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1 - APRESENTAÇÃO
A Pró-Reitoria de Assunstos Estudantis por meio desse relatório tem o objetivo de
divulgar com transparência as atividades realizadas pelas coordenadorias da Prae,
Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) e Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs) de
cada Campus. O relatório de gestão 2018 cumpre o papel de suscitar reflexões acerca
das ações de permanência estudantil realizadas na UNIFESP, avaliar o cumprimento de
metas e adequear estratégias quando necessário
Em 2018 a Prae esteve à frente de conquistas importantes para comunidade
acadêmica. Destacamos a aprovação da Política de Álcool e Outras Drogas, da Política
de Acessibilidade e Inclusão e da Carta de Princípios relacionada à diversidade sexual
e de gênero da Unifesp, bem como, participou ativamente da consolidação da Câmara
Técnica de Acessibilidade e Inclusão (CTAI) e dos Núcleos de Acessibilidade e Inclusão
(NAI) em cada campus. Seguimos promovendo debates sobre temas relevantes para a
comunidade acadêmica, em especial para estudantes, além de muitas outras atividades
realizadas pelo SSCD e NAEs em cada Campus e apresentadas nesse relatório.
O ano de 2018 também foi marcado pelo agravamento da crise orçamentária na
universidade decorrente da diminuição gradativo de recursos repassados pelo Governo
Federal, além da irregularidade na liberação dos recursos ao longo do ano.
Especificamente sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a
Unifesp teve seus recursos congelados desde 2016. No mesmo período houve aumento
expressivo no número de estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica,
aumento no custo de vida e no valor das refeições nos restaurantes universitários.
Diante da iminência de recursos insuficientes para custear integralmente o
Programa de Auxílios para Estudantes (PAPE) uma sequência de plenárias foram
realizadas em todos os Campis para dialogar a respeito dos orçamentos da Unifesp.
Destaca-se a importante mobilização estudantil com greve nos Campi de Diadema e
Baixada Santista.
A Unifesp viveu um momento histórico na reunião do Conselho Universitário
(Consu) de 04 de abril. Com participação expressiva da comunidade acadêmica e direito
de fala garantido para que todos(as) se expressassem, o Consu decidiu por designar
recursos adicionais para auxílios de assistência estudantil, assegurando o pagamento
para todos os estudantes beneficiários do PAPE.

Salienta-se o compromisso e

competência de toda a gestão da reitoria e dos Campi em priorizar a permanência
estudantil na Unifesp e encontrar alternativas adminstrativas.
Todas as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do país vivenviam as
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consequências da insuficiência de recursos para permanência estudantil. Destaca-se o
importante papel do Forum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e
Estudantis (Fonaprace) da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superio (Andifes) na defesa e aprimoramento da permanência estudantil das
IFES. A Unifesp, por meio da PRAE, acolheu em 2018 um dos Encontros Nacionais do
Fonaprace e teve a satisfação de participar da organização e sediar o primeiro
Congresso Nacional de Assistência Estudantil, momento rico para compartilhar as
experiências nacionais e que aprofundou a discussão e articulação política para
transformar o PNAES em lei.
Por fim, o relatório apresenta nossos esforços de garantir a permanência
estudantil de estudantes na Unifesp e de de 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.
O detalhamento das ações desenvolvidas está no texto a seguir que todos (as)
estão convidados(as) a ler. Sugestões e críticas são bem vindas e podem ser enviadas
para o e-mail: prae@unifesp.br

2 - ORÇAMENTO DA PRAE 2018
Neste item, apresentaremos informações gerais sobre o orçamento do Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e demais recursos orçamentários destinados
à Assistência Estudantil na Unifesp. O detalhamento da execução orçamentário de todos
os recursos da Universidade pode ser acessado do Relatório de Gestão anualmente
submetido a avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
O orçamento de 2018 foi apresentado ao Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) em
reunião ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2018. Como em 2017, a Prae enfrentou
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 2018 foi de
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R$ 9.286.184,00. Tal valor tem sido insuficiente para atender às demandas necessárias para
a assistência estudantil, sendo necessário complementações com outros orçamentos da
Universidade. Por meio da captação de recursos externos de fomento, a Prae pôde realizar
os Editais Praeventos e Concurso Cultural.
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.

2.1 - Outras receitas e despesas da Prae para além do PNAES


Subsídio Restaurante Universitário (RU) para estudantes de
Graduação

Estudantes de graduação pagaram R$ 2,50 por refeição nos Restaurantes
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 PósGraduação

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.



Editais Praeventos e Concurso Cultural

Contamos com apoio de recursos do convênio da Unifesp com Banco Santander.
Cada um dos Editais publicados pela Prae: Praeventos e Concurso Cultural “Educação e
Direitos Humanos”, 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
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da Reitoria para o pagamento do aluguel de seus imóveis, bem como das despesas de
sua manutenção.

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
PELAS COORDENADORIAS DA PRAE
3.1 -

Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas
de Permanência (CAAPP)
A coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência (CAAPP)

enfrentou mais diretamente os desafios da insuficiência de Recursos para o Programa de
Auxílios para Estudantes. Ainda assim conseguiu aprimorar diferentes aspectos do
Programa e iniciou a construção de um Sistema Informatizado que dará maior
comodidade aos estudantes e celeridade no processo de análise socioeconômica e
concessão de auxílios.
As principais atividades desenvolvidas pela CAAPP foram:



Conclusão da reanálise da documentação destinada a todos(as) os(as)
estudantes regularmente matriculados(as) nos cursos de graduação e
vinculados ao Programa de Auxílio Para Estudante (PAPE) da Unifesp
e ao Programa de Bolsa Permanência (PBP) do Ministério da
Educação (MEC)
Estudantes que já estavam no PAPE e no PBP nunca tinham passado pelo processo

de reanálise da documentação para comprovar a condição socioeconômica. Como início
em 2017 e finalização do processo em 2018, foi possível reavaliar a condição
socioeconômica de todos(as) os(as) estudantes que recebem auxílios e adequar
eventuais mudanças no perfil de vulnerabilidade de cada estudantes.



Curso Permanência Estudantil e os Marcadores Sociais da Diferença
O objetivo do curso foi criar um contexto de aprendizagem capaz de contribuir

para a compreensão de como marcadores sociais da diferença (classe, gênero, raça,
etnia, orientação sexual, identidade de gênero, usuário/não usuário de drogas, pessoa
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com deficiência) se interseccionam e incidem na permanência, inclusão e evasão
estudantil no ensino superior.
O

curso

de

128

h

foi

ministrado

por

meio

da

plataforma

do

MOODLE/UNIFESP/PRAE.
Link de divulgação do curso:
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/publicacoes/publi/eventos/382-permanenciaestudantil-e-os-marcadores-sociais-da-diferenca



Projeto

“Somos

todas

Laudelinas,

Carolinas,

periféricas

na

universidade”
O objetivo dessa proposta foi comemorar o dia 25 de julho, dia da MULHER
NEGRA AFRO-LATINA-AMERICANA E CARIBENHA. Destacar esta data do calendário
anual foi mais uma conquista das mulheres negras que partilham e comungam uma
memória e história comum: a diáspora com todas as suas consequências.
Link

de

divulgação

do

evento:

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/publicacoes/publi/eventos/394-somos-todaslaudelinas-carolinas-perifericas-na-universidade-2


Evento: “130 anos da Abolição: nossa abolição é a educação”

O evento teve como objetivos discutir as ações afirmativas no contexto da Próreitoria de Assistência Estudantil da Unifesp, rediscutir o acesso de indígenas e
quilombolas nas universidades públicas e refletir acerca do processo de implementação
das bancas de validação dos termos de autodeclaração dos candidatos que concorrem
às vagas de cotistas nas universidades.
Link

de

divulgação

do

evento:

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/publicacoes/publi/eventos/379-130-anos-daabolicao-nossa-abolicao-e-a-educacao



Parceria com Museu da Diversidade Sexual
A partir da parceria entre a Prae e o Museu da Diversidade Sexual (MDS) ligado

à Secretaria Estadual de Cultura, realizamos a exposição “Com Muito Orgulho” em todos
os campi, comemorando o 29 de agosto - Dia Nacional da Visibilidade Lésbica.
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III Fórum LGBTQI+ na Unifesp Pessoas Trans, Travestis e Intersexo,
para além dos binarismos
Em sua terceira edição, o foco principal do evento foi trazer reflexões acerca da

permanência das pessoas trans e intersexo nas universidades.
Link

de

divulgação:

https://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/3469-

unifesp-promove-forum-sobre-diversidade-sexual-e-de-genero



Fonaprace e I Congresso de Assistência Estudantil
Recebemos, nos dias 26 e 30 de novembro, a 2ª reunião anual ordinária do

Fonaprace. O evento faz parte do calendário regular de atividades do fórum e contou
com a participação de grande parte das Instituições Federais de Ensino Superios do
Brasil.
Já entre os dias 27 e 29 de novembro, a instituição reuniu pessoas de diversas
instituições federais e estaduais de ensino superior no I Congresso de Assistência
Estudantil, realizado pelo Fonaprace da Andifes. O evento de caráter científico teve
como objetivo reunir gestores públicos, profissionais que atuam na assistência
estudantil, pró-reitores, estudantes, dentre outros interessados, para discutir temas
relacionados à assistência estudantil nas universidades federais.
Link sobre os eventos: https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/3646unifesp-sedia-encontro-do-fonaprace-e-i-congresso-de-assistencia-estudantil

Alguns desafios para 2019:


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, em especial, mães e pais
trabalhadoras(es);



Finalizar o desenvolvimento do Sistema Informatizado Pape;

3.2 - Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades
Complementares (CAPAC)
A coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares (CAPAC)
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colabora com a permanência do(a) estudante até a conclusão do seu curso, contribuindo
com o percurso acadêmico, agindo preventivamente na redução da reprovação,
retenção e evasão. O trabalho da CAPAC se caracteriza por ações e atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de abordagem coletiva e/ou individual, focadas nas relações
pedagógicas, psicossociais e impactantes na permanência estudantil.
Para tanto, no ano de 2018, orientou suas atividades em três eixos principais:
Drops de Estudo, Curso de Orientação ao Estudo e Acessibilidade e Inclusão. Além
disso, coordenou as atividades da Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG).



Drops de Estudo
O projeto intitulado “Drops de Estudo” configura-se na elaboração e divulgação

de vídeos que buscam a orientação aos(às) estudantes sobre aspectos relativos ao
cotidiano universitário. Sem a intenção de adotar um caráter prescritivo, nem se
configurar em uma receita pedagógica, mágica e infalível, os vídeos apresentam breves
apontamentos e/ou “insights” com dicas de atitudes e estratégias de aprendizagem, que
podem ser facilmente acessados pelos(as) estudantes. Acredita-se que informar e
orientar, pode potencializar os estudos repercutindo no desempenho escolar do(a)
estudante.
Quando devidamente construído, o material audiovisual pode ser uma ferramenta
no suporte à compreensão e reflexão eficaz, porém isso requer maiores cuidados na
estruturação e organização das informações. Portanto, a produção dos vídeos vem sendo
construída em parceria com profissionais qualificados, estudantes dos distintos campi, e
o Departamento de Comunicação e Informação da Unifesp (DCI), horizontalizando e
transversalizando a produção intercampi.
Os vídeos do Drops de Estudos são veiculados no site da Unifesp e mídias digitais
sociais. O primeiro Drops de Estudo abordou o tema plágio acadêmico, foi lançado em
novembro de 2018 e pode ser acessado em https://youtu.be/Ugq2ZmIs4A8 A segunda
produção abordou o tema Fake News e será lançado em março de 2019.



Curso de Orientação ao Estudo
A CAPAC deu início à elaboração e planejamento do Curso de Orientação ao

Estudo em agosto de 2018, a partir de aproximações da equipe de pedagogos dos NAEs,
considerando de extrema relevância as experiências e vivência prévias com a temática.
O objetivo deste projeto é oferecer um curso semipresencial aos(às) estudantes
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matriculados(as) nos cursos de graduação (preferencialmente) e de pós-graduandos nos
campi da Unifesp, voltado para a reflexão das escolhas e da vida universitária, bem como
divulgar e oferecer oportunidade de conhecerem e vivenciarem estratégias auxiliares
aos estudos no ensino superior. Buscando promover ações que possibilitem aos(às)
estudantes conduzir melhor a sua própria aprendizagem a partir da reflexão da sua
trajetória formativa e pela aproximação de novas estratégias de estudos.



Acessibilidade e Inclusão
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) tem adotado diversas ações

relacionadas à acessibilidade e inclusão de estudantes com mobilidade reduzida e/ou
deficiência,

transtornos globais do desenvolvimento

superdotação,

visando

à

equiparação

de

condições

e
e

altas habilidades ou
consequentemente

o

favorecimento da permanência, efetiva participação e conclusão dos cursos, a saber:


Levantamento anual do número de estudantes com deficiência, ou com
mobilidade restrita, ou outra restrição de acessibilidade, que ingressaram
na UNIFESP por meio do sistema universal ou sistema de reserva de vagas
para estudantes com deficiência.

