Congresso
Acadêmico
UNIFESP

58

Organização (divulgação aos docentes
e estudantes, preparação do local e
inscrição dos participantes

5
encontros
com
grupos de
4
estudantes
nos meses
de
setembro
e outubro

08

Análise dos resultados obtidos pelos
estudantes no módulo nos anos de
2015 a 2017;
Elaboração do projeto de intervenção;
Convite aos estudantes para
participação no projeto;
Apresentação da proposta aos
estudantes;
Apresentação da proposta aos
docentes;
Aplicação de teste pedagógico e
realização de entrevista para
conhecimento dos estudantes;
Transcrição e análise das informações
dos testes e das entrevistas;
Realização de oficinas sobre
organização do tempo e
procrastinação
Realização oficina sobre leitura
utilizando mapa conceitual e
fichamento pedagógico;
Realização de oficina sobre
apresentação de trabalhos acadêmicos
Avaliação da oficina pelos estudantes
Devolutiva para os estudantes sobre a
participação na atividade

Não se
aplica

Não se
aplica

Postagens sobre vida acadêmica no
perfil e na página do Programa de
Apoio ao Estudo. Criação de evento
para oficina.

-

Não se
aplica

Digitação dos dados do questionário
de desligamento do curso respondidos
por estudantes que cancelaram a
matrícula na UNIFESP-BS.

Bolsistas

Participação na atividade com bolsistas
BIG UNIFESP, elaboração e
apresentação de banner sobre o
Programa
de Apoio ao Estudo.

14/03/17

01/06/17
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Oficinas e aulas:
Semana de Integração:
Total:

322
+ 400 (o setor realizou uma palestra
sobre estudos dentro da semana de
integração)
+-722

• Atendimentos individualizados
O setor atendeu em média 150 estudantes que com dúvidas/sugestões de
atividades sendo para eles destinados um tempo médio de 1 hora de escuta.
Para os atendimentos individualizados foram atendidos 30 estudantes em uma média
de cinco encontros. Nesses foram desenvolvidos atividades relacionadas a estudos
(leitura de textos acadêmicos, interpretação de textos, plano de estudos e orientações
diversas sobre estudo e aprendizagem).
O setor tem focado mais nas atividades em grupo tendo essas, atingido de forma
mais cooperativa, os (as) estudantes dos diferentes cursos.
Neste ano foi criado um programa que atendeu 8 estudantes divididos em dois
grupos de 4 estudantes cada, voltado para os alunos que foram reprovados no Módulo
do Átomo à Célula. Este módulo do Eixo Biológico apresenta, historicamente, um índice
significativo de reprovações no campus.
Foram realizados 2 encontros com os (as) docentes do módulo para apresentação
da proposta e depois desenvolvidas atividades, envolvendo as bolsistas Bruna A.
Nonatos e Letícia G. N. R. Silva, com os (as) estudantes.
Etapas da atividade:
a) Estudo dos resultados obtidos pelos (as) estudantes no primeiro semestre de
2017;
b) Mapeamento dos (as) estudantes que foram reprovados (as), sem exame (notas
inferiores a 2,9) – caracterização desses estudantes;
c) Reunião com os (as) docentes do módulo para apresentação da proposta;
d) Convite para participação do projeto de orientação de estudos;
e) Etapas do projeto:
1) Entrevista (individual) – realizada por duas bolsistas (Bruna e Letícia). A
entrevista semiestruturada não foi gravada na presença do (a) estudante, mas
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sim pelas bolsistas após a conversa.
2) Aplicação de teste (aplicado no dia da entrevista). Os dados obtidos
contribuíram para a ampliação do conhecimento do (a) estudante e a
identificação de demandas não apontadas pela entrevista
3) Roteiro de atendimentos. O trabalho foi realizado em 4 encontros (1º entrevista e testes; 2º – organização do tempo e estabelecimento de metas /
prioridades; 3º apresentação de trabalhos – orientação para os estudos
(material elaborado pela pedagoga); 4º avaliação) com intervalo de uma
semana entre os encontros.
Total: em média 180 estudantes

❖ Participação

nos Conselhos, Comissões e
Relacionados às Atividades Exclusivas do PNAES

Eventos

O NAE em 2017 buscou a sua inserção no campus buscando envolver,
especialmente os cursos nas decisões relativas aos (às) estudantes. Buscou-se analisar
as questões de conflito e as disciplinares a partir de diferentes ângulos. Todas as
decisões tomadas se deram a partir da escuta de docentes, estudantes envolvidos e o
NAE atuando na mediação.
Buscou-se ainda a participação mais efetiva na CEG sendo conquistado um
espaço, nas reuniões mensais, para o NAE relatar as suas ações, bem como trazer pontos
importantes para a contribuição nas discussões sobre os (as) estudantes na experiência
universitária.
A assistente social do NAE representou os técnicos administrativos de educação
no Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) até setembro de 2017 nas discussões e
tomadas de decisões referentes a política institucional de assistência estudantil.

❖ Curso de Pós-Graduação: Nível/Local/Temática
Todos (as) os (as) técnicos (as) do NAE já concluíram o curso de mestrado e a
pedagoga está cursando doutorado no curso de Pós-graduação Interdisciplinar em
Ciências da Saúde da Unifesp/BS sendo a sua pesquisa intitulada: “Avaliação da
condução do processo de aprendizagem pelos estudantes da área da saúde da Unifesp
/ Baixada Santista”.
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❖ Participação

em

Congressos/Seminários/Artigos

Publicados
•

Congresso UNIFESP
Participação da assistente social na Mesa Redonda: Política e Ações de

Assistência e Permanência Estudantil no Ensino Superior: Estudos sobre a realidade da
Unifesp apresentando resultados de sua pesquisa de Mestrado: “ENTRE FRACOS E
FERIDOS”: um estudo sobre os significados do percurso de estudantes atendidos pela
política de assistência estudantil na UNIFESP.

• II Seminário Teoria Social Cognitiva
Apresentação de trabalho (comunicação oral) intitulado: “Oficinas de promoção
da autorregulação para universitários: procrastinação – vamos conversar sobre isso?”.
Trabalho que incluiu as bolsistas BIG do Programa de Apoio ao Estudo que atuaram no
ano de 2016 (Letícia Ribeiro e Bruna Nonatos).

•

Curso Reflexões sobre o Racismo e Saúde Mental
A assistente social participou do curso em questão que objetivou a discussão de

conceitos como raça/etnia, grupo étnico, etnicidade, racialismo, entre outros, além da
representação social que negros e não negros da educação e socialização para
compreender as diferenças. O sofrimento ético-político: inclusão perversa e humilhação,
raça/racismo no contexto das ciências e profissões voltadas ao atendimento à saúde
mental. A organização da população negra, a intervenção à saúde mental e o
aprendizado sobre o grupo “Linguagem e Memórias Emancipatórias”.
A temática é atual e relevante e contribuiu para o aprimoramento do exercício
profissional.

•

I Colóquio Sociabilidade e Permanência na Universidade: Refletindo
Sobre o Impacto do Racismo na Saúde
Este colóquio teve como propósito discutir as dimensões que envolvem a

permanência estudantil de negros, indígenas e demais minorias nas universidades
públicas no Brasil, constituindo-se como atividade final do Curso Reflexões sobre
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Racismo e Saúde Mental e de socialização dos projetos de intervenção propostos pelos
cursistas.

• III Seminário de Políticas de Permanência na Universidade: pelo
direito à educação superior
Participação e apresentação de pesquisa da assistente social “Trajetórias de
Estudantes Atendidos pela Assistência Estudantil da Unifesp: os sentidos e significados”.

• Capítulo de Livro
A pedagoga e os professores Ricardo da Costa Padovani (Psicologia) e Sylvia
Helena de Souza da Silva Batista (seus orientadores de doutorado) elaboraram um
capítulo que comporá o livro: “Qualidade de vida, esporte e lazer no cotidiano do
universitário” organizado pela professora Nara Rejane do curso de Educação Física.
Título do capítulo: As ações pedagógicas voltadas aos estudantes da Unifesp
Baixada Santista: conquistas e desafios.

4.2 - NAE Diadema
❖

Ações coletivas realizadas pela equipe
O NAE campus Diadema durante o ano de 2017 atuou em algumas atividades de

forma multiprofissional, trabalhando diversas questões que permeiam a permanência
estudantil, no intuito de influenciar positivamente no percurso acadêmico dos estudantes
que procuraram o setor.
Algumas atividades foram desenvolvidas por toda equipe do NAE, que foram:
✓ Acolhimento dos (das) estudantes ingressantes, por meio de participação
na recepção dos (das) calouros (as) 2017, apresentando o trabalho do
NAE;
✓ Acolhimento de estudantes estrangeiros (as), com auxílio em suas
dificuldades;
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✓ Recebimento de documentos para solicitação de auxílios permanência
(PAPE/PBP/PEC-G);
✓ Trabalho desenvolvido junto com os (as) bolsistas BIG, que envolve toda a
equipe do NAE;
✓ Discussão de casos atendidos.

❖ Atividades

de

Permanência

e

Inclusão

(Relacionadas à Moradia)
Em relação à moradia, no início do ano foi elaborado um folder pedindo para as
repúblicas divulgarem vagas permanentes e temporárias através do site do morar
Unifesp, para que fosse indicado aos (às) calouros (as) que procurassem o NAE para
informações sobre repúblicas. Também foi divulgado um folder com informações mais
detalhadas sobre moradia.

F IGURA 20: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO P ROGRAMA M ORAR U NIFESP
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F IGURA 21: C ARTAZ DE D IVULGAÇÃO SOBRE M ORADIAS E STUDANTIS

F IGURA 22: C ARTAZ DE O RIENTAÇÃO SOBRE PESQUISA DE M ORADIAS E STUDANTIS

❖ Campanhas educativas de promoção e prevenção
em áreas diversas
Continuamos com a distribuição de preservativos e folders educativos:
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F IGURA 23: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS

Foi realizado também divulgação de folder para sensibilização da comunidade
acadêmica para respeitar o direito à acessibilidade:

F IGURA 24: F OLDER DE SENSIBILIZAÇÃO AO DIREITO À A CESSIBILIDADE

Também foram realizados grupos de escuta, aberto a participação dos(as)
estudantes. O grupo de escuta é baseado na Terapia Comunitária Integrativa, que teve
como objetivo: promover a saúde do(a) estudante, com a criação de redes de apoio, com
resgate da autoestima e a redução da angústia e ansiedades do cotidiano acadêmico. É
um espaço onde se partilha experiências de vida e cada um torna-se terapeuta de si
mesmo a partir da escuta das histórias de vida que ali são relatadas. Todos tornam-se coresponsáveis na busca de soluções e superação dos desafios cotidianos, em um
ambiente acolhedor.
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O grupo de escuta sempre era acompanhado por dois profissionais de saúde do
NAE.