T ABELA 1: N ÚMERO DE INGRESSANTES SEGUNDO PRESENÇA D E DEFICIÊNCIA OU MOB ILIDADE RESTRITA POR CAMP US - U NIFESP ,
2018

Campus

Estudantes com deficiência ou restrição de
mobilidade/acessibilidade
Cotistas

Não cotistas

Total

Baixada Santista

9

23

32

Diadema

7

26

33

Guarulhos

9

30

39

Osasco

6

13

19

Reitoria

0

1

1

São José dos
Campos

4

17

21

São Paulo

11

15

26

Total

46

125

171

18



Levantamento do tipo de deficiência dos(as) estudantes ingressante pelo
sistema de reserva de vagas.

G RÁFICO 1: N ÚMERO DE INGRESSANTE S POR SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS SEGUNDO TIPO DE DEFICIÊNCIA E CAMPUS .
U NIFESP , 2018



Condução do Grupo de Trabalho de Acessibilidade e Inclusão. Realização
de oito(8) reuniões, com participação de professores do campus Baixada
Santista, Diadema , Osasco , Guarulhos, São Paulo e São José dos Campos;
representação de todas as Pró-reitorias; e outros órgãos da Unifesp, tais
como DCI e STI; participação de estudantes, e expertises na área de
conhecimento.



Condução da aprovação da Política de Acessibilidade e Inclusão,
culminando com sua legitimação pelo CONSU, em 14 de novembro de
2018.



Estruturação da rede de acessibilidade orientada pela Política que propõe
a criação da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão(CTAI) e de
Núcleos de Acessibilidade e Inclusão(NAI) nos campi, constituindo uma
rede que agrega os demais setores e órgãos da Universidade.



Organização dos trabalhos segundo 5 eixos de ações da Política: GTs
Acesso e Permanência, Tecnologias Assistivas, Formação e acessibilidade
pedagógica, comunicação e Infraestrutura. Conduzindo, entre outras as
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atividades de apoio no processo de matrícula e acolhimento dos
estudantes

com

deficiência;

levantamento

das

necessidades

de

tecnologias assistivas e gestão da verba orçamentária do Programa
Incluir; cotação e compra de materiais e tecnologias assistivas.



Bolsa de Incentivo à 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 de
gestão que desenvolvam ações de permanência estudantil. 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.
Em 2018, contou com dois editais BIG Prae/NAE, BIG Universal, mas em 2019,
teremos também o BIG Acessibilidade.


Programa de Iniciação à Gestão na PRAE - BIG PRAE:
Foram 34 vagas, distribuídas entre a PRAE e os NAEs.

T ABELA 2: D ISTRIBUIÇÃO DE VAGAS BIG - E DITAL PROGRAMA DE IN ICIAÇÃO À GESTÃO NA P RAE Nº 07/2017 BIG P RAE (2018)

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

NAEs

Departamento

Qtd.

NAE Baixada Santista

5

NAE Diadema

5

NAE Guarulhos

5

NAE Osasco

5

NAE São José dos
Campos

Prae

Total

30

5

NAE São Paulo

5

CAAPP

2

CEPEG

1

4
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Comunicação



1

Programa de Iniciação a Gestão Universal – BIG Universal:
Oferece ao(à) estudante espaços e condições para iniciação e desenvolvimento

de atividades que promovam o aprimoramento de suas potencialidades profissionais e
de gestão. Por compor a Política da Assistência Estudantil da PRAE/Unifesp, os projetos
deveriam contemplar ações listadas nos eixos da Política Nacional de Assistência
Estudantil (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.

T ABELA 3: R ESULTADO DO EDITAL P RAE Nº 08/2017 P ROGRAMA DE B OLSAS DE I NICIAÇÃO À G ESTÃO – BIG/2018

Projetos contemplados no EDITAL Nº 08/2017 BIG
UNIVERSAL

No. de
bolsas

Aplicação de container em laboratório de Informática do ICT
Apoio à comunicação e à informação do Projeto Juventudes
e Funk
Apoio ao Aprimoramento do Curso de Psicologia
As atividades dos estudantes junto às comunidades e os
reflexos na sua formação técnica e humanista
Avaliação dos níveis de Qualidade de Vida e traços de
Mindfulness dos Estudantes de Medicina da Universidade
Federal de São Paulo
Bem-Vindos calouros: Uma proposta de integração e
acolhimento
Características socioeconômicas e de mobilidade de
estudantes de graduação com necessidade por moradia
estudantil no Campus São Paulo
Centro de Línguas EFLCH
Compostagem, horta e jardinagem como estratégia de
promoção da saúde
COUNUT: Intervenções acadêmicas buscando valorizar e
multiplicar o significado do comer
Cuidados do sofrimento cotidiano universitário
Curso de Educação a Distância: Comida de República
Desenvolvimento de um aplicativo R/Shiny para análise de
dados do perfil de estudantes ingressantes da Universidade
Federal de São Paulo
Desenvolvimento de um aplicativo R/Shiny para auxiliar o
ensino de Estatística/Bioestatística dos estudantes de
graduação da Unifesp
DOCUnifesp
Gestão de Resíduos Sólidos (RS) nas unidades acadêmicas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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do campus Diadema da Unifesp: uma abordagem
sintonizada à lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos)
Gestão de resíduos sólidos e projetos sustentáveis no ICT
Gestão de resíduos sólidos orgânicos por meio de
compostagem na UNIFESP - Campus Diadema
Gestão do Programa Social Mao3D da Unifesp
Iniciação à Gestão de um projeto de educação bilíngue para
surdos
Organização de acervos para o repositório de documentos
digitais da Sala de Iniciação Científica do Departamento de
História da UNIFESP
Plano de logística sustentável
Projeto BEGIN: formação básica em gestão da
internacionalização da pós-graduação e da pesquisa da
Unifesp
Projeto de Ensino e Aprendizagem de Pensamento
Computacional, Algoritmos e Programação
Restaurante Universitário: quem o utiliza?
Soronidades (antigo Sonoridades Literárias)
UnifespNaNet
Universidade e sustentabilidade: Ações de sensibilização e
informação sobre responsabilidade Ambiental
Verdejando ‘a Silva’ e promovendo espaços para
convivência universitária
Vida de Estudante

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Atividades individuais, ligadas à CAPAC
Participação no Projeto de Pesquisa Cuidados do sofrimento cotidiano
universitário com práticas de autocuidado e técnicas de relaxamento, de atenção plena
(“mindfulness”). A oferta dessas atividades a estudantes do Campus São Paulo teve o
objetivo de reduzir o sofrimento psicológico, incentivar debates sobre saúde mental de
universitários e ao mesmo tempo oportunizava analisar a efetividade dessas práticas
para a redução do stress e do sofrimento. Junto à psicóloga da CAPAC foram realizados
sete encontros entre os meses de agosto e dezembro de 2018.

Metas da CAPAC para 2019:


Drops de estudo: produção de vídeos sobre cenários de estudo e
autoestima;



Conduzir e/ou acompanhar as ações previstas na Polítca de Acessibilidade
e Inclusão da Unifesp;



Implantação do projeto piloto do Curso de Orientação ao Estudo.
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3.3 - Coordenadoria de Cultura, Atividade Física e Lazer
(CCAL)
Pensando na contribuição que o encontro do esporte com a cultura pode trazer
para os(as) estudantes da Unifesp e para a comunidade acadêmica em geral, a
Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer da Prae, vem desde a sua criação,
favorecendo espaços de integração, cultura e desenvolvimento acadêmico para os(as)
estudantes. São iniciativas cujo objetivo principal é incentivar a prática esportiva aliada
à saúde e ao bem-estar da comunidade estudantil, buscando ir além da formação
profissional. Dentro dessa perspectiva, nosso foco é tornar possível ações voltadas à
saúde física e mental, autoestima, socialização, promoção da cultura, melhoria na
qualidade de vida, dentre outras.
A verba destinada às atividades realizadas em 2018 foi concedida a partir do
convênio da Unifesp com o Banco Santander e administrada pela FapUnifesp.
No primeiro semestre de 2018, a Prae finalizou o atendimento aos projetos
aprovados nos anos de 2017/2018, porém com finalização da execução programada para
2018. Os projetos contemplaram a aquisição de materiais esportivos (Edital Prae
Esportes 05/2017) e fomento para que o(a) estudante participasse de eventos ligados ao
seu processo de formação acadêmca (Edital Prae Eventos nº 05/2018).
Para o segundo semestre de 2018 e primeiro de 2019 será lançada a segunda
Edição do Prae Eventos, oferecendo ao(à) estudante contemplado uma ajuda de custo
de até R$ 500,00 para serem utilizados com transporte, alimentação e hospedagem
durante evento.
Além do Prae Eventos, a Prae lançou uma inovação ligada à Cultura. Divulgou um
Edital específico (PRAE Cultura 07/2018) para a promoção de um concurso cultural em
comemoração aos 70 anos da publicação do documento dos Direitos Humanos.
Todas as propostas submetidas aos editais da coordenadoria foram avaliadas por
uma Comissão de Avaliação externa à Prae, a partir de participação voluntária. Os
contos, poesias, desenhos e fotos premiados no concurso serão compilado em um livro
com publicação prevista para 2019.



PRAEVENTOS - 2018/2019
Com 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
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nacionais e/ou internacionais e que possuíssem caráter político, didático-pedagógico
esportivo e cultural, a PRAE apresenta os seguintes dados:
T ABELA 4: D ADOS DO E DITAL P RAE E VENTOS Nº 05/2018

Inscrições recebidas
Inscrições aprovadas pela Comissão de Avaliação externa à
PRAE

52
47

Estudantes que concluíram a realização do evento

30

Estudantes que declinaram

17

Valor da verba destinado ao Edital PRAE Eventos 05/2018

R$ 30.000,00

Verba empenhada para atender aos aprovados

R$ 20.831,00

Valor efetivamente utilizada após confirmação dos desistentes

R$ 10.995,00

T ABELA 5: N ÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS POR CAM PUS NO E DITAL P RAE E VENTOS Nº 05/2018

Legenda: Campus São Paulo – SP; Baixada Santista – BS; Guarulhos – GRU; Osasco – OSC; São José dos
Campos – SJC
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PRAE CULTURA – 2018/2019 - Concurso Cultural - “Educação e
Direitos Humanos”
O 1º Concurso Cultural - Prae Cultura, promovido em comemoração aos 70 anos

da publicação do documento dos Direitos Humanos, teve por objetivo incentivar os(as)
estudantes de graduação, pós-graduação stricto sensu e residentes, regularmente
matriculados na Universidade Federal de São Paulo, a produzirem materiais culturais
que relacionasse o tema educação com os Direitos Humanos. Incentivando, dessa forma,
as artes visuais e a literatura, o reconhecimento de talentos, o fomento das diversas
formas de expressão e a valorização, defesa e promoção dos Direitos Humanos.
Foram inscritos 93 trabalhos, nas modalidades Fotografia, Desenho, Poesia e
Contos, sendo que os três primeiros lugares foram premiados.
T ABELA 6: N ÚMERO DE ESTUDANTES

INSCRITOS POR CATEGORIA NO

C ONCURSO C ULTURAL 2018/2019

Valor da verba destinado ao Edital PRAE Cultura 07/2018

R$ 30.000,00

Valor gasto para aquisição dos prêmios

R$ 17.045,75

Valor gasto com material gráfico para exposição

R$ 760,05

Valor gasto com o coffee break no dia da premiação

R$ 2.400,00

Valor destinada à publicação do livro e exposição itinerante

R$ 9.794,20

O primeiro, segundo e terceiro lugar de cada modalidade, foram contemplados
com Notebook, Tablet e vale livro, respectivamente.
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Na Tabela 07 é possível ver a distribuição por campus, com relação aos trabalhos
inscritos.
T ABELA 7: N ÚMERO DE TRABALHOS INSCRITOS POR CAMPUS

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 10 de dezembro de 2018, dia em que
se comemorou os 70 anos do lançamento da Declaração dos Direitos Humanos e contou
com uma palestra do Prof. dr. Luiz Eduardo V. Berni, seguido da premiação e de um
coquetel de encerramento, com direito a sessão de fotos, durante a exposição das obras.
Link:

https://www.unifesp.br/eventos-anteriores/item/3626-concurso-cultural-educacao-e-

direitos-humanos
Esta exposição está programada para circular todos os campi, durante o ano de
2019.

Metas para 2019:


Continuar apoiando as atividades relacionadas à Atividade Física, Cultura e
Lazer.