F IGURA 25: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO SOBRE G RUPOS DE E SCUTA - C AMPUS D IADEMA

F IGURA 26: F OLDER DE DIVULGAÇÃO DO G RUPO DE E SCUTA – C AMPUS D IADEMA
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F IGURA 27: F OLDER DE DIVULGAÇÃO GRUPOS DE ESCUTA SOBRE S UÍCIDIO E SOBRE A NSIEDADE

No mês de prevenção ao suicídio (setembro amarelo) também foi realizada uma
campanha de conscientização da temática e incluído a divulgação do grupo de escuta
com essa mesma temática para trabalhar junto aos (às) estudantes.

F IGURA 28: F OLDER DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O SUICÍDIO
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F IGURA 29: F OLDER DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O SUICÍDIO

F IGURA 30: F OLDER DE DIVULGAÇÃO SOBRE GRUPO DE ESCUTA - C AMPUS D IADEMA
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Fizemos também dois calendários para divulgação das atividades do mês:

F IGURA 31: C ALENDÁRIO NAE D IADEMA - M ÊS DE A GOSTO

F IGURA 32: C ALENDÁRIO NAE D IADEMA - M ÊS DE S ETEMBRO

Durante o ano de 2017 realizamos dois encontros com as representações
estudantis do campus com a temática: “Dialogando sobre álcool e drogas na
universidade”. Segue folder de divulgação:
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F IGURA 33: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO - D IALOGANDO SOBRE Á LCOOL E DROGAS NA UNIVERSIDADE

Também foi realizada atividade para discutir sobre ansiedade e o contexto
universitário. Seguem folder de divulgação e informativo que foi divulgado no facebook
do NAE para complementar a discussão e ampliar as orientações a todos (as) os (as)
estudantes:

F IGURA 34: F OLDER DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA : A NSIEDADE E O C ONTEXTO U NIVERSITÁRIO
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F IGURA 35: F OLDER DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ANSIEDADE
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Neste ano o NAE ajudou a organizar, juntamente com alguns estudantes, doação
de sangue. Segue folder de divulgação e incentivo à doação de sangue.
F IGURA 36: F OLDER DE DIVULGAÇÃO SOBRE CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE

Foto dos estudantes que realizaram a doação de sangue.
F OTO 12: E STUDANTES QUE REALIZARAM DOAÇÃO DE SANGUE
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❖ Atividades de Orientação Bolsa Iniciação a Gestão
(BIG NAE)
Foram selecionados 5 estudantes para os seguintes projetos.
•

BIG Dança: Trouxe uma nova dinâmica e atividade de lazer aos estudantes
refletindo em diferentes áreas. Foi bem aceito e reconhecido pelos estudantes.

•

BIG Xadrez: As aulas de xadrez foram muito bem aceitas pelos estudantes que
inclusive participaram de um campeonato de xadrez.

F IGURA 37: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO SOBRE BIG X ADREZ - C AMPUS D IADEMA
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F IGURA 38: F OLDER SOBRE AULAS DE XADREZ - C AMPUS D IADEMA

F IGURA 39: F OLDER SOBRE A ULAS DE D ANÇA - BIG D ANÇA
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F IGURA 40: F OLDER SOBRE A ULAS DE D ANÇA - BIG D ANÇA

F OTO 13: E STUDANTES QUE PARTICIPAM DAS AULAS DE DANÇA
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F IGURA 41: F OLDER DE DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO DOS BIG PARA 2018

❖ Atividades relacionadas a conflitos e código de
conduta estudantil
Neste ano alguns alunos foram acolhidos pelo NAE com queixas relacionadas a
conflitos com outros estudantes ou servidores e foram orientados em relação ao código
de conduta estudantil da Unifesp.
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❖ Organização e participação nas atividades do Papo
Pedagógico
F IGURA 42: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO I W ORKSHOP - P APO P EDAGÓGICO

❖ Desenvolvimento de Eventos
A equipe do NAE juntamente com algumas participantes do curso: Racismo e Saúde
Mental desenvolveram o seguinte evento para a comunidade interna e externa à
UNIFESP:
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F IGURA 43: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA R ODA DE C ONVERSA SOBRE R ACISMO , A FETO E C AMINHOS DA C URA

Segue fotos tiradas no evento:

F OTO 14: F OTOS DA R ODA DE C ONVERSA SOBRE R ACISMO , A FETO E C AMINHOS DA C URA
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F OTO 15: F OTOS DA R ODA DE C ONVERSA SOBRE R ACISMO , A FETO E C AMINHOS DE C URA

F OTO 16: F OTO DA R ODA DE C ONVERSA SOBRE R ACISMO , A FETO E C AMINHOS DA C URA

❖ Acolhimento dos Estudantes
Neste ano colocamos em prática o agendamento de consulta com os profissionais
do NAE através de um link (acolhimento) na página do NAE. Para solicitar atendimento,
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os alunos devem preencher um formulário informando alguns dados pessoais, dados
esses que são encaminhados ao e-mail do NAE, para posterior resposta da data e horário
do atendimento.
Segue página inicial de preenchimento:

F IGURA 44: P ÁGINA INICIAL DE A GENDAMENTO COM O NAE D IADEMA

4.3 - NAE Guarulhos
❖

ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

• Atividades de recepção aos novos(as) calouros(as)
▪

Matrícula dos Ingressantes 2017
Tem sido rotina no Núcleo de Apoio ao Estudante durante o período de Matrícula

a organização de espaço de acolhimento para esclarecimentos a respeito da Assistência
Estudantil na UNIFESP e distribuição de material com informações sobre rotinas do
Campus, caracterização dos setores e contatos importantes. Este ano, estivemos durante
o período da primeira e segunda chamada com um espaço destinado a tirar dúvidas
das/dos calouras/os acerca da assistência estudantil. O atendimento neste espaço foi
realizado pelos/as profissionais no setor em formato de revezamento.

▪

Calourada 2017
A Calourada, foi realizada entre os dias 06 a 10 de Março de 2017. Tratou-se de
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uma semana inteira com atividades acadêmicas, artísticas e culturais de integração.
Vale a pena destacar a ocorrência de Pocket Shows realizados pelos próprios
estudantes, peças de teatro, exibição de documentários e filmes, e rodas de conversa.
A calourada promoveu uma grande sinergia em torno do ingresso dos novos
estudantes. Coordenada pelo NAE, com participação da Direção Acadêmica,
professores dos Departamentos e estudantes, é construída uma semana com Aula
Magna, apresentações dos cursos e dos departamentos, intervenções artísticas e de
integração.

• Ações de Inclusão e Permanência Estudantil
▪

Programa de Auxílio Para Estudante
O PAPE se destina aos estudantes cuja renda per capita seja de até um salário

mínimo e meio e a análise socioeconômica para ingresso neste programa é realizada
estritamente pelas assistentes sociais do setor, contando com o apoio da estagiária de
Serviço Social. Para análise de casos mais complexos, pode ser solicitado também
atendimento do profissional de psicologia para complementação das informações para
composição do relatório.

▪

Oficinas de Acolhimento ao Estudante Ingressante no PAPE
Realizamos oficinas mensais com os estudantes ingressantes no PAPE tendo como

objetivo apresentar as diretrizes do Programa, tirar dúvidas e esclarecer sobre questões
para permanência no mesmo, como apresentar os serviços do NAE e a equipe
multiprofissional. A oficina é um espaço de troca com o estudante muito importante
porque é apresentado o setor e sua atuação. O estudante ao sanar sua dúvida contribui
com a diminuição do pedido de recurso já que entende o processo da análise e
deferimento do auxílio. Nestes encontros os estudantes assinam o Termo de
Compromisso, posteriormente arquivado junto com os documentos do mesmo.

•

Ações relacionadas à Alimentação
Foram realizadas várias ações educacionais em relação à saúde do estudante em

prol da alimentação saudável. Projetos com intuito de atender a comunidade acadêmica
e em busca de melhorar os hábitos saudáveis sempre prezando pelos direitos dos alunos
de graduação e pós graduação.
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Houve significativa participação do NAE na elaboração dos editais do Restaurante
Universitário e Cantina.
Outra atividade destacada nesta área é o acompanhamento da bolsista
alimentação que tem como parte do dever auxiliar o fiscal do contrato no
supervisionamento do RU em visitas ao RU, conversas com discentes e demais usuários
do serviço, revisão de cardápios, divulgação do cardápio semanalmente, assim como
reuniões mensais da Comissão Paritária de Alimentação (CPA).

F IGURA 45: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO SOBRE A CPA (C OMISSÃO P ARITÁRIA DE A LIMENTAÇÃO )

F IGURA 46: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO SOBRE AS REUNIÕES DA CPA

104

Houve também o Concurso “minha receita foi parar no bandejão” com premiação
e implementação da receita vencedora no cardápio no Restaurante Universitário.
F IGURA 47: C ARTAZ DO C ONCURSO - M INHA R ECEITA FOI P ARAR NO B ANDEIJÃO

• Atendimentos Psicológicos
Nos dois semestres de 2017 foram registrados 225 estudantes que buscaram o
serviço de saúde mental do setor, aumento de 39% em comparação ao ano anterior. Em
relação ao quantitativo de horário disponibilizados, registrou-se 453 de modalidade
individual, um aumento de 58% em comparação com o ano anterior. Esta significativa
mudança, pode ser justificada pela mudança de metodologia para atendimento, que
passou a ser realizado num sistema de acolhimento imediato, isto é, o estudante é
atendido de imediato e não através de agendamento.
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Estatísticas:
✓ A maior parcela dos estudantes atendidos individualmente, 48,7%, auto-definemse brancos, seguidos de pardos 22,6%. Estudantes que se auto-definem pretos
foram de 21,1%; amarelos 2,5%. E que não foi informado são 5%.
✓ No recorte feito por curso, a maior procura, 34,1%, é proveniente do curso de
Letras; seguida por Ciências Sociais, 16,4%; História, 22,1%; Filosofia com 10,2%;
Pedagogia com 10%; Pós-graduação, 4%; História da Arte, 3,3%.
✓ Os estudantes do vespertino são os que mais procuram, 55%. 41,3% são do
período noturno e 3,8% na categoria diurno, referida aos estudantes da pósgraduação.
✓ Dentre os estudantes que procuram o serviço, 67,2% não recebem auxílio PAPE,
os outros 32,8% recebem.
✓ 69% declaram-se do gênero Feminino, 31% Masculino, não houve declaração de
não binários.
✓ Devido à diversidade de demanda, não foi possível categorizar estatisticamente
as queixas principais.
✓ O número de faltas em relação ao número de horários disponibilizados foi da
ordem de 36%, significando uma diminuição de 7% em relação ao ano anterior.
A exemplo do que foi verificado em 2016, o grande número de faltas pode se
dever a diversos fatores, não cabendo aqui discuti-los. No entanto, a queda nesse
valor está relacionada com a mudança na reorganização do acolhimento em
saúde mental e será melhor ilustrada a seguir.