Publicação do Livro do Concurso Cultural
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3.4 - Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante
(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.
O nosso público alvo são os(as) estudantes da Graduação, Pós-Graduação,
Residência Médica e Residência Multidisciplinar.
Segue tabela anual de agendamentos de estudantes da Unifesp de todos os
campi, divididos por especialidades e gráfico com a distribuição dos agendamentos por
especialidade no ano de 2018.
T ABELA 8: D ISTRIBUIÇÃO A NUAL DE A GENDAMENTOS POR E SPECIALISTA E P ROCEDIMENTOS - 2018
2018

JAN

Acupuntura

FEV

MAR

ABR

MAI

1

0

0

1

4

Cardio - Saba

2

10

17

10

15

Cir. Vascular - Elio

37

69

55

44

71

Endocrino – Izabel

43

59

63

70

54

Gineco/Masto - Ana

5

15

27

30

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2

0

1

16

13

9

53

67

62

78

25

18

Totais

1

0

0

0

10

8

11

6

7

124

54

41

54

55

41

641

48

32

49

48

45

651

6

21

19

17

12

2

197

Gineco - Lea

13

116

100

96

108

114

62

113

112

98

103

67

1102

Gineco - André

42

95

110

74

137

90

101

160

110

116

118

33

1186

Nefro - Cássio

72

90

121

96

49

107

79

83

95

83

65

55

995

Otorrino - Lara

37

85

126

95

142

127

59

156

115

140

114

39

1235

Ortoped - Takimoto

0

41

47

51

71

58

50

74

41

42

43

31

549

Ortopedia -Saad

10

27

18

25

38

21

16

27

26

37

14

10

269

Urologia - Truzzi

10

99

47

105

124

100

56

126

80

81

68

40

936

Psiquiatria -Fábio

57

51

65

71

69

66

17

0

61

71

55

45

628

Psiquiatria -Patricia

27

40

39

42

25

38

35

49

32

40

61

0

428

Psiquiatria -Cintia

5

14

12

6

9

10

12

10

10

6

9

9

112
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G RÁFICO 2: D ISTRIBUIÇÃO DE AGENDAMENTO POR ESPECIALIDADE E PROCEDIMENTOS
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Todos(as) os(as) médicos(as) realizam anamnese, exame físico geral e voltado à
especialidade. Se necessário, solicitam exames complementares: exames laboratoriais
e de imagem. O retorno dos(as) pacientes é 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
cerumen, bem como cauterização química em epistaxes e remoção de corpo estranho
em conduto auditivo externo ou fossas nasais, punção articular, redução e imobilização.
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, estudantes são encaminhados(as)
para a rede particular (o Hospital São Paulo não dispõe do aparelho para essa
radiografia). Os casos cirúrgicos são encaminhados ao Hospital São Paulo.
Dos casos nefrológicos, a hipertensão arterial é o principal diagnóstico detectado
no serviço. Estudantes são avaliados(as) em conjunto com o o Ambulatório de
Metabologia Cardiovascular da Disciplina de Nefrologia da Unifesp, seguindo as
nefropatias clínicas, se 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
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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(as) 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.
As causas mais frequentes de procura de Otorrinilaringologia são: obstrução
respiratória alta, 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 sâo
infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis e varicocele.
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.
Nas consultas odontológicas, as causas mais frequentes de procura da
especialidade são gengivite, cárie dentária e disfunções temporomandibulares.
A seguir, temos as áreas de atendimento por campus.
G RÁFICO 3: A TENDIMENTOS CAMPUS B AIXADA S ANTISTA

Campus Baixada Santista
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G RÁFICO 4: A TENDIMENTOS CAMPUS D IADEMA

Campus Diadema
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G RÁFICO 5: A TENDIMENTOS CAMPUS G UARULHOS

Campus Guarulhos
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G RÁFICO 6: A TENDIMENTOS CAMPUS O SASCO

Campus Osasco
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G RÁFICO 7: A TENDIMENTOS CAMPUS S ÃO J OSÉ DOS C AMPOS

Campus São José dos Campos
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G RÁFICO 8: A TENDIMENTOS CAMPUS S ÃO P AULO

Campus São Paulo
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O percentual de faltas é grande, em todas as especialidades. As principais
justificativas são a distância entre o campus e o SSCD e falta de uma triagem adequada
nos campi.



Campanhas
Temos realizado várias campanhas ao longo do ano, com distribuição de

materiais educativos e orientações aos que se interessam e procuram o serviço.
1- Doação de sangue
Reforçamos sempre que possível a campanha de doação de sangue: “Dou meu
sangue pela UNIFESP”
F IGURA 1: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO

DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
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2- Tiroide
Realizamos em maio a campanha da semana da tiroide. Colocamos informações
no Facebook e nos colocamos a disposição para atendimentos de consultas e
esclarecimento de dúvidas.
F IGURA 2: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO

DA CAMPANHA DE PREVE NÇÃO ÀS DOENÇAS DA T IREOIDE

3- Campanha do suicídio
No mês de setembro, fizemos cartazes e distribuimos lacinhos amarelos para
mobilizar os(as) estudantes a pensar e refletir sobre este assunto tão importante e tão
cheio de tabus. Explicamos a necessidade de se falar sobre suicídio, procurando ajuda
de profissionais da saúde, e ajudando as pessoas próximas, fazendo uma corrente de
solidariedade.
F IGURA 3: F OTOS DA CAMPANHA CONTRA O SUICÍDIO

4- Mama
No mês de outubro, fizemos a campanha da conscientização do câncer de mama.
Colocamos cartazes, distribuímos lacinhos, lápis com laços rosa, suco e balas rosa.
Disponibilizamos material para ensinar a palpação das mamas, além de tirarmos dúvidas
e darmos orientações. Enfatizamos a importância da prevenção masculina.
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F IGURA 4: F OTOS DA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE MAMA

5- 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. Distribuimos suco, lápis com lacinhos azuis e lacinhos azuis para
chamar a atenção para esta campanha tão importante.
F IGURA 5: F OTOS DA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA
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Exposição
Colaboramos com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade

Federal de São Paulo (Unifesp) em parceria com o Museu da Diversidade Sexual,
realizando a exposição “Com Muito Orgulho” comemorando o 29 de agosto - Dia
Nacional da Visibilidade Lésbica.
F IGURA 6: F OTOS DA E XPOSIÇÃO COM MUITO ORGULHO



Consultório Odontológico
No mês de agosto, nosso consultório odontológico foi instalado. Os(As)

estudantes já podem contar com esse espaço no SSCD, tendo mais horários para
atendimento.
F IGURA 7: F OTOS DO CONSULTÓRIO DE ODONTOLÓGICO



Oficinas

A Profa. Dra. Luciana Farias realizou duas oficinas no espaço do SSCD
1- A primeira foi realizada no mês de maio, Oficina de Educação Ambiental, o

espaço se mostrou adequado e foi um sucesso.

35

F IGURA 8: O FICINA DE EDUCAÇÃO A MBIENTAL T RANSPESSOAL (EAT)

2- A segunda Oficina de Pintura Espontânea no SSCD, foi realizada em outubro,

como parte das atividades do Outubro Rosa, com o mesmo sucesso da
primeira. Ajudar estudantes no desenvolvimento de suas Inteligências
Múltiplas e Inatas é de profunda gratificação pessoal!

É muito bom ver o

SSCD sendo utilizado para eventos tão importantes.

F IGURA 9: O FICINA DE P INTURA E SPONTÂNEA NO SSCD



Espaço de Convivência
Criamos em maio, um espaço de convivência para que os (as) estudantes possam

fazer suas refeições , estudar e se reunirem. Estamos aguardando a instalação do Wifi
para que este espaço possa ser mais utilizado.
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F IGURA 10: E SPAÇO DE CONVIVÊNCIA



DO

SSCD

Jornada de Saúde Mental
Em outubro, participamos daa I jornada de Saúde Mental dos Estudantes e dos

Residentes Médicos e Multiprofissionais de Saúde, com a colaboração da Drª Patrícia
e do Dr Fábio, apresentando as demandas psiquiátricas dos(as) nossos(as) estudantes.
F IGURA 11: C ARTAZ DA I J ORNADA DE S AÚDE M ENTAL DOS E STUDANTES E DOS R ESIDENTES M ÉDICOS E M ULTIPROFISSIONAIS
DE S AÚDE
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Projeto bolsa BIG
Em parceria com o NAE SP, realizamos o Projeto “acolhimento e integração de

estudantes portadores de deficiência no ambiente universitário”.

Acontecimentos em 2018


Conseguimos reaver a vaga da Dermatologia e estamos tentando fazer o mesmo
com a da Psiquiatria, da Endocrinologia e da Psicologia;



Iniciamos em parceria com o NAE São Paulo um trabalho com a bolsista Big;



Participamos da Comissão de avaliação dos projetos, do edital Procultura 2018
em conjunto com a Profª. Drª.Luciana A. Farias, Coordenadora da Prae;



Contamos com a participação de mais uma Psicóloga: Fátima Luchesi, que faz o
atendimento dos Residentes, exceto os da Medicina, realizado por outra
Psicóloga: Daniela Betinassi Pires;



Conseguimos aumentar o número de vagas da Oftalmologia, o que melhorou
muito o atendimento de estudantes nesta especialidade;

Metas para 2019:















Continuar com as solicitações de adequação das salas de atendimento e pintura
e reparos da casa, contando com a colaboração da PRAE e dos departamentos de
engenharia e manutenção da UNIFESP e HSP;
Preparação de vídeos curtos, com aulas educativas para serem divulgadas no site
do SSCD ou Facebook, com orientações básicas de saúde nas diversas
especialidades;
Realização de mutirões que visam atender um número maior de estudantes com
o intuito de criarem o hábito de cuidar da própria saúde e fazerem seus exames
regularmente de acordo com a faixa etária;
Solicitação de vacina do HPV, já liberada para a rede pública, para os(as)
nossos(as) estudantes no intuito de reduzir a significativa incidência desta doença
sexualmente transmissível no nosso meio;
Estabelecer parceria com o Departamento de Psiquiatria da Unifesp;
Conseguir mais profissionais de psicologia para o atendimento de estudantes;
Firmar novas parcerias com os departamentos da UNIFESP, para atendimento de
estudantes nas diversas especialidades não contempladas pelo SSCD;
Ocupar o horário ocioso dos(as) estudantes enquanto aguardam as consultas, com
algum tipo de atividade tais como, orientações gerais na forma de aulas
educativas;
Seria interessante um trabalho em relação às doenças sexualmente
transmissíveis, pois notamos aumento no diagnóstico de HPV, Herpes e Sífilis nos
últimos anos;
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Aplicar o questionário SRQ, sobre saúde mental, a todos (as) estudantes da
Unifesp.

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-dealimentacao.
Em 2018, avançamos na implantação da comissão central e das comissões locais
nos campi.

3.4.3 - Pesquisa de Satisfação dos Restaurantes Universitários
Em 2018, realizamos a pesquisa de satisfação do RUs. O resultado pode ser obtido
em

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/restaurante-universitario/rus/pesquisa-de-

satisfacao/476-resultado-iii-pesquisa-de-satisfacao-dos-rus

3.4.4 - Urgência e Emergência
A partir de de um processo coletivo junto com os profissionais dos NAE foi
construído o Ofício Circular nº 4/2018 e o fluxo de urgência e emergência. Os dois
documentos

estão

disponíveis

em

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/urgencia-eemergencia-em-saude

3.4.5 - Treinamento de Suporte Básico de Vida
Foram realizadas capacitações em todos os campi com o objetivo de formar
membros da comunidade acadêmica sobre Suporte Básico de Vida. A coordenação da
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atividade foi da Profa. Dra. Meiry Fernanda Pinto Okuno.
Locais e datas:
09/10 - campus Osasco
16/10 - campus São José dos Campos
30/10 - campus São Paulo
12/11 - campus Baixada Santista
13/11 - campus Diadema
22/11 - campus Guarulhos

3.4.6 - Ações de Saúde Mental
Temática estratégica e emergente das realidades dos campi, muitas das queixas
dos estudantes tem como temática primeira ou de fundo questões que envolvem o
sofrimento, algumas delas convocando ao acompanhamento e ao estado de alerta da
comunidade acadêmica, das equipes e parceiros. Nesse sentido, foram realizadas
reuniões e formações com as equipes no intuito de trabalhar a temática da saúde mental.
Temáticas trabalhadas:
- Apresentação dos dados da saúde sobre estudantes ingressantes entre 2015 e 2017
(CEPEG);
- Atendimento psicológico nos NAEs;
- As demandas e desafios do atendimento psiquiátrico no SSCD;
- Prevenção ao suicídio;
- Fluxos e situações de urgência e emergência.


Roda de Conversa:“Suicídios: questões e reflexões”, ministrado pela
Profa. Dra. Maria Júlia Kovács, no dia 26 de outubro de 2018, no campus
Baixada Santista.



Capacitação: Universidade e suicídio: atuações possíveis, ministrado pelo
Prof. Dr. João Fernando Marcolan, na sala de videoconferência da PRAE,
no período de 03 a 06 de dezembro de 2018.

3.4.7 - Curso Comida de República
O curso de extensão universitária “Comida de República”, na modalidade
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Educação a Distância, é ambientado na plataforma Moodle. Teve sua primeira edição no
primeiro semestre de 2015. O curso surgiu a partir da necessidade de problematizar a
vivência universitária e as relações com a alimentação em suas dimensões biológica,
psicológica, social, cultural, política e ambiental. Tal estratégia compõe a interlocução
com as recomendações programáticas do Plano Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES)

e

a

Política

de

Alimentação

da

Unifesp

(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/politica-dealimentacao).
O curso, aberto a todas (os) estudantes de graduação da Universidade, teve como
propósitos construir conhecimentos, compartilhar vivências sobre alimentação e
explorar as relações que as (os) estudantes/comunidade acadêmica estabelecem no
contexto da vida universitária, especialmente em moradias estudantis.
Na 6ª edição, realizada no segundo semester de 2018, contou com 66 cursistas e
a participação de uma bosista BIG, Jéssica Portela.

4 - Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs)
F IGURA 12: LOGOTIPOS DOS NÚCLEOS DE APOIO AO (À) ESTUDANTE

Seguem os relatórios enviados pelos NAEs para conhecimento de suas atividades em
2018:
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4.1 - NAE Baixada Santista (NAE - BS)
Encerramos o ano de 2018 com uma sensação de que passamos por diferentes
experiências que nos ensinaram pela dor e pela alegria, a ver fatos do nosso cotidiano
do trabalho sob óticas diferentes e passar a compreendê-los pelo somatório de olhares.
Assim, pela diversidade e pelo respeito a esta vamos construindo a nossa experiência
pessoal e profissional no NAE - Baixada Santista. E se formos bem ousados e optarmos
por fazer um balanço da qualidade dessa caminhada podemos dizer que a aprendemos
com lida diária, as potencialidades da experiência e pela falta. Neste ano ficamos a maior
parte do tempo sem um coordenador da equipe e sobrevivemos a várias intempéries.
A experiência do NAE - Baixada Santista, em 2018, nos levou a adotar uma frase
criada por outro, sendo essa escolhida como o nosso lema, daqui para frente:
F IGURA 13: F RASE ESCOLHIDA COMO TEMA DO NAE - BS

Este tem sido o compromisso que buscamos, enquanto equipe, firmar a cada dia,
a cada reunião, diante de cada desafio.

Atividades Coletivas realizadas pela equipe


Recepção de Calouros(as) de 26.02 a 28.02.2018
A semana de integração abarcou a proposta inter geracional com a participação

de estudantes da Universidade Aberta para as Pessoas Idosas da Unifesp Baixada
Santista- UAPI - BS, nas dinâmicas realizadas na abertura.
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F IGURA 14: P ROGRAMAÇÃO PARA



A

S EMANA DE R ECEPÇÃO DOS C ALOUROS

Bolsa de Iniciação à Gestão – BIG
O NAE foi contemplado com 5 (cinco) bolsistas BIG que atuaram junto à

Coordenação, no setor Pedagógico e na Saúde.
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 demonstraram 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 equipe já adotou como metodologia de trabalho a realização de reuniões

semanais. Todas as segundas-feiras das 10h às 12h a equipe se encontra reunida para
discutir assuntos relacionados aos processos de trabalho e casos específicos dos(as)
estudantes.
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No segundo semestre, com a ausência da figura do(a) coordenador(a) da equipe,
em alguns momentos, os(as) coordenadores(as) de curso foram convidados(as) a compor
com a equipe em discussões de caso de alguns estudantes.
As reuniões são gravadas e disponibilizadas para os membros do NAE em uma
pasta compartilhada. Em 2018, foram realizadas 23 reuniões tendo dessas participado
Ivone Georg (psicóloga da PRAE); Fabrício Leonardi (coordenador de Saúde da PRAE);
Professora Luciana Surjos (Terapia Ocupacional) discutindo sobre a Política de Álcool e
outras Drogas; Coordenações dos cursos de Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Serviço
Social, Psicologia; e duas reuniões com a Direção do Campus.

Ações dos setores


Serviço Social - Programa de Auxílio ao Estudante / Programa de Bolsa
Permanência
O Serviço Social do NAE atendeu e acompanhou ao longo do ano de 2018, 363

(trezentos e sessenta e três) estudantes que estiveram ativos (as) nos Programas PAPE e
PBP. Foram ainda analisados 86 (oitenta e seis) novos pedidos de inclusão nos referidos
programas e desses, 67 (sessenta e sete) foram deferidos. Desse total de atendidos, 114
(cento e quatorze) estudantes atenderam à convocatória de reanálise 2018 e foram
reavaliados.
O acompanhamento incluiu 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(as) estudantes frente ao resultado proferido e posterior reanálise.
Há que se ressaltar que Serviço Social é também o responsável pela
operacionalização administrativa dos auxílios e bolsas do Programa Bolsa Permanência
(PBP), pela ausência de um servidor administrativo no núcleo. Isso inclui o cadastro de
estudantes no sistema PRAE de Controle Bolsas, a exclusão/suspensão de estudantes
irregulares (reprovados(as) por frequência, desistentes e trancados(as) ), a geração e
atualização da lista mensal de pagamento. Ao final de cada semestre ainda são feitos
levantamentos de estudantes que apresentaram reprovações por frequência, os 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) estudantes atendidos(as).
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Realizamos oficinas de acolhimento aos(às) novos(as) bolsistas PAPE 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.
No segundo semestre, assumimos o desafio de supervisionar uma estagiária em
Serviço Social, a estudante Katiucia Pedroso Militão Cruz, do quinto termo do curso de
Serviço Social da Unifesp, com a qual construímos e propusemos um plano de estágio e
supervisão de campo, abrindo a possibilidade de construção de ações voltadas
especificamente para estudantes trabalhadores(as) do próprio curso de Serviço Social.
A princípio, respeitando a questão do sigilo entre estudantes, não houve a
participação da estagiária em atendimentos individuais. Foi inicialmente elaborada uma
pesquisa para que pudesse ser identificado o perfil do(a) estudante trabalhador(a) do
curso de Serviço Social do período noturno, que, historicamente, apresenta dificuldade
de participação das diversas atividades extra sala de aula ofertadas pela universidade e,
assim, tentar construir uma forma de inseri-los(as) e/ou propor atividades específicas. A
pesquisa foi encaminhada via e-mail, redes sociais e impressa, porém com baixa
participação discente.
Houve, ainda, a tentativa de promoção de uma oficina com foco em organização
do tempo, com a participação da pedagoga Yara, em um horário entre aulas, onde o
acesso a esses(as) estudantes fosse mais viável, porém não houve participação discente.
Nas ações propostas ficou mais uma vez evidente a dificuldade de acesso a este
segmento

de

estudantes,

cuja

especificidade

da

condição

de

estudantes

trabalhadores(as) interfere no desenvolvimento acadêmico e na interface com tripé
ensino, pesquisa e extensão. De modo que tal desafio persiste e mantém-se entre as
possibilidades de atuação do setor para o ano de 2019.
O Serviço Social realizou 567 atendimentos (acolhimento, escuta) individuais e
encaminhamentos internos no âmbito institucional e externos via rede de serviços
públicos locais com base na rede de apoio ao(à) estudante (RAE).
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Apoio Pedagógico - Programa de Apoio ao Estudo
O Apoio Pedagógico desenvolveu 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:
Oficinas de aprendizagem – oferecidas a todos(as) os(as) estudantes do campus

●

com temáticas como: organização dos estudos; procrastinação; leitura de textos
acadêmicos; e, apresentação de trabalhos acadêmicos;
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;


Atendimentos Individualizados - foram realizados somente pela pedagoga. O

setor pedagógico atendeu em média 170 estudantes.
Para

os

atendimentos

individualizados

foram

desenvolvidas

atividades

relacionadas a estudos (leitura de textos acadêmicos, interpretação de textos, plano de
estudos e orientações diversas sobre estudo e aprendizagem).
Cabe destacar que o setor tem focado mais nas atividades em grupo tendo essas,
atingido de forma mais cooperativa estudantes dos diferentes cursos.


O setor contou com três bolsistas (2 remuneradas e 1 voluntário) durante o ano e,

a partir de setembro/18, assumiu a bolsista da coordenação frente ao afastamento da
Professora Maria Inês. A proposta de trabalho só foi possível de ser realizada, pois contou
com a participação efetiva dos(as) bolsistas.
As ações realizadas pelos(as) bolsistas foram:
Divulgação do programa:


Confecção de materiais e busca de materiais para a divulgação do Programa por
meio do facebook, em grupos, página do Programa e do NAE.
Para a realização das oficinas:


Confecção dos materiais a serem utilizados;



Divulgação das oficinas via facebook e e-mail;



Inscrição de estudantes;



Distribuição dos materiais e condução dos encontros das oficinas;



Participação na oficina contribuindo nas discussões;



Levantamento e arquivamento dos feedbacks recebidos dos(as) estudantes
participantes;
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Tabulação das avaliações;



Elaboração da relatoria.

Em 2018, foi realizada uma oficina de recursos de informática para organização
das informações do Facebook conduzida pela bolsista Beatriz Venância para a equipe do
Programa (demais bolsistas e coordenadora).


Ações do setor da Saúde
As ações da área da saúde relacionam-se intrinsecamente com a Bolsa de

Iniciação à Gestão (BIG). Neste sentido, realizamos diversas atividades como: oficinas,
rodas de conversa, semanas temáticas, encontros, palestras, intervenções entre muitas
outras atividades voltadas a saúde do(a) estudante. No ano de 2018, a área da saúde,
gerenciou

dois

projetos

principais.

O

primeiro

denomina-se

“SAÚDE

DO

UNIVERSITÁRIO: PROMOVENDO SAÚDE, INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA”
realizado em parceria com as bolsistas do BIG/NAE, o segundo denomina-se “BEMVINDOS CALOUROS: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO”.


AÇÕES DO PROJETO SAÚDE DO UNIVERSITÁRIO: PROMOVENDO SAÚDE,
INTEGRAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA

 Coordenação da oficina projeto “Verdejando a Silva”

O projeto verdejando a Silva surge por meio da idealização de estabelecer
espaços agregadores e de convivência na UNIFESP – BS, por meio da revitalização dos
locais destinados a jardins para promover espaços de convivência e maior integração
entre a comunidade acadêmica, especialmente entre estudantes.

F IGURA 15: C ARTAZ DA O FICINA V ERDEJANDO A S ILVA
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 Organização Da III Feira Acadêmica Da UNIFESP: Projetos E Experiências
Da UNIFESP-BS
O NAE criou a Feira Acadêmica: Projetos e Experiências da UNIFESP-BS que está
em seu terceiro ano, com o principal objetivo de apresentar aos(às) ingressantes dos
cursos, os trabalhos realizados na universidade, desenvolvidos no âmbito de pesquisa e
extensão, componentes ainda desconhecidos pelos(as) calouros(as).

 Participação na oficina sobre Saúde Mental
Ao ingressar na universidade os(as) jovens passam muitas experiências novas,
muitos saem de suas casas e cidades para estudar, e todo esse processo geram dúvidas,
ansiedades, medos angústias, conflitos etc., que repercutem na saúde mental desses(as)
estudante.
Pensando nisso, o NAE-BS em parceria com o centro acadêmico Serviço Social
“Ricardo Ferreira Gama”, propôs uma atividade de acolhimento para os(as) calouros(as),
com o intuito de ouvir as angústias.
 Ação dia das mulheres
F IGURA 16: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO D IA I NTERNACIONAL DA M ULHER

O projeto Lutando pelo seu Espaço, realizado durante as duas primeiras semanas
do mês de março, foi uma ação promovida pelo NAE da UNIFESP-BS no apoio à luta das
Mulheres que vem ocorrendo e ganhando força com o passar dos anos. Deu um maior
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enfoque às estudantes que em algum momento de suas vidas passaram pela situação de
se sentirem diminuídas perante a sociedade só por serem mulheres.
 Congresso Acadêmico
O NAE esteve presente, compartilhando com todos(as) os seus projetos
desenvolvidos no ano letivo na universidade.
 Levantamento de dados de assistência em saúde estudantil
Para um direcionamento das atividades, e por conta das dificuldades de
continuidade das ações neste primeiro semestre (paralisação estudantil, paralisação dos
caminhoneiros e jogos do Brasil durante a copa), optamos por fazer um levantamento
quantitativo e histórico das questões relacionadas aos atendimentos clínicos.
Informações que serviram para um projeto de levantamento de dados realizado no
segundo semestre bem como para propiciar ações de promoção e saúde e qualidade de
vida mais assertivas para a comunidade estudantil.
O levantamento nos mostrou que os(as) alunos(as) mais atendidos(as) são do
curso de Serviço Social, seguido por Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, Terapia
Ocupacional, Nutrição, BICT-Mar, Mestrado e Residência, respectivamente, importante
ressaltar que os(as) alunos(as) preencheram as fichas iniciais, e que em 763 fichas,
nenhuma constava as Engenharias.
No auxilio saúde, o curso que também recebe a maioria dos auxílios saúde, é o de
Serviço Social, seguido por Terapia Ocupacional, Educação Física, Psicologia,
Fisioterapia, BICT-Mar e Nutrição, respectivamente, sendo que o auxílio saúde beneficia
diversos estudantes que necessitam desta ajuda para iniciar/continuar o tratamento de
saúde.