• Demais atividades
No primeiro semestre os atendimentos mantiveram-se da mesma forma que no
ano anterior, mas houve algumas alterações a partir do segundo semestre.
A equipe de saúde mental recebeu mais um integrante, profissional de
enfermagem, e o serviço de acolhimento em saúde mental foi descaracterizado da figura
do psicólogo. A equipe passou a trabalhar com três profissionais em períodos de
acolhimento, eliminando a necessidade de agendamento, como vinha sendo realizado
no semestre anterior.
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Além disso, foi construído Plano de Atenção à Saúde Mental (PASMEN), proposta
de criação de atividades grupais com estudantes, abordando a saúde mental no contexto
universitário. A seguir listamos as atividades:
✓ Setembro: atividades de prevenção ao suicídio, integradas ao Setembro Amarelo.
Consistiu em atividades compartilhadas entre os profissionais do Campus
Guarulhos e do Campus São José dos Campos, além de convidados externos.
✓ Outubro: Atividades em grupo verbal que trataram dos seguintes temas:
ansiedade na universidade; depressão na universidade, fracasso acadêmico.
✓ Novembro: Temas do grupo verbal: pressão na universidade e preocupações de
final de semestre.
A quantidade de estudantes participando variou entre os encontros, mas a
avaliação da equipe sobre a abordagem grupal foi bastante satisfatória.

• Ações Pedagógicas
As ações pedagógicas sofreram um significativo impacto para sua realização em
virtude da ausência da pedagoga (afastada desde Junho de 2015 por Licença Médica) e
sua exoneração neste presente ano. Neste sentido as atividades desenvolvidas se
limitaram a atuações na área da pesquisa, com o Projeto Bolsista de Iniciação à Gestão
de Suporte Pedagógico, que realizou um levantamento das demandas de caráter
pedagógico e psicopedagógico dos estudantes do Campus.
Outra ação associada foi a parceria com instância acadêmicas do Campus, como
a Câmara de Graduação e docentes do departamento de Letras e Educação. Houve
também a realização de atividade socioeducativa (Roda de Conversa) em parceria com
o pedagogo da PRAE.

• Orientação Bolsas de Iniciação a Gestão do Núcleo de Apoio
ao Estudante (BIG/NAE)
▪

Projeto Bolsista de Iniciação à Gestão – Suporte Pedagógico

Bolsista: Letícia Amaral
Supervisão: Mariana Puridade

Buscamos dar continuidade ao projeto iniciado em 2016. Para tal, estabelecemos

107

novos objetivos. Partindo de considerações pontuadas por pessoas externas ao projeto
(docentes, técnicos e outros) consideramos relevante reaplicar a pesquisa realizada em
2016 sobre Dificuldades Acadêmicas para Permanência dos/as Estudantes. Esta
pesquisa foi realizada junto ao universo total de estudantes do Campus, ampliando o
universo de pesquisa anterior, que agregou somente os estudantes do Programa de
Auxílio Para Estudante (PAPE/UNIFESP). A supervisão do trabalho ocorreu através de
reuniões com a bolsista.

▪

Projeto Alimentação

Bolsista: Isabella Aggio
Supervisão: Cláudia Cruz

O Projeto Alimentação Saudável do eixo Alimentação 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 e bolsistas que
contribuíram de forma significativa com as melhorias apresentadas pelo restaurante
universitário do campus Guarulhos no decorrer dos anos.
O programa adequa-se ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, que em
seu art. 3º situa a alimentação como uma das áreas para as quais as ações devem se
voltar. Por meio de suas ações, somadas ao subsídio que a PRAE fornece aos estudantes,
o programa pretende ampliar o alcance dos recursos destinados à alimentação
estudantil.
Além de cumprir com as diretrizes do PNAES quanto à alimentação, o programa
ainda investe no envolvimento discente e esclarecimento de questões ligadas à saúde e
a participação social do estudante no contexto acadêmico.

▪

Projeto Comunicação

Bolsista: Caroline Juliane Bonifácio
Supervisão: Matheus Ferreira Guimarães Bastos – psicólogo

A principal meta deste projeto era dar suporte à área de comunicação do NAE em
suas diversas necessidades: divulgação, criação de identidade visual, veiculação de
informativo, otimização dos canais de comunicação. Os encontros de supervisão das
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atividades da bolsista eram periódicas junto com os outros bolsistas, e sempre que
houvesse demanda específica de trabalho.
No entanto, a bolsista não apresentou desempenho satisfatório (ausências, não
cumprimento de prazos ou atividades) e foi desligada do projeto em agosto/2017 e
optou-se por não a substitur. Vale dizer que foram realizadas duas conversas com a
bolsista para falar sobre seu desempenho e tentar melhorá-lo sem sucesso.

• Campanhas de Promoção e Prevenção em áreas diversas
▪

Campanha Setembro Amarelo na EFLCH
Compartilhando do movimento nacional Setembro Amarelo, campanha de

conscientização sobre a prevenção do suicídio, realizamos durante todo o mês de
setembro, ações educativas voltadas à conscientização e entendimento do problema.
Foram elaborados materiais educativos; realização de rodas de conversa; oficinas e
palestras. Esta atividade está já incorporada a agenda de eventos do NAE Campus
Guarulhos.
F IGURA 48: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA S ETEMBRO A MARELO NA EFLCH

▪

Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul
Em consonância com movimentos mundiais de medidas de prevenção ao câncer

de mama e próstata, as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, respectivamente,
tiveram como objetivo sensibilizar e conscientizar a comunidade acadêmica sobre a
importância de medidas de prevenção.
A estratégia de divulgação utilizada foi a fixação de cartazes nas dependências
da universidade e divulgação nas mídias sociais.
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F IGURA 49: C ARTAZ E F OLDER DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE MAMA

• Ações de Educação em Saúde
Buscando promover uma reflexão sobre a necessidade da prática do exercício
físico para saúde aderimos a Campanha “Dia do desafio” e realizamos duas atividades
que tiveram uma participação significativa de estudantes e técnicos do Campus, a saber:
Ginástica funcional e o Laboratório de samba rock.
F IGURA 50: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO T REINAMENTO F UNCIONAL
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F OTO 17: T REINAMENTO F UNCIONAL

F IGURA 51: C ARTAZ DA O FICINA DE S AMBA R OCK
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F OTO 18: O FICINA DE S AMBA R OCK

▪

Dia Aberto da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Realizado no dia 25 de Outubro de 2017, o Dia Aberto consiste em uma atividade

de parceria entre a UNIFESP/Guarulhos e as Escolas Públicas da Região. Com o objetivo
de apresentar a Universidade para estudantes do ensino médio das escolas da região de
modo a oferecer um momento para que possam conhecer a universidade, os cursos, as
possibilidades de acesso e permanência na universidade e tirar dúvidas gerais sobre a
vida acadêmica.
O NAE fez parte da composição da mesa neste dia, apresentando a política de
permanência da UNIFESP, sua articulação com o PNAES do Governo Federal. Foram
apresentados o PAPE, as estratégias de acolhimento e acompanhamento da saúde do
estudante, os projetos temáticos da PRAE: culturais, de gestão, de atividades físicas.
Ao final foi aberto espaço para perguntas; nenhuma delas se voltou para as
políticas de permanência, mas se concentraram sobre os cursos existentes, sua duração,
e demais questões sobre as opções de graduação.

▪

INTRAPET 2017
A convite do professor Jaime do Departamento de História, o psicólogo Matheus

fez uma fala e debate sobre “Estresse e Vida Acadêmica” no INTRAPET 2017. O evento
congregava todos os Programas de Educação Tutorial (PET) da Unifesp para discutir
diversos aspectos deste programa. A ideia era refletir de forma crítica sobre a relação
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“estresse e vida acadêmica” para além de seus aspectos individuais. Levar em
consideração o contexto relacional e histórico em que ela se arquiteta.

• Atividades de
Universitário

Fiscalização

de

Restaurante

Foram desenvolvidas várias atividades de fiscalização do RU, além das descritas
acima, visitas de rotina, reuniões de CPA, Controle e inspeção de cardápios e campanhas
de hábitos saudáveis que incluem alimentação saudável e incentivo à atividades físicas.

▪

Participação de membros da equipe em comissões, colegiados ou
outros em assuntos estudantis
Comissão, colegiado, outros

Servidor (es/as)

Comissão de Estudos e Avaliações do PAPE E PBP

Mariana Puridade e Andreia
Nascimento

Comissão Paritária de Alimentação

Claudia Cruz

Congregação do Campus

Mariana Puridade (até Dez.2017)

Conselho de Assuntos Estudantis

Mariana Puridade (até Dez.2017)

Grupo Técnico dos Psicólogos NAE e PRAE
Unifesp

Adriano Araújo e Matheus Bastos

Comissão de Sindicância Investigativa

Matheus Bastos (de Set. a Out.
2017)

GTAI

Evandro/Henrique

❖ Dados e Informações Coletadas pelo NAE
Fora realizada pela equipe multidisciplinar publicação em revista científica do
seguinte artigo:
D'Emery Siqueira, Luciola; Ferreira Guimarães Bastos, Matheus; do Nascimento Santos,
Andréia; Puridade Marques da Silva, Mariana. Perfil de estudantes acolhidos em um
serviço de saúde na universidade / Profile of students admitted to health service at
university / Perfil de estudiantes de un servicio de salud de la universidad. Revista
Brasileira de Promoção à Saúde (Impr.); 30(3): 1-8, 29/09/2017.
Disponível em: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-876338
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Expectativas e Desafios para 2018
▪

Expectativas:

●

Manutenção dos auxílios estudantis e continuidade do processo de livre demanda
de estudantes pelo benefício.

●

Realização de ações conjuntas com outras instâncias da universidade.

●

Implantação de sistema informatizado para acompanhamento do estudante no
PAPE/ UNIFESP

▪

Desafios:

●

Estabelecimento de espaços de lazer e convivência que propiciem trocas
coletivas, encontros, rodas de conversas.

●

Parceria com diferentes instâncias internas e externas à Universidade para
realização de projetos que possibilitem tornar o ambiente mais amistoso e
divertido.

●

Diálogo mais aproximado com os estudantes para organização de ações em
conjunto.
Estabelecimento de espaço de mediação e comunicação mais acolhedores e

amistosos.

4.4 - NAE Osasco
• Atendimentos

(Pape,

Saúde,

Psicológico,

Pedagógico)
▪

PAPE - Programa de Auxílio Para Estudantes
No processo de entrevista PAPE, além das análises da situação de

vulnerabilidade socioeconômica do grupo familiar, foram realizadas orientações e
encaminhamentos, quando necessário, para outros profissionais do NAE: enfermeira e
pedagogo.
Também foi atribuição, da Assistente Social, ao longo do ano participar das
reuniões da Comissão de Avaliação e Estudo PAPE que foram realizadas mensalmente,
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de forma presencial ou via videoconferência, das oficinas de novos ingressos no PAPE,
reuniões referente ao procedimento metodológico, reuniões referente aos parâmetros
para construção de nova metodologia e reanálise dos(as) veteranos(as).

▪

Atendimentos em Saúde
Ao longo do ano foram atendidos 51 estudantes, que procuram o NAE, pelas mais

variadas demandas relacionadas às questões de saúde/adoecimento, e com graus
variados de complexidade. Esse primeiro atendimento compreendeu em acolher as
demandas, fazer as orientações necessárias para prevenção de doenças e promoção em
saúde, e quando necessário feito o encaminhamento para locais especializados tanto
internos quanto externos à Unifesp, e em casos mais complexos demandou
acompanhamento periódico desses(as) estudantes, além do registro dos atendimentos
em prontuário.
A maior demanda do serviço foi do público feminino, que buscou o mesmo,
principalmente, devido a questões de prevenção e promoção relacionadas à saúde da
mulher.
Durante o ano foi intensificado as orientações relacionadas às Doenças
Sexualmente Transmissíveis – DSTs, inclusive na página do Facebook, foi mantida a
distribuição de materiais informativos impressos e as orientações sobre uso de
preservativos masculinos e femininos, com reposição frequente dos mesmos em locais
de circulação dos(as) estudantes (sala do NAE, banheiro feminino e masculino do 1º
andar e o Centro de Convivência dos Estudantes - CCO). Foram distribuídas ao longo de
2017 cerca de 3000 camisinhas masculinas e cerca de 150 femininas além de
lubrificantes.
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F IGURA 52: M ATERIAIS INFORMATIVOS , DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS E LUBRIFICANTES

Contudo, o que mais chama atenção ainda é a quantidade de atendimentos,
relacionados à Saúde Mental, que perfizeram 37% dos acolhimentos realizados. Por
vezes casos complexos, inclusive com risco a vida do(a) estudante, não correlatos
somente com os problemas verificados ao fim de semestre como ansiedade devido à
“semana de provas”, mas também por questões prévias e de cunho pessoal, que
acabaram por demandar que fossem acompanhados com certa periodicidade pela
profissional. O acompanhamento vem sendo feito de várias formas, através de novos
atendimentos presenciais, e-mails, conversas via Facebook ou encontros pelo campus,
para que possam ser feitas ações de promoção à saúde, e que as demandas dos(as)
estudantes sejam reavaliadas, e caso necessário reconduzidas/encaminhadas para
serviços internos ou externos a Unifesp.
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G RÁFICO 9: P RINCIPAIS DEMANDAS EM SAÚDE NO NAE
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Traçando um comparativo entre 2016 e 2017, verifica-se um aumento de quase
30% dos atendimentos as demandas de saúde mental.
Ao longo do ano, e dentro do possível, todas as demandas trazidas pelos(as)
estudantes foram acolhidas e encaminhadas. Muitas dessas queixas demandaram, por
muitas vezes, a fim de se fazer o melhor encaminhamento, pesquisa de literatura,
articulação com outros profissionais e locais especializados.

▪

Psicológico

O atendimento psicológico ficou prejudicado devido a licença médica da Psicóloga
desde Agosto /16.

▪

Pedagógico
Durante o ano de 2017, foram atendidos 210 estudantes, sendo que há situações

em que o estudante foi atendido o ano todo e outras em que houve apenas um
atendimento. Seguem os números referentes apenas ao atendimento a estudantes, sem
considerar atividades indireta, como a participação em diversas comissões e instâncias
colegiadas da universidade.
•

Orientação Individual: 54
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•

Orientação de estágio: 9

•

Orientações de saúde mental: 13

•

Orientação sobre conflitos com docentes: 8

•

Queixas estudantis: 9

•

Oficinas Pedagógicas: 90

•

Orientação socioeducativa: 2

•

Orientação a docentes: 10

•

Orientação pós-graduandos(as): 1

•

Orientação estudantes de outros campi: 2

•

Orientação Acessibilidade e Inclusão: 3

•

Orientação BIG: 9

Total de estudantes atendidos: 210
▪

Outros

•

Reunião entidades: 19

✓ Orientação Individual: São atendimentos voltados a trabalhar questões
acadêmicas, como dificuldades para estudar e em pertencer ao ambiente
universitário.
✓ Orientação de estágio: São atendimentos voltados a esclarecer dúvidas gerais
dos(as) estudantes sobre o processo formal de assinatura de contratos.
✓ Orientações de saúde mental: São atendimentos feitos, em geral, por toda a
equipe do NAE a estudantes que apresentam ansiedade, depressão e outros
problemas de saúde mental.
✓ Orientação sobre conflitos com docentes: São atendimentos voltados a esclarecer
procedimentos internos da instituição sobre queixas contra docentes.
✓ Queixas estudantis: São atendimentos voltados a estudantes envolvidos(as) com
queixas estudantis, sejam aqueles(as) que registram a queixa, os que são
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notificados(as) e eventuais testemunhas.
✓ Oficinas Pedagógicas: São atividades gerais que trabalham de maneira coletiva
com as principais dificuldades dos(as) estudantes trazidos na orientação
individual.
✓ Orientação socioeducativa: São atendimentos de supervisão a estudantes que ao
final do trabalho das Comissões de Conduta precisam cumprir determinada
conduta socioeducativa.
✓ Orientação a docentes: São atendimentos voltados a esclarecer dúvidas gerais e
apoiar os docentes no processo de ensino-aprendizagem.
✓ Orientação pós-graduandos(as): São atendimentos voltados a trabalhar questões
acadêmicas, como dificuldades para estudar e em pertencer ao ambiente
universitário, mas voltados a pós-graduação e a questões específicas.
✓ Orientação estudantes de outros campi: São atendimentos voltados a trabalhar
questões acadêmicas, como dificuldades para estudar e em pertencer ao
ambiente universitário.
✓ Orientação Acessibilidade e Inclusão: São atendimentos específicos voltados a
pensar formas de adaptação aos estudos e a universidade para estudantes com
alguma deficiência.
✓ Orientação BIG: Atendimentos voltados a pensar os projetos de permanência
estudantil do NAE Osasco através do trabalho com os(as) estudantes bolsistas de
iniciação à gestão e voluntários(as).
✓ Reunião entidades: Encontros gerais juntos as entidades representativas dos(as)
estudantes para pensar em eventos e encaminhamentos para questões do
cotidiano deles(as) relacionados à permanência estudantil.

❖ Oficinas/Atividades Locais
Neste tópico consta a relação de oficinas e atividades desenvolvidas pelo NAE ou
com participação dos membros da equipe. Estão divididas em atividades locais e
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externas.

▪

Locais

F IGURA 53: E/ EU NÓS COM ISSO ? S EMANA DE I NTEGRAÇÃO C ALOUROS – 24 DE F EVEREIRO

F OTO 19: S EMANA DE I NTEGRAÇÃO C ALOUROS
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F OTO 20: P APO P EDAGÓGICO – A UTORREGULAÇÃO (M ARCIO H ORTA ) - 06 DE A BRIL

F OTO 21: E NTREI NA F ACULDADE , E AGORA ? - 11 DE A BRIL
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F IGURA 54: O FICINA DE O RIENTAÇÃO DE C ARREIRA - 16 DE M AIO
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F OTO 22: O FICINA DE O RIENTAÇÃO DE C ARREIRA - 16 DE M AIO

F IGURA 55: P ROJETO DE V IDA – 18 DE O UTUBRO
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F IGURA 56: E SCRITA A CADÊMICA – 27 DE O UTUBRO

F IGURA 57: S EMANA A MARELA – 06 A 10 DE N OVEMBRO
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F OTO 23: S EMANA A MARELA – 06 A 10 DE N OVEMBRO

Oficina de Organização do Tempo com o Projeto BIG Apoio Pedagógico do NAE –
08 de Novembro

F IGURA 58: M EDITAÇÃO – S EMANA A MARELA – 09 DE NOVEMBRO

125

F IGURA 59: R ODA DE CONVERSA SOBRE P SICOEDUCAÇÃO – S EMANA A MARELA – 10 DE N OVEMBRO

F IGURA 60: O FICINA : A NSIEDADE DIANTE DAS PROVAS – 16 DE N OVEMBRO
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▪

Externas

F OTO 24: III – C ONGRESSO A CADÊMICO U NIFESP – 30 DE M AIO A 02 DE J UNHO

F OTO 25: VI S EMINÁRIO DE I NOVAÇÕES C URRICULARES U NICAMP – 02 DE D EZEMBRO
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▪

Eventos Prae/Unifesp
Neste tópico estão listados todos os eventos organizados pela Reitoria ou pela

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis com participação do NAE Osasco.
✓ Seminário Álcool e Outras Drogas na Unifesp: Uma Política em Construção - 25 de
Abril.
F OTO 26: R EFLEXÕES SOBRE O R ACISMO E S AÚDE M ENTAL

F OTO 27: I C OLÓQUIO - S OCIABILIDADE E P ERMANÊNCIA NA U NIVERSIDADE : R EFLETINDO S OBRE O I MPACTO DO
R ACISMO NA S AÚDE M ENTAL - 01 DE S ETEMBRO

128

✓ III Seminário de Permanência: Pelo Direito à Educação Superior – 19 de
Outubro.
✓ II Seminário Local de Acessibilidade e Inclusão para a Unifesp: Ingresso e
Acolhimento dos Estudantes com Deficiência - 06 de Dezembro .