 Primeira semana de saúde do universitário
A primeira semana de Saúde do Universitário foi uma iniciativa das bolsistas do
NAE - BS, realizada no mês de setembro, promovendo uma semana integrativa e com foco
principal no bem-estar do(a) aluno(a) e melhoria na qualidade de vida acadêmica
dos(as) estudantes.
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F IGURA 17: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA I S EMANA DE S AÚDE DO U NIVERSITÁRIO



AÇÕES DO PROJETO BEM VINDO CALOUROS: UMA PROPOSTA DE
INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO
O projeto acompanhou os principais desafios e dificuldades do primeiro ano de

graduação dos(as) calouros(as), visou o acolhimento e proporcionou uma maior
integração e socialização entre discentes, técnicos e professores, promoveu o bem-estar
estudantil e a permanência dos(as) jovens ingressantes na universidade.
O projeto Bem-Vindos Calouros começou suas atividades em março de 2018. O
primeiro semestre foi marcado pelo ingresso de novos(as) estudantes e seu primeiro
contato com a vida acadêmica. Durante esse início, foi primordial o acolhimento e
integração desses estudantes em prol de sua permanência na universidade e de também
perceber as demandas oferecidas e assim atendê-las nas oficinas e atividades propostas.
Nas reuniões, a universidade, suas propostas, seus ambientes e serviços foram
apresentados a partir de um vídeo feito pelos(as) universitários(as). Durante essas
reuniões, também foi aplicado um questionário com duas perguntas para que os(as)
calouros(as) respondessem quais eram suas expectativas e quais eram as suas
ansiedades perante essa nova jornada. Em seguida, foi dirigida uma roda de conversa
sobre essas questões.
A primeira oficina do projeto Bem-Vindos Calouros: uma proposta de integração
e acolhimento foi sobre orientações da bolsa Programa de Auxílio para Estudantes
(PAPE) e ocorreu no dia 23 de março para orientar os(as) calouros(as) sobre as
documentações necessárias para conseguir o auxílio em 2018.
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F IGURA 18: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA DE ORIENTAÇÕES P APE

A segunda oficina do projeto aconteceu no dia 23 de maio, logo após a segunda
greve e foi um bate-papo sobre adaptações à vida acadêmica. A ideia de realizar uma
conversa com estudantes nesse período surgiu diante de um cenário distinto do comum,
marcado por duas greves no início do semestre. Entende-se que a escuta terapêutica é
apreciada por diversas escolas psicológicas e pelo senso comum, representando a base
de todas as respostas efetivamente geradoras de ajuda.

F IGURA 19: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA OFICINA B EM - VINDO , C ALOUROS !

A terceira oficina realizada pelo projeto foi uma parceria com o projeto de
extensão Counut - valorizando o comer, no dia 14 de junho, e ocorreu no laboratório de
dietética da universidade, onde os(as) calouros(as) aprenderam diversas receitas com a
base da alimentação brasileira: arroz e feijão.
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A ideia da oficina surgiu do grande número de alunos(as) que saíram de casa após
o ingresso na universidade e se mudaram para a região da baixada santista e diante da
dificuldade de muitos(as) estudantes para cozinhar uma alimentação saudável.
A atividade contou também com uma roda de conversa sobre a valorização do
comer com a professora Ana Paula, na qual foi discutida a influência das mídias sociais
na contextualização do significado de alimentação saudável e como isso impacta a
sociedade.

F IGURA 20: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA C ULINARIANDO

A quarta oficina do Projeto Bem-Vindos Calouros foi a oficina de relaxamento com
base na prática corporal Lien Ch’i, orientada pelo técnico do curso de Educação Física
do Campus Baixada Santista, Carlos Barreto.
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F IGURA 21: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA 1 º O FICINA DE RELAXAMENTO

Diante da dificuldade de aproximação com os(as) calouros(as) no início das aulas
devido às greves, buscamos outros meios de conhecê-los(as). Assim, optamos por
desenvolver e aplicar um questionário que nos ajudou ao longo do segundo semestre
desenvolver atividades focadas nas maiores necessidades e interesses dos(as)
alunos(as). O questionário da pesquisa foi respondido durante o mês de junho e julho de
2018, por 100 estudantes dos cursos de nutrição, educação física, psicologia, serviço
social, fisioterapia, terapia educacional e bacharelado interdisciplinar em ciência e
tecnologia do mar – BICT, da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista.
Para promover uma oficina de lazer no início do 2° semestre foi realizada uma
parceria com o Projeto de Extensão Flow Feeling, que tem como objetivo promover o lazer
e bem-estar através da dança. A aula aberta ocorreu dia 19 de agosto, as 18:00 horas no
auditório da unidade Carvalho de Mendonça.
Durante a oficina o grupo fez uma dinâmica para cada participante se apresentar,
em seguida apresentamos os dois projetos e suas propostas, conversamos sobre a
importância do lazer durante a jornada universitária e aprendemos uma coreografia
elaborada pelos integrantes do Flow Feeling.
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F IGURA 22: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA A ULA A BERTA

Tentamos uma aproximação com os Centros Acadêmicos por meio da ação
“Centros Acadêmicos (CAs) e Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE): Uma proposta de
aproximação.” A reunião ocorreu dia 18 de outubro, às 18:00 horas, na sala 2 da biblioteca
da Unidade Silva Jardim. Esteve presente o CA de Terapia Ocupacional e a reunião foi
pautada em ações para com os(as) calouros(as). Os objetivos da reunião foram: conhecer
propostas

dos

CAs

sobre

a

questão

de

saúde

mental

do(a)

estudante

universitário(a)/produtividade acadêmica; discutir ações voltadas à saúde mental do(a)
estudante universitário(a); propor ações interventivas entre CAs e Núcleo de Apoio ao
Estudante, voltadas à promoção da saúde mental dentro do ambiente acadêmico para o
próximo ano e também aproximar os CAs do Núcleo de Apoio ao Estudante.
A oficina de Introdução ao Pensamento Científico: como fazer busca bibliográfica
e utilizar base de dados foi realizada no dia 14 de novembro, das 13h as 14h, na sala 01
da biblioteca da Unifesp Silva Jardim.
A oficina foi coordenada pela bibliotecária Daianny Seoni. Ela apresentou os
descritores (vocabulário controlado), operadores booleanos, estratégia de busca, e
principais bases de dados para pesquisa. Durante a oficina Daianny tirou diversas
dúvidas e os(as) alunos(as) puderam compartilhar suas experiências com as plataformas
de pesquisa utilizadas até então por eles(as). Dos 9 alunos(as) participantes, somente 1
era veterano(a), os(as) demais eram ingressantes em 2018. Os(As) alunos(as)
compartilharam que se sentem despreparados no momento para realizarem pesquisas.
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F IGURA 23: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA DE I NTRODUÇÃO AO P ENSAMENTO C IENTÍFICO

O encontro de calouros(as) foi a última atividade do projeto Bem-vindos calouros
2018. Ocorreu no dia13 de dezembro de 2018 às 18:00 horas no saguão lateral da Silva
Jardim.
F IGURA 24: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO E BCONTRÃO DE C ALOUROS 2018
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As atividades do projeto Bem-Vindos Calouros em 2018, resultaram em diversas
contribuições para um melhor acolhimento dos(as) alunos(as) ingressantes. Pode-se
observar que ao realizar atividades voltadas para esse grupo, foi possível entender mais
sobre suas demandas.
Essas demandas em grande parte eram relacionadas à saúde, em todos seus
aspectos. A saúde mental foi um grande protagonista das nossas atividades, observando
relevantes casos de transtornos de ansiedade, estresse e depressão. Durante as oficinas,
pudemos oferecer espaços para discutir esses transtornos e reduzir suas consequências.
Entretanto, questões relacionadas às adaptações a uma nova rotina pelos(as)
estudantes também foi uma demanda muito presente. O grupo pedagógico do NAE
ofereceu frequentes oficinas de organização de estudos, e nós focamos em oficinas
extracurriculares de lazer.
Além

dessas

atividades,

realizamos

atendimentos

clínicos,

triagem

e

encaminhamento para o Serviço de Saúde do Corpo Discente, acompanhamento dos
casos crônicos, orientações vacinais, orientações em DST etc.


Atendimentos individuais da área da saúde
No ano de 2018 foram atendidos 786 estudantes individualmente.



Participação nos conselhos e comissões
O NAE em 2018 conseguiu assento na Câmara de Graduação com o objetivo de

apresentar, em todas reuniões, relatórios parciais sobre as ações realizadas.
Também teve assento no Núcleo Local de Acessibilidade e Inclusão – NAI sendo
representado pela Pedagoga, vice-coordenadora desse Núcleo.



Curso de Pós-Graduação

Os técnicos do NAE todos já concluíram o curso de mestrado e a pedagoga concluiu
o doutorado dentro do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da
Saúde tendo defendido a tese: “AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM: O OLHAR DE GRADUANDOS DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS BAIXADA SANTISTA”, no dia 19 de outubro de 2018.
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Participação em congressos, seminários e artigos publicados


Resumo apresentado e aprovado no IV Congresso Acadêmico da Unifesp
pela pedagoga e bolsistas BIG:



A enfermeira publicou artigo na Revista Tema em Educação e Saúde
“Drogas e álcool na universidade: proibições, silenciamentos e diálogos”
em parceria com as professoras Cristiane Gonçalves da Silva e Rosilda
Mendes.1



Participação da assistente social no XVI Encontro Nacional de
Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), cujo tema foi “Em tempos de
radicalização do capital, lutas, resistências e Serviço Social”. O evento
aconteceu de 2 a 7 de dezembro de 2018, em Vitória, no Espírito Santo (ES)
e houve a apresentação do trabalho intitulado “RETRATOS DA
DESIGUALDADE SOCIAL: reflexões sobre a permanência de estudantes
pobres egressos de escola pública na universidade pública” em parceria
com a assistente social e colega do NAE São José dos Campos Ana Carolina
Gonçalves da Silva Santos Moreira.



Participação da assistente social e enfermeira no I Congresso de
Assistência Estudantil do FONAPRACE/ ANDIFES e Seminário 130 Anos da
Abolição: nossa abolição é a educação.



Participação da assistente social como tutora e na elaboração de material
didático para o curso “Permanência Estudantil no Ensino Superior e
Marcadores Sociais da Diferença” promovido pela Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis – PRAE.

4.2 - NAE Diadema
O NAE campus Diadema durante o ano de 2018 atuou em algumas atividades de
forma multiprofissional, trabalhando diversas questões que permeiam a permanência
estudantil, no intuito de influenciar positivamente no percurso acadêmico dos(as)
estudantes que procuraram o setor.

1

https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/11302
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Atividades Coletivas realizadas pela equipe



Acolhimento de estudantes ingressantes por meio da participação na recepção
dos calouros 2018, com apresentação do trabalho do NAE e com o esclarecimento
de dúvidas em relação ao Programa Auxílio Permanência – PAPE e demais
aspectos da assistência estudantil.



Acolhimento de estudantes estrangeiros, com orientação e auxílio em suas
dificuldades.



Orientação com relação ao edital e documentos para solicitação de auxílios
permanência (PAPE/PEC-G).



Trabalho desenvolvido junto com os bolsistas BIG – NAE no planejamento e
acompanhamento das atividades.



Discussão de casos de estudantes entre os membros da equipe.



Atendimentos multidisciplinares para situações específicas.



Na Recepção dos Calouros 2018, o NAE se apresentou aos estudantes divulgando
seu trabalho e as atividades já desenvolvidas. Parte da apresentação do NAE foi
realizada com a apresentação de um vídeo explicativo sobre o setor.



No início do ano, divulgamos folders informativos no Facebook do NAE para
passar algumas orientações aos(às) calouros(as) de 2018. Em relação à moradia,
foi divulgado um folder pedindo para as repúblicas publicarem vagas,
permanentes ou temporárias através do site do morar UNIFESP para que
pudéssemos indicar aos(às) calouros(as) que procurassem o NAE para obter
informações sobre locais para morar.
F IGURA 25: F OLDER DIGITAL PARA OS CALOUROS 2018
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F IGURA 26: C AMPANHA DE ACOLHIMENTO DE CALOUROS 2018



Continuou sendo feita a divulgação da disponibilização de camisinhas e materiais
informativos sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e prevenção no NAE.
F IGURA 27: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA #S AÚDE EM D I @



Divulgamos outras informações importantes e necessárias para os(as) estudantes
e a comunidade acadêmica através de folders divulgados no Facebook do NAE.
Seguem alguns materiais divulgados:

59

F IGURA 28: F OLDERS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA OS CALOUROS - 2018
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Também foram desenvolvidas as atividades de planejamento, organização e de
orientação aos bolsistas da Bolsa de Iniciação a Gestão, do BIG – NAE que
desenvolveram aos longo do ano três projetos:
BIG Dança: desenvolvimento de aulas de dança, de diversos ritmos.
BIG Xadrez: desenvolvimento de aulas e campeonato de xadrez.
BIG Teatro: desenvolvimento de aulas de iniciação teatral e de
desinibição.