▪

Participação em Conselhos, Comissões e Outros Órgãos
Neste tópico listamos todos os Conselhos, as Comissões e outros órgãos da

Unifesp com participação de membros da equipe NAE.
✓ CAE – Conselho de Assuntos Estudantis;
✓ Câmara Técnica de Extensão – EPPEN;
✓ Comissão para elaboração da Política de Inclusão e Acessibilidade da Unifesp;
✓ Comissão para elaboração da Política de Drogas da Unifesp;
✓ Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Osasco;
✓ Câmara de Graduação – EPPEN;
✓ Comissão de avaliação e estudo PAPE;
✓ Comissão de Processo Administrativo Disciplinar;
✓ Fiscalização de Contratos – Restaurante Universitário;
✓ Congregação;
✓ Comissão da Semana de Recepção 2017.

▪

Orientações BIG
Durante o ano de 2017 foram desenvolvidos dois projetos BIG (Bolsa de Iniciação

a Gestão), o Sustentabilidático e o Apoio Pedagógico. Ambos os projetos foram
ferramentas importantes para o NAE, por estabelecerem uma proximidade maior com
os(as) estudantes do campus Osasco, sendo os(as) bolsistas os principais agentes dessa
interlocução. Além disso, os projetos proporcionaram aos (as)estudantes refletir sobre
as diferentes demandas da instituição e pensar conosco em ações para o aprimoramento
dos serviços prestados aos(as) estudantes.
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Foram orientados(as):
Estudantes bolsistas: 5
Estudantes voluntários(as): 4
Estudantes Colaboladores(as): 12

a. Sustentabilidático
O Projeto Sustentabilidático de 2017 foi uma continuidade do mesmo projeto
iniciado em 2014. Esse ano o foco foi melhorar a divulgação do projeto, afim de atingir
nosso público alvo, que são os estudantes com maior vulnerabilidade socioeconômica,
e pensar em ações, que viabilizassem a organização dos matérias.

F IGURA 61: N OVO LOGO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO
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F IGURA 62: P ROGRAMA DE V OLUNTARIADO

F IGURA 63: III – C ONGRESSO A CADÊMICO U NIFESP – 30 DE M AIO A 02 DE J UNHO
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F OTO 28: VI S EMINÁRIO DE I NOVAÇÕES C URRICULARES U NICAMP – 02 DE D EZEMBRO

b. Apoio Pedagógico
O Projeto Apoio Pedagógico, inicio-se em 2017, a fim de levantar as demandas
oriundas das dificuldades acadêmicas dos estudantes, e propor ações. Ao longo do ano
foram propostas como atividades:
•

Entrei na Faculdade, e agora? - 11 de Abril;

•

Oficina de Orientação de Carreira - 16 de Maio;

•

Projeto de Vida – 18 de Outubro;

•

Escrita Acadêmica – 27 de Outubro;

•

Oficina de Organização do Tempo com o Projeto BIG Apoio Pedagógico do NAE
– 08 de Novembro;

•

Meditação – Semana Amarela – 09 de Novembro;

•

Oficina: Ansiedade diante das provas – 16 de Novembro.
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F OTO 29: III – C ONGRESSO A CADÊMICO U NIFESP – 30 DE M AIO A 02 DE J UNHO

F OTO 30: VI S EMINÁRIO DE I NOVAÇÕES C URRICULARES U NICAMP – 02 DE D EZEMBRO
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Restaurante Universitário – RU
Estivemos a frente do RU como fiscal de contrato de Junho/16 à Maio/17.
Durante esse período as principais demandas relacionadas ao Restaurante foram
principalmente:
•

Questões administrativas (documentação);

•

Infraestrutura e manutenção;

•

Contagem das refeições;

•

Acolher, responder e encaminhar as reclamações;

•

Adequação, aprovação e publicação de cardápio;

•

Adequações da cantina;

•

Reuniões com os responsáveis da empresa;

•

Reuniões com a Diretoria Administrativa do campus;

•

Informatização do sistema;

•

Cumprimento do contrato;

•

Responder aos e-mails;

Ao longo desse período verificou-se que a demanda maior vinham de servidores
(Docentes e TAEs) e não dos(as) estudantes, e que os maiores problemas do RU estavam
relacionados as questões burocráticas administrativas que, por sua vez, demandavam
muito tempo, e que por muitas vezes fugiam à competência técnica das profissionais
designadas para tais atribuições ligadas à figura do fiscal.
Já às demandas dos(as) estudantes, eram demandas pontuais, como à adequação
de cardápio (jantar não se repetir no almoço do dia seguinte), do suco, da guarnição
para os vegetarianos, e da falta de comida em alguns períodos.
Por isso foi possível concluir que, as demandas eram em sua grande maioria
administrativas, que inúmeras vezes fugiam à nossa competência técnica, e que exigiam
do(a) fiscal uma dedicação praticamente que “exclusiva” para atendê-las, o que podia ,
e acabava por muitas vezes, interferindo e prejudicando a assistência dos profissionais
do NAE aos(as) estudantes, em detrimento de fiscalizar o contrato.
Mediante a estas questões concluimos que a presença de um ou mais membros
do NAE será muito mais efetivo na Comissão de Alimentação, também pensamos que
seria importante rever junto a Diretoria do campus à necessidade da presença de um
membro do NAE na figura de fiscal e/ou suplente de contrato do RU. Por isso, para 2018
pensaremos em estratégias para montar a Comissão de Alimentação, que infelizmente,
não foi possível em 2017, para que possamos atuar mais diretamente nas questões
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relacionadas aos(as) estudantes.

c. Considerações Finais
As atividades que vem sendo desenvolvidas pelo NAE Osasco estão atingindo o
objetivo principal de contemplar o Programa Nacional de Assistência estudantil,
especialmente no que concerne às práticas de atenção à saúde (promoção à saúde,
prevenção de doenças), apoio pedagógico, alimentação, isso não somente para o
público prioritário, nos termos da legislação, mas a toda a população discente. Além
disso, os(as) estudantes com perfil socioeconômico de vulnerabilidade vem passando
por entrevista e tendo acesso ao auxílio permanência.
Sabe-se que existe uma dificuldade patente em pesquisas com egressos de
instituições

de

ensino,

mas,

de

acordo

com

relatos

de

estudantes

que

participam/utilizam os serviços e ações promovidos pelo NAE, estima-se que dentre os
objetivos elencados pela legislação citada, as ações promovidas pelo setor colaboram,
no mínimo, com a democratização das condições de permanência dos jovens na
educação superior pública federal; e minimização dos efeitos das desigualdades sociais
e regionais na permanência e conclusão da educação superior (cf. objetivos elencados
pelo PNAES).

4.5 - NAE São José dos Campos
❖ Atividades Equipe Multiprofissional
▪ Atividades de Recepção Novos(as) Estudantes
Os trabalhos de recepção tiveram início ainda no período de matrícula, com a presença
da equipe apresentando o NAE, tirando dúvidas e recebendo documentação do PAPE.
A Semana de Recepção dos Ingressantes 2017 foi realizada nos dias 22/02 e 23/02 e
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contou com o apoio do NAE na organização.

F IGURA 64: C RONOGRAMA S EMANA DE R ECEPÇÃO

▪ Calouros no Intensivão
O “Calouros no Intensivão” buscou acolher os ingressantes das três últimas
chamadas, repassando a eles informações sobre conteúdo programático, calendário e
materiais de estudos para disciplinas com alto índice de reprovação como Cálculo em
uma variável, Lógica de Programação e Química Geral.

F IGURA 65: D IVULGAÇÃO DO EVENTO C ALOUROS NO I NTENSIVÃO
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O objetivo foi minimizar a defasagem de conteúdos e informações decorrente da
entrada dos alunos ingressantes nas últimas chamadas, que ocorre cerca de um mês após
o início das aulas. Os monitores das respectivas disciplinas foram convidados a ministrar
as aulas.

F OTO 31: C ALOUROS ( AS ) NO I NTENSIVÃO

▪ Orientação Acadêmica: Caminhos e Possibilidades
O evento de orientação acadêmica, realizado pela Divisão de Assuntos
Educacionais (DAE) em parceria com o NAE, abordou assuntos referentes às escolhas
acadêmicas pertinentes aos estudantes do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT),
que contou com a exibição de vídeos de cada curso feito por alunos que já estavam no
curso específico e bate-papo com alunos veteranos.

▪ Oficina de comunicação em público
Motivada por uma demanda de alunos do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT)
que sentiam algum tipo de dificuldade ao falar em público, a oficina de Comunicação em
Público teve caráter prático, contando com a participação dos psicólogos do NAE. Foram
8 encontros que ocorreram todas as quartas-feiras com média de 15 estudantes.
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F IGURA 66: D IVULGAÇÃO DO EVENTO O RIENTAÇÃO A CADÊMICA

▪ Oficinas de Organização do tempo e Rotina de Estudos
Oficina de Organização do Tempo e Rotina de Estudos foi oferecida aos
estudantes em dois horários diferentes, abrangendo assim estudantes do integral e
noturno. O objetivo da Oficina foi auxiliar no planejamento e gestão do tempo, visando
a implementação do hábito de estudo de forma rotineira na vivência dos participantes.
Foram utilizadas explanações teóricas acerca do impacto da organização do tempo no
desempenho acadêmico e ferramentas práticas, tais como fichas de planejamento
semanal e mensal que foram preenchidas pelos participantes durante a Oficina.
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F OTO 32: O FICINA O RGANIZAÇÃO

DO

T EMPO E R OTINA DE E STUDOS

▪ Papo pedagógico
O Papo Pedagógico foi uma iniciativa direta do pedagogo da PRAE Marcio Horta
com apoio local do NAE e abordou a temática da autorregulação da aprendizagem e
reflexão acerca da importância desse processo.