BIG – TEATRO
F IGURA 29: C ARTAZES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO B IG - T EATRO

BIG – DANÇA
F IGURA 30: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DO BIG - DANÇA
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BIG – XADREZ
F IGURA 31: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BIG - X ADREZ



No mês de agosto, foi divulgado no Facebook do NAE um folder para orientar
os(as) estudantes como lidar com a ansiedade decorrente da vida acadêmica,
temática bastante presente na busca dos(as) estudantes por acolhimento
psicológico. Segue folder divulgado:
F IGURA 32: F OLDER INFORMATIVO DE COMO LIDAR COM A ANS IEDADE
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Em maio, o NAE participou da formação de docentes do Campus Diadema com a
apresentação de informações e dados sobre a Saúde Mental do Estudante
Universitário. Esse momento também contou com a presença da SSCD, em
especial com a apresentação do Dr. Fábio (psiquiatra) e da psicóloga do NAE.
F IGURA 33: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA FORMAÇÃO



DOCENTE PARA O ENSIN O E APRENDIZAGEM

No mês de setembro para discutir e trabalhar a temática de suicídio, o NAE
desenvolveu uma roda de conversa sobre o tema suicídio e saúde mental do
estudante universitário e teve a participação de 12 estudantes.
F IGURA 34: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO
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Além disso, foram divulgados informativos sobre o setembro amarelo no
Facebook do NAE.
F IGURA 35: I NFORMATIVOS DIGITAIS



SOBRE O SETEMBRO AMARELO

Neste ano, também foram desenvolvidos grupos de escuta aberto a participação
dos(as) estudantes do campus. O grupo de escuta é baseado na Terapia
Comunitária Integrativa e 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 corresponsáveis na
busca de soluções e superação dos desafios cotidianos, em um ambiente
acolhedor.
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F IGURA 36: C ARTAZES DE DIVULGAÇÃO DOS GRUPOS DE ESCUTA



Ações dos setores

 Serviço Social - Programa de Auxílio ao Estudante / Programa de Bolsa
Permanência

Durante o ano de 2018, 262 estudantes participaram dos processos de acesso e
permanência nos programas de assistência estudantil, sendo que destes, apenas 10 não
foram atendidos(as) em algum momento do ano com algum benefício.
Como participantes, consideramos estudantes que atenderam às convocatórias
de reanálises 2017/2018 bem como os(as) que se inscreveram nos programas durante o
ano de 2018 preenchendo o questionário socioeconômico on line e apresentaram total
ou parcialmente a documentação comprobatória para análise socioeconômica.
Em 2018, o Campus Diadema recebeu 51 novas inscrições de estudantes nos
programas de assistência estudantil, sendo que a maioria (40 estudantes) foi de
ingressantes em 2018 e apenas 11 veteranos(as). Das novas solicitações, 10 estudantes
foram indeferidos(as) por não atenderem às exigências do edital vigente para acesso
aos programas e 02 estudantes foram atendidos(as) nos programas por determinado
período, mas tiveram os benefícios desativados posteriormente por não atenderem às
exigências para continuidade nos programas.
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Ao longo do ano de 2018, foram realizados acompanhamentos de estudantes
beneficiários(as) dos programas, bem como monitoramento de suas frequências
acadêmicas,

realização

de

atendimentos

para

reanálises

socioeconômicas

e

encaminhamentos e orientações do Serviço Social. Neste período, houve 82 desativações
de benefícios relacionadas ao não atendimento às exigências do edital vigente, entre
elas: a manutenção do perfil socioeconômico para continuidade da concessão dos
benefícios, identificação de inconsistências entre as informações e a documentação
apresentadas, não atendimento às convocatórias e ao não cumprimento do regramento
de frequência estipulado pelo edital.
Um levantamento foi realizado em relação aos(às) estudantes desistentes, com o
objetivo de saber se continuaram no ensino superior, por meio de envio de formulário
em formato Google Forms. Para além daqueles(as) estudantes que foram desativados(as)
dos programas pela desistência do curso (11 estudantes), foram identificados mais 06
estudantes que tinham sido desativados(as) por outros motivos e que desistiram do curso
posteriormente. Foi encaminhado um e-mail aos(às) 17 estudantes desistentes,
convidando-os(as) a responder se haviam ingressado em outra instituição.

G RÁFICO 9: T RAJETÓRIA DOS ESTUDANTES DESISTENTES EM 2018

Trajetória dos estudantes atendidos desistentes
em 2018
Ingressaram em outras Federais
Ingressaram em outros campi da
UNIFESP

29%
35%

Ingressaram em Instituições
Estaduais
Ingressaram em Instituições
Privadas Bolsa PROUNI
Sem Informação

6%
6%

24%

Verifica-se no gráfico anterior que 65% dos(as) estudantes desistentes não
evadiram do ensino superior, e sim migraram para outros cursos e/ou instituições.
Para atendimento nos programas de assistência estudantil, é necessária a
realização de estudo social a fim de caracterizar a demanda do(a) estudante e classificar
seu perfil socioeconômico para acesso aos benefícios.
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Percebe-se que há consonância entre a execução do programa de auxílio para
estudantes (PAPE) no campus Diadema com as políticas de ações afirmativas
institucionais e as legislações específicas que versam sobre assistência estudantil, uma
vez que o público atendido apresentou, no ano de 2018, renda per capita familiar de até
1 ½ salário mínimo, sendo majoritariamente egressos da escola pública. É importante
também ressaltar o recorte étnico-racial do público atendido, sendo mais do que a
metade de autodeclarados pardos ou pretos.
Com o intuito de realizar um acompanhamento dos(as) estudantes beneficiários
do PAPE ao longo da trajetória acadêmica e poder traçar estratégias de atendimentos e
encaminhamentos junto à equipe do NAE Diadema foram realizadas consultas aos
históricos escolares dos(as) estudantes ingressantes no PAPE em 2017 e 2018 afim de
acompanhar a frequência nas UCs e mudanças no rendimento acadêmico além do
atendimento porta aberta.
Ao longo do ano de 2018, foram realizadas as seguintes intervenções e
atendimentos sociais: envio de alerta e/ou advertência sobre as condicionantes do edital
PAPE relacionados às reprovações por frequência e abertura para atendimento no NAE;
encaminhamentos à rede externa (CRAS, assessoria jurídica gratuita, centro de acolhida,
CREAS POP) e interna (Divisão de Assuntos Educacionais, participação em editais e
seleções de projetos acadêmicos, atendimento psicológico); reanálise socioeconômica
e aumento do valor recebido; discussão de casos com equipe do NAE; atendimentos
psicossociais. Foram realizadas no mês de agosto 03 oficinas de acolhimentos (às)aos
novos(as) beneficiários(as) para esclarecimentos sobre o programa e assinatura do
termo de consentimento. A pedidos dos(as) estudantes, foi realizada mais uma oficina,
porém no horário da noite para contemplar estudantes matriculados(as) em cursos
noturnos.

 Seminário NUCRESS Parceria com o NAE

A partir de uma parceria firmada entre o Núcleo Regional de Serviço Social
(NUCRESS Diadema) e o Núcleo de Apoio ao Estudante – Campus Diadema foram
planejados e organizados o Cine Debate e o Seminário Racismo Institucional e os
desafios para o Serviço Social, que ocorreram na última semana de novembro/2018. Os
eventos contaram com a participação da comunidade acadêmica, profissionais da
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categoria atuantes no município, pesquisadores e agentes culturais. Segue divulgação
do evento.
F IGURA 37: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO S EMINÁRIO N UCRESS

4.3 - NAE Guarulhos
O presente Relatório de Gestão, relativo ao ano de 2018, do Núcleo de Apoio ao
Estudante do Campus Guarulhos, apresenta de forma sucinta e sistematizada as
atividades,

ações

e

projetos

realizados

pelos(as)

profissionais

da

equipe

multiprofissional, enfatizando aspectos diretamente relacionados à rotina do setor.
Foram desenvolvidas ações educativas na área da saúde, como “rodas de
conversa” voltadas para as questões da “saúde mental”, saúde da mulher e saúde do
homem; também atividades educativas acerca da assistência estudantil, como as
Oficinas de Acolhimento ao Estudante no PAPE. Também atuamos em parceria e
colaboração em atividades desenvolvidas por outros setores, como o Dia Aberto e as
Rodas de Conversa promovidas pelas(os) estudantes. Mais uma vez, em 2018, o NAE
esteve à frente da organização da Calourada da Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas de Guarulhos (EFLCH).
Dentre as mudanças na composição da equipe, há que se ressaltar os
afastamentos dos servidores Cláudia Cruz (por questões de saúde), Adriano Araújo
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(licença para tratar de assuntos pessoais) e Andréia Nascimento (licença-gestante), o
que impactou sobremaneira o atendimento das demandas específicas do setor (com a
grande afluência de solicitações de Auxílio, bem como de estudantes com as mais
variadas queixas relativas às dinâmicas da vida estudantil). O servidor Arilson da Silva
Souza, que passou a integrar a equipe como assistente de administração, além das
funções de atendimento geral, também foi designado para atuar como fiscal do RU
(juntamente com o servidor Evandro Abate).



Atividades da equipe multiprofissional

 Matrícula dos ingressantes e Atividades de recepção aos (às) novos(as)
calouros(as) - “Calourada” 2018
Tem sido rotina no Núcleo de Apoio ao Estudante durante os períodos 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 um espaço destinado a tirar dúvidas das(os)
calouras(os) acerca da assistência estudantil. O atendimento neste espaço foi realizado
pelos(as) profissionais no setor em formato de revezamento.
A Calourada foi realizada entre os dias 12 e 16 de Março de 2018. Tratou-se de
uma semana inteira com atividades acadêmicas, artísticas e culturais de integração. A
calourada promoveu uma grande sinergia em torno do ingresso dos(as) novos(as)
estudantes. Coordenada pelo NAE, com participação da Direção Acadêmica,
professores dos Departamentos e estudantes, foi construída uma semana com Aula
Magna, apresentações dos cursos e dos departamentos, intervenções artísticas e de
integração.

 Oficinas de Acolhimento ao Estudante Ingressante no PAPE
Realizamos oficinas periódicas com os(as) estudantes ingressantes no PAPE, tendo
como objetivo apresentar as diretrizes do Programa, tirar dúvidas e esclarecer sobre
questões para permanência no mesmo, bem como apresentar os serviços do NAE e a
equipe multiprofissional. A oficina é um espaço de troca com o(a) estudante muito
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importante porque é apresentado o setor e sua atuação. O(A) estudante ao sanar sua
dúvida, contribui para a diminuição dos pedidos de recurso, já que passa a compreender
melhor como se dá o processo da análise e deferimento do auxílio. Nestes encontros
os(as) estudantes assinam o Termo de Compromisso, posteriormente arquivado junto
com os documentos do(a) mesmo(a).

 Ações relacionadas à Alimentação

Foram realizadas várias ações educacionais em relação à saúde do(a) estudante
em prol da alimentação saudável. Projetos foram desenvolvidos com o intuito de atender
a comunidade acadêmica e em busca de melhorar os hábitos saudáveis, sempre
prezando pelos direitos dos(as) alunos(as) de graduação e pós graduação.
Outra atividade destacada nesta área é o acompanhamento da bolsista
alimentação que tem como parte de suas atribuições, auxiliar o fiscal do contrato do
supervisionamento do RU, em visitas aos espaços do restaurante, conversas com
discentes e demais usuários(as) do serviço, revisão e divulgação do cardápio
semanalmente, assim como reuniões mensais com a Comissão de Alimentação..
Em outubro tivemos a eleição da Comissão de Alimentação do Campus, em que
02 representantes dos(as) discentes foram escolhidos(as) para participar das reunioes
da referida comissão.
F IGURA 38: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO
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Foi incluído no calendário mensal, um dia festivo onde o cardápio temático muda a rotina
do RU, humanizando a experiência da utilização do espaço pelos(as) discentes, docentes
e TAE´s.
F IGURA 39: C ARDÁPIO TEMÁTICO DO RU

No mês de junho tivemos a troca da empresa que fornece alimentação e com a
referida troca, mudaram alguns itens do cardápio. Instituímos um canal direto e oficial
para reclamações e sugestões, que é: ru.guarulhos@unifesp.br. Neste canal são
acolhidas, tratadas e respondidas as demandas dos(as) discentes individualmente.


Saúde do(a) Estudante

As ações de Saúde do(a) estudante, seguindo a rotina já estabelecida ao longo dos
anos, concentraram-se no acolhimento e encaminhamento de demandas de saúde.
Os(As) estudantes comparecem ao NAE, passam por acolhimento com um profissional
da saúde que ouve e avalia as demandas/queixas e encaminha para a especialidade
pertinente.