F IGURA 67: D IVULGAÇÃO DA R ODA DE CONVERSA : P APO PEDAGÓGICO - AUTORREGULAÇÃO

▪ Roda de conversa sobre segurança no campus
No início de 2017 houve um “arrastão” na quadra de esportes do ICT, no qual
vários alunos foram abordados em uma ação violenta por assaltantes nas dependências
do ICT. Este evento gerou uma série de reações por parte da comunidade acadêmica,
que se viu desamparada e vulnerável dentro da própria universidade. Foi realizada uma
roda de conversa sobre o assunto em parceria com agremiações estudantis.
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❖ Atividades

de

Permanência

e

Inclusão

Estudantil

relacionadas a auxílios PAPE
Foram realizados atendimentos para avaliação socioeconômica durante todo o
ano, com prioridade para ingressantes nos meses de fevereiro, março e abril. A
prioridade aos veteranos foi dada entre maio e agosto. Em setembro foi publicada a
Chamada para renovação dos estudantes ativos no PAPE, ingressantes no Programa até
2016. Estes resultados estão em fase de publicação no ano corrente.

▪ Encontro para assinatura do termo de consentimento
Para além dos atendimentos sociais, foram realizadas oficinas mensais para
assinatura do termo de consentimento, que tiveram por objetivo apresentar o NAE aos
ingressantes no Programa, esclarecer dúvidas sobre o PAPE e sobre o Edital vigente.
Nas oficinas os bolsistas BIG vinculados ao Eixo de Ações Afirmativas e Permanência
recolhiam os contatos dos ingressantes e convidavam para participar em um grupo no
Facebook exclusivo para os estudantes do PAPE, moderado pelos bolsistas. Este grupo
existe desde 2016 e foi criado com a finalidade de ser um local de troca rápida de
informações e esclarecimento de dúvidas sobre o PAPE.
O grupo do Facebook auxiliou na divulgação de diversas atividades e na coleta
de dados para direcionamento das ações do Eixo, e ainda é um canal importante de
comunicação com estes estudantes.

▪ Oficina de organização financeira
Uma das demandas levantadas na pesquisa informal realizada entre os estudantes
participantes do grupo citado foi a Oficina de Organização Financeira, realizada em 23
de maio em dois horários, buscando contemplar estudantes do integral e do noturno. O
objetivo foi auxiliar os estudantes que apresentavam dificuldades nesta organização,
considerando a manutenção de suas despesas com os auxílios.
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F IGURA 68: D IVULGAÇÃO DA OFICINA DE O RGANIZAÇÃO F INANCEIRA

❖ Atividades de Permanência e Inclusão relacionadas a
alimentação e moradia
▪ Comissão Paritária de Alimentação
A Comissão Paritária de Alimentação de SJC em 2017 teve sua atuação a partir
dos membros do NAE, tanto os servidores como o bolsista BIG do Eixo Alimentação e
Saúde. As ações foram principalmente no sentido de auxiliar na implantação do novo
sistema de controle de vendas e uso do Restaurante Universitário - RU.
Para auxiliar na divulgação das informações sobre a troca dos sistemas de compra
de tíquetes, os bolsistas BIG elaboraram materiais de divulgação e auxiliaram no contato
com os usuários do RU.
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F IGURA 69: D IVULGAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO RU

▪ Pesquisa de Satisfação do Restaurante Universitário
A pesquisa encomendada pela Pró Reitoria de Assuntos Estudantis foi realizada
durante o período de 02 a 15 de maio de 2017, sendo obtidas 308 respostas através de
um formulário online. A pesquisa pondera vários aspectos como a qualidade do serviço
de atendimento, da refeição servida no restaurante universitário e se na opinião dos
participantes é válido o custo benefício da refeição.

▪ Cartilha de Moradia
As ações com relação à moradia foram realizadas no âmbito do Eixo de Ações
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Afirmativas da Bolsa de Iniciação à Gestão. Após o levantamento das dificuldades
encontradas entre os estudantes ingressantes, especialmente os mais vulneráveis, em
encontrar uma moradia próxima ao Campus e com custo acessível, buscou-se
desenvolver uma cartilha que trouxesse informações sobre os bairros próximos ao
Campus, a ser divulgada aos estudantes ingressantes em 2018, facilitando assim as
escolhas de moradias próximas, em bairros com infraestrutura adequada e com valor
acessível.
Paralela a esta ação, foi desenvolvido o projeto “República Amiga”, que teve por
objetivo relacionar vagas temporárias em repúblicas já existentes e divulgá-las entre os
ingressantes.

F IGURA 70: T RECHO DA CARTILHA DE MORADIA

❖ Atividades de Permanência e Inclusão relacionadas a saúde
▪ Atendimentos médicos NAE
Durante o ano de 2017 a parceria com a SPDM permaneceu e a Dra. Maria
Aparecida esteve no NAE duas vezes por semana para realizar atendimentos clínicos e
encaminhamentos para a rede municipal, sempre mediados pela equipe NAE.
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▪ Atendimentos psicológicos NAE
A busca por acolhimento e escuta qualificada de forma individualizada aconteceu
de forma significativa no NAE SJC em 2017. Os principais temas que acolhemos foram:
✓ sinais de ansiedade e humor deprimido;
✓ dificuldades relacionais;
✓ dúvidas relacionadas ao curso;
✓ questões relacionadas a preconceito e humilhação social;
✓ dificuldades acadêmicas;
✓ questões relacionadas à sexualidade e gênero.
Além dos atendimentos individuais, destacamos ainda o trabalho na formação de
redes de cuidado, a partir de parcerias intra e extra universidade ao longo do ano.

T ABELA 9: N ÚMERO DE ATENDIMENTOS - P SICÓLOGOS NAE-SJC

Psicólogo(a)

Número de
atendimentos

Priscila
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Sandro

46

Total

191

▪ Semana Saúde em Dia
O evento de uma semana foi desenvolvido pelos eixos Alimentação e Saúde;
Cultura, Atividades Físicas e Lazer e teve apoio do Centro Acadêmico Ada King (CAAK),
e contou com atividades e palestras para fornecer subsídios voltados à melhoria da
saúde da comunidade acadêmica. Maior detalhamento das atividades segue nos
relatórios dos bolsistas.

▪ Grupo de Escuta
Pelo segundo ano o NAE contou com a parceria da psicóloga Letícia Paião e
realizou momento de escuta em grupo com os estudantes, sob o título “Vivendo e
Sentindo na / a universidade”.
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F IGURA 71: D IVULGAÇÃO DE GRUPO DE ESCUTA

▪ Projeto “Estudo do efeito da manobra de ventilação
controlada no nível de estresse de estudantes universitários
assistidos por aplicativo móvel”
O projeto PIBIC busca através da construção de um aplicativo, que auxilia no
treino de respiração, possibilitar melhora nos níveis de estresse dos estudantes de SJC.
O NAE esteve presente desde a construção do projeto junto aos professores da
Engenharia Biomédica e ao final de 2017 o projeto havia realizado o primeiro piloto.

❖ Atividades de Permanência e Inclusão relacionadas a ações
culturais e esportivas
▪ Grupo de Corrida do ICT
Em agosto de 2017 tiveram início as atividades do grupo de corrida do ICT,
idealizado e coordenado pelo NAE. O objetivo do grupo é proporcionar aos estudantes
a possibilidade de praticar corrida e/ou caminhada em equipe, o que contribui
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positivamente para seu bem estar físico e mental. Foram realizados treinos duas vezes
por semana de agosto a novembro de 2017 com a participação de dezenas de estudantes.

▪ Cinedebates
Foram realizadas as exibições de curtas metragens e documentários seguidos de
debates com os participantes. Os curtas selecionados foram fruto de uma parceria do
NAE com o Cineclube Jacareí.

F IGURA 72: D IVULGAÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS E CURTAS METRAGENS EXIBIDOS NO ICT

▪ Dia do brincar
O “Dia do Brincar na UNIFESP” teve como objetivo oferecer um espaço lúdico e
de diversão diferente do ambiente usual da Unifesp SJC e, além disso, fornecer uma
alternativa para relaxamento dos discentes, às vésperas das avaliações finais do
primeiro semestre letivo.
Este encontro foi particularmente importante pois possibilitou que estudantes
pais/mães pudessem também interagir com seus filhos na comunidade acadêmica.
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❖ Atividades de Orientação Bolsa Iniciação à Gestão - BIG
NAE
Foram desenvolvidos projetos em cinco eixos, destacados pela equipe como
prioritários dentro da política de Assistência Estudantil:
●

Apoio Pedagógico;

●

Ações Afirmativas e Permanência;

●

Alimentação e Saúde;

●

Comunicação;

●

Cultura, Atividades Físicas e Lazer.

Foi designado um bolsista para cada eixo, além do apoio de estudantes
voluntários nos eixos de Apoio Pedagógico e Ações Afirmativas. Ao longo do ano
diversas ações foram planejadas e cada uma delas considerada um projeto a ser
concretizado. A equipe se dividiu na orientação aos projetos nos diversos eixos.
Como principal resultado temos o aumento do envolvimento estudantil nas ações
promovidas pelo NAE, tanto na construção conjunta quanto no comparecimento. A busca
pelo NAE para realização de projetos, seja por docentes ou discentes, também aparece
como resultado das ações promovidas dentro da BIG. Maior detalhamento segue nos
relatórios finais dos bolsistas, com o parecer da supervisão.

❖ Campanhas educativas de promoção e prevenção
▪ Disponibilização de preservativos nos prédios do Campus
A partir de contato realizado com a Secretaria de Saúde do município, foram
obtidos displays para distribuição gratuita de preservativos (masculinos e femininos) e
insumos. Os displays foram instalados nas duas unidades do Campus e periodicamente
a equipe, com o apoio dos bolsistas, faz a reposição.
Esta ação compreende a articulação do NAE com os equipamentos públicos de
saúde de modo a manter a disponibilização contínua dos insumos aos estudantes.
Mensalmente servidores do NAE fazem tanto o pedido quanto a retirada dos mesmos.
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▪ Pesquisa-ação sobre racismo na universidade
Foi dado início à pesquisa, motivada pela divulgação de um cartaz de uma festa
interuniversidades, com o tema “Alforria”. Estes cartazes foram divulgados no campus e
a equipe, juntamente com outros membros da comunidade acadêmica, deu início a uma
pesquisa sobre o tema, ainda em andamento.
A pesquisa ainda oportunizou aproximações importantes. Tivemos encontros de
supervisão com a Profª Drª Elizabete Pinto que esteve em vários momentos no campus
para discutir a questão conosco e também nos aproximamos do Conselho Municipal de
Igualdade Racial e da Secretaria de Assistência Social, ambos por meio da assistente
social Edna Gomes. Desde então temos nos aproximado para discutir e pensar as
questões que envolvem o racismo institucional.

a. Encontro Vivencial: A escrita de si
Parte desta parceria foi a oficina teórico-vivencial: “A escrita de Si”. Discutindo
as questões que rondam o racismo institucional e as possibilidades de enfrentamento, a
Profª Drª Elizabete Pinto realizou a oficina cujo objetivo era desenvolver uma
possibilidade de discussão quanto às técnicas de cuidado dos sujeitos envolvidos nas
questões de racismo. O evento também foi uma oportunidade de levantamento de
questões e material que comporão o livro a ser lançado em 2018 (pela APMC) e reúne
histórias de racismo vivenciadas por pessoas negras e não negras.