T ABELA 9: Q UANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DA EQUIPE DE

Acolhimentos para
Solicitações

consulta
médica/exames

443

382

SAÚDE NO ANO DE

2018

Encaminhamentos ao
SSCD
412
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Atendimentos em Saúde Mental

Nos dois semestres de 2018, foram registrados 135 estudantes que buscaram o
serviço de saúde mental do setor. Em relação ao quantitativo de horário
disponibilizados, registrou-se 207 de modalidade individual.
- A maior parcela de estudantes atendidos(as) individualmente, 61,4%, auto-definem-se
brancos, seguidos de pardos 19,3%. Estudantes que se auto-definem pretos foram de
14,7%; amarelos 1,5%. E que não foi informado são 2,5%.
- No recorte feito por curso, a maior procura, 24,9%, é proveniente do curso de Letras;
seguido por História, 24,4%; Ciências Sociais, 20,8%; Filosofia com 12,7%; Pedagogia
com 8,1%; História da Arte, e Pós-graduação, 4,6%.
- Estudantes do vespertino são os(as) que mais procuram, 49,7%. 45,7% são do período
noturno e 4,6% na categoria diurno, referida aos(às) estudantes da pós-graduação.
- Quanto ao ano de ingresso, 26,9% são de 2017; 25,4% de 2018; 19,3% de 2016; 9,1%
de 2015; 7,1% de 2012 e 2014; 3,6% de 2013; 1% de 2010; e 0,5% de 2011.
- Dentre os(as) estudantes que procuram o serviço, 67% não recebem auxílio PAPE, 33%
recebem.
- 64,1% declaram-se Mulher, 35,9% Homem, e 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
6,8%. Esse baixo valor se relaciona com o fato de os atendimentos em saúde mental se
configurarem prioritariamente como acolhimentos, sem a necessidade de agendamento.



Demais atividades

- Abril: atividades em grupo verbal que trataram dos seguintes temas: ansiedade na
universidade e depressão na universidade.
- Maio: temas do grupo verbal: fracasso acadêmico e pressão na universidade.
- Junho: tema do grupo verbal: preocupações de final de semestre.

72

- Agosto: Projeto “Vidas”: publicações na página do facebook divulgando informações
importantes, notícias, projetos e atividades que colaboraram com o tema da “Valorização
da Vida”.
- Setembro: atividades de valorização da vida, integradas ao Setembro Amarelo.
Consistiu em ações compartilhadas entre os profissionais do Campus Guarulhos e do
Campus São José dos Campos, além de convidados externos.
- Outubro: atividades em grupo verbal sem tema definido, um espaço para conversa livre
“Como você está hoje?”.
- Novembro: atividades em grupo verbal sem tema definido, um espaço para conversa
livre “Como você está hoje?”.
- Dezembro: atividades em grupo verbal sem tema definido, um espaço para conversa
livre “Como você está hoje?”.
A quantidade de estudantes participando variou entre os encontros, mas a avaliação da
equipe sobre a abordagem grupal foi 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 mesmo 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(as) 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.
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Orientação Bolsas de Iniciação a Gestão do Núcleo de Apoio ao Estudante
(BIG/NAE)

 Projeto Bolsista de Iniciação à Gestão – Suporte Pedagógico
Bolsista: Rafael do Nascimento Pereira
Supervisão: Mariana Puridade
Propõe-se criar uma rotina de monitoramento e divulgação das ofertas de
atividades culturais, atividades físicas e lazer no campus, no município e nas
proximidades. Em julho/2018, o bolsista pediu desligamento do projeto.

 Projeto Alimentação
Bolsista : Isabella Aggio/Rodrigo Leal Santos
Supervisão: Arilson Souza
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. Em agosto/2018, a bolsista Isabella
solicitou desligamento do programa, pois foi contemplada com uma bolsa PIBIC, e foi
substituída pelo estudante Rodrigo.

 Projeto Comunicação
Bolsista: Bruna Alves de Oliveira
Supervisão: Matheus Ferreira Guimarães Bastos
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.
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 Projeto Perfil do Estudante
Bolsista: Thiago Gomes de Melo
Supervisão: Andréia do Nascimento Santos
O objetivo do projeto era a criação e aplicação de instrumentos de pesquisa voltados
à elaboração anual do perfil dos estudantes do Campus Guarulhos. Além da elaboração
de estatísticas no que tange identificar o perfil dos(das) beneficiários(as) do Programa
de Auxílio Para Estudante do Campus Guarulhos (Pape/Unifesp), conhecer também
estudantes oriundos do Programa de Cotas do Campus Guarulhos e estudantes que são
usuários(as) dos serviços do Nae Guarulhos.

 Projeto Saúde e Acessibilidade
Bolsista: Cintia I Sen Chen Franco
Supervisão: Evandro Abate
A principal meta deste projeto era atuar nos determinantes relacionados ao bem
estar e qualidade de vida na universidade a partir de temáticas abordadas no Programa
Anual de Saúde (PAS) e Plano de Atenção à Saúde Mental (PASMEN). Nesse sentido, a
bolsista participou das ações realizadas junto ao RU, fez parte da composìcão do NAI
(Núcleo de Acessibilidade e Inclusão), como representante suplente de discente e ações
direcionadas à saúde de estudantes até julho de 2018, quando solicitou desligamento do
programa.



Campanhas de Promoção e Prevenção em áreas diversas

 Campanha Setembro Amarelo na EFLCH:
Compartilhando do movimento nacional Setembro Amarelo, campanha sobre a
valorização da vida, realizamos durante todo o mês de setembro, ações educativas
voltadas à conscientização e acolhimento. Foram elaborados materiais educativos;
realização de rodas de conversa; oficinas e palestras.
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 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, e disponibilização de endereços de
locais

em

Guarulhos

oferecendo

mamografia:

https://drive.google.com/open?id=1OHJhv8t2sq-g-gdRhrZpvQazphe82RGG



Dia Aberto da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
A última edição do Dia Aberto, realizou-se no dia 18 de abril de 2018, consistindo

na abertura do campus para que estudantes de ensino médio (da regional Sul de
Guarulhos) tivessem a oportunidade de conhecer a EFLCH/Unifesp - Campus Guarulhos.
Nessa ocasião, foi facultado a tais estudantes obter informações sobre os cursos de
graduação oferecidos pelas instituições públicas de ensino superior, com especial
destaque para as possibilidades representadas pelos cursos oferecidos pela EFLCHEscola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Trata-se de ocasião na qual a
universidade abre suas portas para a comunidade externa, oferecendo atividades e
palestras relacionadas as suas respectivas áreas de ensino.
O NAE fez parte da composição da mesa neste dia, apresentando a política de
permanência da UNIFESP e sua articulação com o PNAES do Governo Federal. Foram
apresentados o PAPE, as estratégias de acolhimento e acompanhamento da saúde de
estudante e os projetos temáticos da PRAE: culturais, de gestão, de atividades físicas.
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Participação de membros da equipe em comissões, colegiados ou outros em
assuntos estudantis

T ABELA 10: L ISTA DE PARTICIPANTES EM COMISSÕES , COLEGIADOS OU OUTROS RELACIONADOS À P RAE

Comissão, colegiado, outros

Servidor (es/as)

Comissão de Estudos e Avaliações do PAPE E PBP

Mariana Puridade e Andréia
Nascimento

Comissão Paritária de Alimentação

Arilson Souza

Conselho de Assuntos Estudantis

Marina Pereira de Almeida Melloo
Henrique Carriço

Grupo Técnico dos Psicólogos NAE e PRAE

Adriano Araújo e Matheus Bastos

Unifesp
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

Evandro Abate e Marina Pereira de
Almeida Mello



Expectativas e desafios para 2019:

Expectativas:
●

Realização de ações conjuntas com outras instâncias da universidade.

●

Criação de um formulário eletrônico na página do NAE – para estimular uma
aproximação mais direta ( e ao mesmo tempo, mais discreta) com os(as)
estudantes.

●

Indicar procedimentos institucionais visando a implantação de ações de suporte
acadêmico, com vistas à redução de danos e de casos de evasão.

●

Propor diretrizes que possam articular nas redes de suporte acadêmico – as
dimensões objetivas (acadêmicas, institucionais) e subjetivas (fragilidades
individuais e sofrimento psíquico).
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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(as) estudantes para organização de ações em
conjunto.

●

Ciclo de encontros : “Diálogos contemporâneos: o sofrimento nosso de cada dia”
Tema: - “ Racismo, discriminação e preconceito nos espaços universitários”
Objetivo: promover debates e diálogos com profissionais e especialistas (a
partir de diferentes perspectivas teóricas, metodológicas e práticas) – no
sentido de provocar reflexões e ações que propiciem o reconhecimento e
enfrentamento das situações implicadas nos relatos de sofrimento por
parte de estudantes e da comunidade acadêmica em geral (solidão,
angústia, medo, raiva, desamparo, tristeza, inutilidade, desencanto,
estresse etc).

●

Propiciar a criação de redes que possibilitem maior integração e adaptação à
vida universitária (visando entender e superar situações de insatisfação e
incompreensão do universo acadêmico).

●

Ampliar a discussão e a compreensão sobre causas e efeitos dos aspectos
interpessoais e intersubjetivos nas relações interpessoais.

4.4 - NAE Osasco


Acolhimentos multidisciplinares

Foram realizados 456 acolhimentos multidisciplinares, sobre os seguintes
temas: organização de estudos; orientações sobre matrícula, rematrícula, cancelamento
de disciplinas, trancamento de curso, solicitação de maior prazo para cumprir curso e
jubilamento; vulnerabilidade socioeconômica e permanência de estudantes negros(as)
e de estudantes advindos(as) de escola pública; acessibilidade e atendimento a pessoas
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com

deficiência;

relacionamentos

familiares;

relacionamentos

afetivo-sexuais;

hormonioterapia; abuso de álcool e outras substâncias; ansiedade; luto; transtornos
mentais; ideação suicida e tentativa de suicídio; relação entre estresse, trabalho, estágio,
família, distância da faculdade, e aprendizagem ritmo circadiano; situações de violência
doméstica entre pais(mães) e filhas(os) e entre parceiros(as); outras situações de
violência.



Atividades coletivas realizadas pela equipe

 Projeto Sustentabilidático

O projeto Sustentabilidático é desenvolvido em parceria com bolsistas de
iniciação à gestão (BIG) desde agosto de 2014 e tem como objetivo o fortalecimento da
política de permanência estudantil, uma vez que visa à distribuição de materiais
didáticos para estudantes do Campus Osasco, priorizando aqueles(as) em situação de
maior vulnerabilidade socioeconômica. Para atingir esse objetivo, as atividades
envolvem:


Estimular e promover maior circulação de materiais didáticos entre
estudantes;



Incentivar estudantes a doarem seus materiais didáticos;



Coletar e organizar o material físico e digital de forma prática para a
sua circulação;



Promover o direito ao acesso igualitário dos materiais didáticos ao
conjunto de estudantes da EPPEN;



Reduzir os custos do acesso aos materiais didáticos por estudantes, em
especial de quem detém baixo poder aquisitivo;



Auxiliar e incentivar uma política socioambiental com a diminuição do
consumo de papel;



Desenvolver estratégias específicas para os diferentes públicos de
estudantes, priorizando as ações para aqueles que necessitam mais
desses recursos;
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Manter a plataforma on-line para catalogação e apresentação das
informações do material cadastrado a fim de que possa ser consultada
pelos(as) usuários(as) do material disponibilizado;



Receber e organizar o material didático doado;



Manter o cadastramento e a organização por ordem alfabética de
autor, obra e disciplina do material recebido;



Promover campanhas para divulgar o projeto com o intuito de
incentivar a doação e a procura pelo material por parte de uma
porcentagem crescente de estudantes, com visita às salas de aula e
parcerias com as organizações estudantis;



Auxiliar a equipe NAE com a tabulação dos dados no que se refere ao
perfil de estudantes que usufruíram do projeto.

 Projeto Liga de Apoio aos Estudantes

O projeto Apoio Pedagógico foi rebatizado e agora se chama Liga de Apoio aos
Estudantes (LAPES) e busca desenvolver, junto aos estudantes do Campus Osasco e em
parceria com bolsistas de iniciação à gestão (BIG), estratégias de permanência na
Universidade compreendendo ações denominadas de vivência acadêmica. Diversos
autores nas duas últimas décadas têm chamado a atenção para a expansão do ensino
superior no Brasil e a diversificação de públicos atendidos. Esse crescimento, em
quantidade e heterogeneidade, de públicos trouxe questões até então inéditas para a
maioria das instituições de ensino superior, que podem ser sintetizadas na pergunta: o
que é necessário para que esse novo público permaneça em seu curso de graduação
com qualidade?
Assim, o LAPES teve como intuito levantar as dificuldades para a permanência
de estudantes no Campus e para seu adequado desempenho acadêmico, tendo em
consideração que muitos estudos apontam que a baixa frequência e o desempenho
acadêmico não satisfatório são indicativos de estudantes com potencial de evasão.
Por meio da leitura de projetos similares na própria Unifesp e em outras
instituições e a partir das questões trazidas por alguns estudantes no ano de 2016 e pela
experiência no ano de 2017, a proposta foi continuar trabalhando as temáticas dentro de
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oficinas. Além disso, dado que um dos maiores problemas apresentados pelos
estudantes é a dificuldade com disciplinas de exatas, especialmente Matemática I e
Estatística I, buscou-se desenvolver um projeto-piloto de tutoria por pares visando a
contribuir com outras ações institucionais no enfrentamento das reprovações nessas
disciplinas. As ações do LAPES são as que seguem:


Identificar dificuldades para a permanência de estudantes no Campus
e em seus respectivos cursos;



Propor ações, oficinas, atividades que contribuam para a permanência
estudantil;



Participar de reuniões periódicas estabelecidas em conjunto com a
equipe NAE;



Participar de atividades organizadas pelas entidades estudantis;



Registrar e participar da realização de oficinas, cursos e atividades de
apoio pedagógico do NAE e PRAE;



Tabular dados, construir relatórios referentes à evasão e à reprovação
de estudantes de graduação;



Desenvolver um programa de tutoria para as UCs de Matemática I e
Estatística I;



Pensar em ações específicas de acolhimento para ingressantes de
2018;



Construir propostas e ações locais que estimulem o compartilhamento
de recursos pedagógicos, experiências etc.