F IGURA 73: D IVULGAÇÃO DA OFICINA E SCRITA DE S I
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▪ Setembro Amarelo
O NAE-SJC realizou no mês de setembro debates e rodas de conversa sobre a
temática do suicídio e saúde mental em parceria com o NAE-Guarulhos. As atividades
foram realizadas nos dois campi e contou com a participação das equipes NAE,
estudantes e convidados.

❖ Atividades relacionadas a conflitos e código de conduta
estudantil
Em novembro de 2017 o NAE apresentou à Câmara de Graduação do ICT uma
nova proposta de fluxo de atenção às transgressões estudantis. Motivado por questões
envolvendo discentes e docentes, o fluxo proposto teve como objetivo colocar a
possibilidade de mediação entre os envolvidos baseado na justiça restaurativa. O fluxo
foi aprovado pela Câmara e apresentado na Congregação do Campus.
F IGURA 74: F LUXO DE ATENÇÃO ÀS TRANSGRESSÕES ESTUDANTIS
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Além de acolher e receber formulários de registro de queixas contra estudantes,
a equipe do NAE também prestou diversos esclarecimentos sobre o fluxo a ser seguido
e fez os encaminhamentos às instâncias pertinentes.

T ABELA 10: R EGISTRO DE Q UEIXAS CONTRA E STUDANTES

Registro de queixa contra estudante
Assunto

Quantidade

Transfobia

01

Direitos autorais / Plágio

02

Fraude em lista de presença

02

Violência sexual

03

Violência física

02

Total

10

❖ Atividades de capacitação e formação da equipe
●

Ana Carolina G.S. Santos Moreira:
✓ Curso de mestrado em Desenvolvimento Humano na Universidade de
Taubaté. Término em abril/2017;
✓ Participação como tutora no Curso “Racismo e Saúde Mental”, realizado em
conjunto com outros servidores técnicos e docentes da UNIFESP.

●

Priscila Marçal Fér:
✓ Disciplina como aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica da USP: Queixas escolares: reflexões sobre as pesquisas no campo da
Medicina e da Psicanálise.

●

Alexandro da Silva:
✓ Capacitação on line para o uso do moodle unifesp;
✓ Conferência do curso de racismo e saúde mental.

150

❖ Participação de membros da equipe em comissões e
colegiados
●

Ana Carolina G.S. Santos Moreira:
✓ Comissão PAPE/PBP;
✓ Comissão de Alimentação.

●

Priscila Marçal Fér:
✓ Comissão de Alimentação.

●

Alexandro da Silva:
✓ Membro titular da Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia;
✓ Membro titular da Câmara de Extensão de São José dos Campos.

❖ Expectativas e desafios para 2018
Diante da demanda cada vez maior por análise socioeconômicas para acesso aos
auxílios, buscaremos parcerias com universidades privadas na região para abertura de
campo de estágio de Serviço Social, para realização de estágio obrigatório e não
remunerado.
Em relação aos bolsistas de incentivo à gestão (BIGs), pretendemos mudar o
formato de atuação, menos individualizado em eixos e mais compartilhado por ações
comuns.
A partir da experiência com mediação de conflitos, trabalhar as situações
problema, que emergiram durante o ano de 2017, por meio de ações educativas para
toda a comunidade.
Conseguimos aprovar dois projetos de investigação junto ao CEP-UNIFESP e à
plataforma Brasil. Assim, 2018 será um ano de aplicação e análise de informações ligadas
à permanência estudantil.
Por fim, pretendemos realizar um trabalho de articulação em rede junto a
instituições públicas e não governamentais, incluindo outras universidades, buscando
criar espaços de trocas e experiências de ações compartilhadas.
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4.6 - NAE São Paulo
▪ Atividades Comuns
1. Mediações e articulações (Aluno-Aluno; Aluno-Professor; Professor-Aluno);
2. Atendimento

dos

graduandos,

Mestrandos,

Doutorandos,

residentes

multidisciplinar e Residência Medica;
3. Rede Bem Viver;
4. Acolhimento e encaminhamentos diversos de alunos;
5. Orientação de Programas e Assistência Médica;
6. Participação da Chamadas de Matrículas;
7. Participação na Semana de Recepção dos Calouros;
8. Participação nas Comissões de Conduta Estudantil;
9. Recebimento de documentos e checklist;
10. Publicação de Resultados;
11. Divulgação das ações do Núcleo de Apoio ao Estudante nas matrículas dos
calouros;
12. Plantão de dúvidas: atendimento ao ingressante: prestação de orientações
associadas à moradia estudantil, restaurante universitário, auxílios estudantis,
bolsas acadêmicas, bilhete escolar, espaços de convivência estudantil.

▪ Atendimentos Diversos
✓

Quantidade de atendimento de acolhimento realizados:
•

Atendimentos Totais: 3762;

•

Atendimento

Multiprofissional

(Acolhimentos,

Interação

e

Encaminhamento para o Hospital São Paulo e/ou SSCD, atendimentos
sobre programas de permanência estudantil - PBP - PAPE - BIG PROMISAES; Semana do Calouro, Evento quem Cuidando de quem
Cuida, entre outros): 3600;
•

Entrevistas Sociais: 162.

✓ Quantidade de atendimento de promoção à saúde realizados:
•

Atendimentos em Saúde Mental (Psiquiatra e Psicológico): 147
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Acompanhamentos.

▪ Atendimentos em Saúde Mental
✓ Público: Alunos de graduação que realizam busca espontânea do serviço ou
através do direcionamento de colegas, professores ou coordenadores.
✓ Descrição de entrada: Inicialmente os alunos são acolhidos por um dos
membros da equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, assistente social e
auxiliar administrativo). Havendo alguma demanda em saúde mental, é agendada
uma triagem para melhor avaliação do caso.
A triagem é realizada em uma sala destinada ao atendimento médico psiquiátrico,
nas dependências do NAE São Paulo. Procurou-se adequar a mesma, para tornar o
ambiente o mais acolhedor e confortável possível dentro das limitações existentes. São
realizados atendimentos com aproximadamente 1h de duração, dispensando toda a
atenção necessária ao aluno demandante.
Após a triagem, determina-se qual o encaminhamento específico para cada caso.
✓ Encaminhamentos:
•

Orientações: Intervenção pontual com relação a aspectos dinâmicos da via
acadêmicas, pessoal e familiar que podem interferir no bem-estar e na
permanência estudantil;

•

Acompanhamento Psiquiátrico Clínico: Havendo necessidade de tratamento
medicamentoso, inicia-se o segmento médico com o próprio profissional
psiquiatra do NAE;

•

Encaminhamento para psicoterapia breve (Terapia Interpessoal) na própria
Unifesp;

•

Encaminhamento para psicoterapia processual cognitiva-comportametal ou de
orientação psicodinâmica – serviço externo à Unifesp.

✓ Resumo dos Principais Tipos de Psicoterapia:
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a. Terapia interpessoal (TIP):
•

Modalidade: psicoterapia breve (12-16 sessões);

•

Foco: relações atuais, “aqui e agora”, utilizado nos casos de sensitividade e
déficit interpessoal;

•

Objetivos:

alívio

rápido

dos

sintomas, melhora

no

funcionamento

interpessoal, comunicação adequada das necessidades, intervenção sobre
estressores psicossociais atuais;
•

Indicações: Depressões associadas a luto e perda; Disputas Interpessoais,
Transição de Papéis, Déficits Interpessoais.

b. TCC – Terapia Cognitiva Comportamental:
•

Bases: crenças centrais de pensamento, organizam a percepção e guiam o
comportamento.

c. Terapias Psicodinâmicas:
•

Bases: relações atuais e passadas, relação com o terapeuta (transferência,
contra-transferência), modificação intrapsíquica, fortalecimentos egoico,
mecanismos de defesa
As terapias breves interpessoais são realizadas por voluntários psiquiatras e

psicólogos em formação nessa linha psicoterápica, arregimentados pelo Professor
Marcelo Feijó de Mello, Professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Como as
vagas disponíveis são limitadas, existe uma fila de espera para a realização desse
atendimento.
Para a realização de terapias processuais mais longas, os alunos são orientados a
procurar serviços de especialização de profissionais nessas modalidades de
psicoterapia que podem oferecer atendimentos por valores mais acessíveis. São
indicados os Institutos Sees Sapientiae, Centro de Estudos Psicanalíticos e Escola de
Terapia Cognitiva-Comportamental.

✓ Comissão de conduta estudantil

Participação na Comissão de Conduta Estudantil referente ao processo número
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23089.001973/2017-95 a convite do Pró-Reitor de Assuntos Estudantis Prof. Dr. Anderson
da Silva Rosa. A comissão foi formada juntamente com 3 discentes e 2 docentes da
Unifesp. Houve 3 reuniões para a realização dos procedimentos competentes à comissão.
✓ Reuniões e seminários realizados pela pró-reitora de assuntos estudantis
(PRAE):

Diante da nova legislação que prevê o ingresso de alunos com deficiência pelo
sistema de cotas nas universidades federais brasileiras, a PRAE tem realizado um
trabalho de preparação e delineamento das estratégias de acolhimento desses novos
estudantes. Participação em 3 reuniões e 1 seminário voltados para essa temática.

▪ O Serviço Social
✓ Gestão do Programa Auxílio para Estudantes - PAPE e Gestão do Programa
Bolsa Permanência – PBP no campus

Ao longo do ano de 2017 o Serviço Social do NAE-SP prestou orientação aos
estudantes acerca dos dois programas sócios assistenciais, recebeu inscrições e
documentação para a realização de análise socioeconômica e delineamento de perfil
socioeconômico em conformidade com a metodologia de avaliação vigente no ano. A
gestão de ambos os programas de assistência estudantil demandou ainda a publicação/
divulgação de resultados, análise de recursos interpostos; reanálise/ renovação anual;
atualizações no Sistema PRAE (gerenciamento de auxílios estudantis) – inclusões e
exclusões; interlocução com o gestor do programa junto à PRAE.
✓ Outras atividades realizadas:
•

Participação na Semana de Recepção dos Calouros: apresentação dos Programas
Auxílio para Estudantes – PAPE e Bolsa Permanência – PBP para os estudantes
ingressantes;

•

Interlocução com a Pró-Reitoria de Graduação: questões relacionadas aos
procedimentos para identificação de perfil socioeconômico dos candidatos
inscritos nos processos seletivos por meio do sistema de reserva de vagas (cotas);

•

Contribuição no estudo e planejamento das ações do Programa Auxílio para
Estudantes - PAPE e Programa Bolsa Permanência - PBP: elaborações de Editais,
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metodologia de análise socioeconômica, acompanhamento ao estudante
beneficiário;
•

Participação nas reuniões quinzenais da Comissão de Estudo e Avaliação do
Programa Auxílio para Estudantes e Programa Bolsa Permanência: emissão de
parecer técnico em conjunto com os demais membros da equipe responsável
pelas análises dos pedidos de recebimento de auxílios estudantis;

•

Atendimento ao estudante participante do Programa Estudante Convênio de
Graduação – PEC-G;

•

Interlocução permanente com a secretaria de acadêmica da graduação (captação
de informações sobre representantes de turma, situação acadêmica, evasão
escolar etc.);

•

Interlocução permanente com a equipe do NAE-SP (discussão de casos e
encaminhamentos, quando necessário);

•

Orientação para estudante sobre o fluxo de encaminhamento de queixas
(discentes, docentes e técnico administrativos);

•

Participação em processos der mediação de conflitos;

•

Contribuição na realização do levantamento por demanda de moradia estudantil.
Estudo realizado por meio de consulta pública elaborada pela Comissão de
Moradia dos Graduandos – campus São Paulo. Apresentação do referido
levantamento para equipe do Plano Diretor de Infraestrutura – PDInfra.

✓ Reanálise Socioeconômica dos Estudantes Ativos nos Programas de
Permanência Estudantil Pape/Pbp até o Ano De 2016
A Comissão de Avaliação e Estudo dos Programas de Permanência Estudantil PAPE/
PBP deu início no ano de 2017 ao processo de reanálise socioeconômica dos
estudantes ativos nos programas de permanência estudantil para fins de
readequação de perfil de vulnerabilidade socioeconômica em atenção às diretrizes
apresentadas pela Pró-reitora de Assuntos Estudantis.
O referido processo foi dividido em três etapas, momento em que o serviço social
realizou o levantamento e estudo dos Editais dos programas de permanência
estudantil das universidades federais da região sudeste do Brasil. Ao longo do
segundo semestre de 2017 a equipe de assistentes sociais realizou a revisão da lista
de documentos comprobatórios de situação socioeconômica familiar, com a inclusão
de novos itens e testes para legitimação das novas inclusões. A equipe elaborou
ainda a chamada convocatória deste processo de análise, com a respectiva
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divulgação nos canais de acesso aos estudantes.

▪ Bolsistas BIG
✓ Acolhimento e Integração de estudantes Portadores de Deficiência
no Ambiente Universitário:
•

Beatriz Andrade Savério – Enfermagem;

•

Deize Graziele Conceição Feliciano – Medicina;

•

Heloisa Schellerg Santos - Tecnologia Oftálmica;

•

Sílvia Regina Siqueira de Araújo – Fonoaudiologia;

•

Suplentes (Lista de Espera): 1º Luana De Almeida da Silva – Medicina e 2º
Vitor Gabriel Lopes da Silva – Medicina;

✓ Educação Nutricional no Restaurante Universitário do Campus São
Paulo e Compostagem:
•

Gabriela Rodrigues da Silva – Medicina;

✓ Horta como Estratégia de Promoção da Saúde:
•

Elise Kanashiro – Medicina.

▪ Semana de recepção aos novos estudantes 2018
Participação nas 4 reuniões de preparação para a Semana de Recepção ao
Calouro 2018 e cumprimento de tarefas designadas na reunião referentes a essa
atividade.

▪ Eventos
✓ Cuidando de quem cuida: Encontro de Profissionais e Estudantes da
Saúde
Em 12 de maio, o NAE São Paulo em parceria com o Departamento de Psiquiatria realizou
o evento: "Cuidando de quem cuida: encontro de profissionais e estudantes da saúde"
que teve como objetivo abrir espaço de diálogo sobre como lidar com as emoções no
nosso cotidiano.
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F OTO 33: C UIDANDO DE QUEM CUIDA : E NCONTRO DE P ROFISSIONAIS E E STUDANTES DA S AÚDE - 1

F OTO 34: C UIDANDO DE QUEM CUIDA : E NCONTRO DE P ROFISSIONAIS E E STUDANTES DA S AÚDE - 2
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F OTO 35: C UIDANDO DE QUEM CUIDA : E NCONTRO DE P ROFISSIONAIS E E STUDANTES DA S AÚDE - 3

✓ Semana de Recepção dos Estudantes 2018
Em 10 de novembro de 2017, aconteceu a primeira reunião de planejamento da
Semana dos Calouros de 2018.
F OTO 36: S EMANA DE R ECEPÇÃO DOS E STUDANTES 2018 - 1
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F OTO 37: S EMANA DE R ECEPÇÃO DOS E STUDANTES 2018 - 2

✓ Saúde Mental do Médico
Aconteceu no dia 06 de novembro de 2017, aula "Saúde Mental do Médico",
ministrada pelo Departamento de Psiquiatria na disciplina de Psicologia, proferida pelo
Dr. Ary Gadelha, para os alunos do 1º ano de Medicina, com a participação do NAE

✓ “Opressão” Saúde Mental do Estudantes

O CAAB e o NAE promoveram um encontro entre docentes e alunos do atual
primeiro ano de Enfermagem, como continuação do trabalho do NAE visando a
melhora da saúde mental dos estudantes.

F OTO 38: “O PRESSÃO ” S AÚDE M ENTAL DO E STUDANTES - 01
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F OTO 39: “O PRESSÃO ” S AÚDE M ENTAL DO E STUDANTES - 2

✓ Oficina Relação Estudante e Professor na atualidade
F OTO 40: O FICINA ABORDANDO QUESTÕES DE ASSEDIO E BULLYING

✓ Lousa Interativa
Criamos na entrada do NAE SP um quadro de recados e revitalizamos a entrado
ao NAE. Assim conseguimos manter contato com os estudantes 24h por dia. Mantemos
também sempre atualizamos com os principais eventos.
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F OTO 41: L OUSA I NTERATIVA

✓ Visitas
a. Compostagem Shopping Eldorado
Assim como à Unidade de Extensão Universitária Santo Amaro do Campus São
Paulo o Shopping Eldorado também possui um projeto de compostagem, chamado
Telhado Verde.
No dia 11 de junho de 2017, fomos conhecer mais desse projeto de
compostagem que utiliza a área superior do prédio (Shopping), não carecendo de
espaço no solo (Chão).

F OTO 42: C OMPOSTAGEM S HOPPING E LDORADO
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✓ Unidade de Extensão Universitária Santo Amaro
A visita ocorreu no dia 11 de julho de 2017. A Unidade Santo Amaro oferece
programas que visam integrar a comunidade à Universidade, tais como o programa
Universidade Aberta da Pessoa Idosa, sendo desta forma, frequentada pelos moradores
da região.
F OTO 43: U NIDADE DE E XTENSÃO U NIVERSITÁRIA S ANTO A MARO

✓ Parcerias
1. Prof. Dr. Marcelo Feijó – Atendimento e Saúde Mental – Psicoterapia;
2. Roda de Conversa Raças – (todas as quarta-feira das 13h às 14h);
3. Prof.ª Luciana Tomita da Medicina Preventiva, Colaboradora do projeto BIG Educação Nutricional no Restaurante Universitário do Campus São Paulo e
Compostagem e Horta como Estratégia de Promoção da Saúde;
4. Dra. Ana e Isabela do SSCD Colaboradoras do projeto BIG - Acolhimento e
Integração de estudantes Portadores de Deficiência no Ambiente
Universitário.

✓ Atividades no Campus
Além das atividades devidas ao NAE, e equipe multiprofissional também está envolvida
em atividades com o campus.
a. Marcelo Carvalho da Conceição – Enfermeiro:
1. Fiscal do RU
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2. Gestor do Serviço do RU
3. Comissão de acompanhamento do RU
4. Coordenador da Comissão de Transporte
5. Membro da Comissão de Sustentabilidade
6. Colaborador do projeto BIG - Educação Nutricional no Restaurante
Universitário do Campus São Paulo
7. Colaborador do projeto BIG - Compostagem e Horta como Estratégia de
Promoção da Saúde
b. Viviane Aguilar dos Santos - Assistente Social:
1. Membro da Comissão de Transportes
2. Colaborador do Projeto BIG Acolhimento e Integração de estudantes
Portadores de Deficiência no Ambiente Universitário
3. Membro da Comissão de moradia de Graduandos
4. Membro da Comissão de moradia dos Residentes
5. Membro da Comissão de Avaliação e Estudo dos Programas de Permanência
Estudantil PAPE e PBP
6. Representa o NAE nas Reuniões do Campos
7. Análise Documental
8. Entrevista com Estudante

c. Lucas Galileu Pereira de Oliveira- Assistente em Administração:
1. Confecção de Cartão Azul, (graduandos, Mestrandos, Doutorandos e Residentes);
2. Membro da Comissão de Transportes;
3. Colaborador do Projeto BIG - Acolhimento e Integração de estudantes Portadores
de Deficiência no Ambiente Universitário;
4. Agendamento e marcação de Consulta em Saúde Mental;
5. Agendamento e marcação de Consultas TIP;
6. Montar e Arquivar Prontuários;
7. Atualização e manutenção de Facebook NAE Campus SP.
d. Claudiane Salles Daltio – Medica Psiquiatra:
1. Comissão de Acessibilidade;
2. Comissão Organizadora da Semana de Calouros;
3. Triagens medicas e acompanhamentos Clínicos;

164

4. Colaborador do Projeto BIG - Acolhimento e Integração de Estudantes Portadores
de Deficiência no Ambiente Universitário.
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