Ao longo do semestre foram oferecidas 30 horas de oficinas de temas variados
com a participação total de 281 pessoas. A maioria dos(as) participantes são estudantes
da EPPEN, sobretudo do turno integral, conforme atestam os números a seguir:
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T ABELA 11: L ISTAGEM DE EVENTOS OCORRIDOS E SUAS RESP ECTIVAS TEMÁTICAS - 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nome
Organização do
tempo (integral)
Organização do
tempo (noturno)
Projeto de Vida
Escrita Acadêmica
Dicas para
fichamento
Danças e ritmos
brasileiros
Mapa Conceitual
Ansiedade
Yoga
Dicas para
apresentação com
plateia
Total 1º semestre

Horas

Data

1

09/04

14

-

-

14

1

09/04

14

7

-

21

2
1

11/04
16/04

8
14

1
6

-

9
20

1

26/04

7

1

-

8

1

07/05

9

1

2

12

2
1
2

10/05
22/05
04/06

5
16
11

6
8
1

2

11
24
14

1

19/06

6

2

-

8

13

-

104

33

4

141

Nome
Escrita Acadêmica
Dicas para
fichamentos
Organização do
tempo
Projeto de vida
Anotações em sala
de aula
Dicas para
apresentação com
plateia
Organização do
tempo 2ª
Linkedin
Dicas para
apresentação com
plateia
Dicas para
apresentação com
plateia
ABNT
Slackline
Yoga
Origami
Lattes
Total 2º semestre

Horas Data Integral Noturno TAE Participantes
1
30/08
21
1
1
23
1
03/09
4
1
3
8

Total 2018

Integral Noturno TAE Participantes

1

10/09

6

0

-

6

1
1

17/09
27/09

3
3

2
3

-

5
6

1

02/10

9

7

3

19

1

08/10

2

1

2

5

1
1

15/10
16/10

4
3

5
0

1
-

10
3

1

19/10

2

0

-

2

1
2
2
1
1
17

18/10
23/10
25/10
29/10
31/10
-

2
12
16
8
5
98

0
0
0
0
3
23

1
1
3
3
1
19

1
13
19
11
9
140

30

-

202

56

23

281
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A tutoria entre pares é uma modalidade de apoio acadêmico inovadora, pois
trabalha com o acompanhamento individual de estudantes ingressantes por estudantes
veteranos(as). Dessa forma, o objetivo do projeto é formar um grupo de apoio,
acompanhamento e orientação às UCs de Matemática I e Estatística I de estudantes da
EPPEN. O objeto de trabalho da tutoria entre pares é o conjunto final formado pelo par
tutor(a)-tutorado(a), que irá organizar e executar um plano de estudos individual. O
plano de estudos individual tem como foco principal o desenvolvimento de métodos e
de rotinas de estudos que garantam ao(à) tutorado(a) autonomia de estudos e melhor
rendimento acadêmico. O projeto visa a apoiar a permanência de estudantes do
Campus, sendo uma modalidade de apoio pedagógico que corresponde a mais uma
forma de suporte acadêmico, não substituindo, portanto, outras ações institucionais.
O edital para seleção de tutores foi lançado no dia 14/09 e resultou na seleção
de nove tutores(as) para as UCs de Matemática I e Estatística I, o que viabilizou 40 vagas
para as tutorias. O edital para seleção dos tutorados(as) foi lançado no dia 04/10, tendo
sido selecionados(as) 19 tutorados(as), que iniciaram as atividades em 22/10. Os
resultados do projeto de tutoria por pares serão apresentados em reunião da Câmara de
Graduação e à Coordenação do Eixo Multidisciplinar para que outras ações, como cursos
de matemática básica, sejam também planejadas para contribuir com essas disciplinas.
Os resultados elencados permitem concluir que o LAPES atingiu seus objetivos,
oferecendo diferentes atividades voltadas ao apoio acadêmico discente, triplicando o
número de estudantes participantes nas oficinas e iniciando o projeto-piloto de tutoria
por pares nas UCs de Estatística I e Matemática I. Além disso, o envolvimento de bolsistas
e voluntários(as) no projeto foi mais que satisfatório e essencial para seu sucesso, uma
vez que toda a organização das atividades assim como a divulgação partiu desse grupo,
o que contribuiu para seu engajamento na instituição. Essa estratégia contribui
diretamente para sua permanência na EPPEN e indiretamente para a de todo o conjunto
de estudantes envolvidos(as). Assim, pode-se concluir que por meio de duas bolsas de
iniciação à gestão foi possível atender 309 estudantes com ações diretas do projeto.
 Semanas Acadêmicas

Ao longo de 2018 o NAE auxiliou a organização de três atividades acadêmicas
no Campus: (1) compondo a Comissão Local de Organização do IV Congresso
Acadêmico da Unifesp e organizando uma das três mesas propostas para o Campus, (2)
mobilizando estudantes e os coletivos da EPPEN para a construção da I Semana das
Diversidades, que discutiu a inserção de grupos tradicionalmente excluídos no mercado
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de trabalho e (3) por fim, mobilizando estudantes e a Atlética da EPPEN para a construção
da II Semana de Promoção da Saúde Mental e Qualidade de Vida, que se chamou Semana
Amarela, com intuito de falar sobre suicídio, e que neste ano teve como intuito pensar a
promoção da saúde mental dos estudantes. O quadro a seguir detalha essas atividades:

T ABELA 12: L ISTAGEM DOS EVENTOS

ACADÊMICOS REALIZADO S

- 2018

Atividade acadêmica

Reuniões
(horas)

Data

Duração
do evento
(horas)

Participantes

Congresso Acadêmico 2018: Mesa
sobre financiamento da educação
superior e permanência estudantil

6

12/06

3

19

I Semana da Diversidade da EPPEN

17

14

475

II Semana de Promoção da Saúde
Mental e Qualidade de Vida

9

10

115

13 a
17/08
22 a
26/10

 Cursos

Ao longo do ano o NAE ofereceu dois cursos visando à permanência estudantil.
No primeiro semestre foi organizado o curso “Permanência estudantil, acessibilidade e
inclusão”, voltado a discutir conceitos de acessibilidade e inclusão e a formular
propostas de intervenção nos espaços acadêmicos da EPPEN, principalmente junto a
ingressantes. No segundo semestre foi oferecido o curso “Experimentações em dança:
movimentos e expressões”, voltado a refletir sobre o corpo na sociedade
contemporânea através de variados estilos musicais oriundos de culturas afrobrasileiras.

T ABELA 13: L ISTAGEM DE CURSOS REALIZADOS - 2018

Inscritos
Cursos
Experimentações
em dança:
movimentos e
expressões (ago.
a nov.)
Permanência
estudantil,
acessibilidade
inclusão (jan. a
fev.)

Carga
Vagas Estudantes TAE Docentes Comunidade Concluintes
Horária

20

30

20

0

0

9

22

20

90

27

1

2

0

20

84

 Espaços Acolhedores EPPEN

O projeto “Espaços Acolhedores EPPEN” foi contemplado no Edital 438 de 2017,
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) - Apoio aos Projetos Culturais de
Revitalização de Espaços de Convivência dos Campi da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) e, por conseguinte, resultou na criação de um espaço acolhedor e
versátil, com função de estudo, descanso, conversas e diversas outras atividades que
contribuam para a socialização, integração e interação dos membros da comunidade
acadêmica da EPPEN.

F IGURA 40: P ROJETO E SPAÇOS A COLHEDORES EPPEN



Ações dos setores

 Serviço Social - Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE)

Ao longo de 2018, a assistente social dedicou-se à análise socioeconômica de
estudantes que solicitaram inscrição no Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE), de
acordo com o disposto na Política de Assistência Estudantil da Unifesp. A avaliação
envolve a realização de entrevistas, momento em que, além do levantamento de
informações sobre a situação de vulnerabilidade socioeconômica do grupo familiar, são
prestadas orientações e feitos encaminhamentos, quando necessário, para outros
membros da equipe do NAE.
A assistente social participou das reuniões da Comissão de Avaliação e Estudo
do PAPE, de reuniões da Coordenadoria de Ações Afirmativas e de Permanência
(CAAP), reuniões referentes a procedimentos metodológicos, aos parâmetros para
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construção de nova metodologia e reanálise dos(as) veteranos(as), de forma presencial
ou via videoconferência.
Ainda no âmbito do PAPE, foram realizadas oficinas de orientação para
ingressantes, com o objetivo de proporcionar esclarecimentos a respeito das atribuições
do NAE e de sanar dúvidas sobre o programa, por meio de orientações sobre as
condicionalidades para a continuidade da concessão dos auxílios e sobre o edital
vigente. Essas oficinas são importantes para a promoção da interação entre estudantes e
a equipe que compõe o NAE.
Em 2018, foram concedidos 25 novos auxílios e 36 foram mantidos, o que perfaz
um total de 61 estudantes contemplados(as) pelo programa. No gráfico a seguir, vê-se a
distribuição de auxílios PAPE concedidos em 2018, com maior concentração de bolsas
no Perfil III (situação de média vulnerabilidade socioeconômica).

G RÁFICO 10: D ISTRIBUIÇÃO DOS AUXÍLIOS PAPE CONCEDIDOS EM 2018 POR PERFIL ( NÚMEROS ABSOLUTOS )

6

2

6
20

27

Perfil I

Perfil II

Perfil III

Perfil IV

Perfil V

Houve o desligamento de 27 estudantes do programa, sendo o desinteresse na
renovação o principal motivo, em alguns casos em decorrência do início em estágio
remunerado.
Considerando a totalidade de estudantes com vínculo ao PAPE, um é pessoa com
deficiência (visual) e outros seis têm doenças graves. Cinco têm a família atendida por
programas sociais, com prevalência do Programa Bolsa Família. No conjunto de 61
estudantes, dois são pais e uma é mãe. A maioria (72%) dos(as) estudantes com bolsa
PAPE afirmou que morava com seus pais no momento da concessão do auxílio.
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 Atendimento na área da Saúde

Ao longo de 2018, foram realizados 288 atendimentos em saúde, sendo
atendidos(as) 91 diferentes estudantes com demandas diversas, relacionadas às
questões de saúde e de adoecimento, e com graus variados de complexidade. O
primeiro atendimento consistiu no acolhimento das demandas, em orientações para
prevenção de doenças e promoção em saúde e, quando necessário, no encaminhamento
para serviços especializados, internos ou externos à Unifesp. Casos de maior
complexidade foram acompanhados periodicamente pela enfermeira. A maior demanda
do serviço foi do público feminino, que correspondeu a 59% das pessoas atendidas e
que buscou o serviço, principalmente, em razão de questões relacionadas à saúde da
mulher.
No Campus Osasco é predominante o atendimento a estudantes de graduação.
Considerando o conjunto de estudantes com vínculo ao PAPE, tem-se que 29% desse
grupo, além do auxílio financeiro, necessitaram também de atendimento relacionados à
saúde.
No atinente à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), ao
longo do ano foram feitas orientações a estudantes nos atendimentos individuais e foi
realizada a distribuição de materiais informativos impressos que tratavam do uso de
preservativos masculinos e femininos nos locais de maior circulação de estudantes (sala
do NAE, banheiros do 1º andar e Centro de Convivência dos Estudantes). Foram
distribuídas cerca de 3.000 camisinhas masculinas e de 200 femininas, além de
lubrificantes.

F IGURA 41: P RESERVATIVOS E MATERIAL INFORMATIVO SOBR E SAÚDE

SEXUAL E REPRODUTIVA
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Os atendimentos referentes à saúde mental perfizeram mais da metade dos
acolhimentos realizados, reunindo situações de elevada complexidade, inclusive com
risco à vida do(a) estudante, que guardavam relação com a ansiedade provocada pelo
fim de semestre e semana de provas e, também, com problemas pessoais que
extrapolavam o ambiente da faculdade, anteriores à entrada na Unifesp. Esses casos
exigiram um acompanhamento mais detido da enfermeira da equipe.
Além disso, foram feitos atendimentos para tratar da violência sexual e da
violência doméstica. O acompanhamento desses casos vem sendo feito de várias formas
– atendimentos presenciais, troca de e-mails, conversas via redes sociais ou mesmo
encontros casuais pelo Campus – com a intenção de promover a saúde discente,
reavaliar as demandas e reconduzir ou encaminhar os(as) estudantes para serviços
internos ou externos à Unifesp.
Apesar dos limites, todas as demandas trazidas pelos(as) estudantes foram
acolhidas e encaminhadas. Muitas dessas queixas demandaram pesquisa de literatura,
mobilização de outros(as) profissionais e articulação com serviços especializados. Uma
parcela das demandas não redundou em encaminhamentos, esgotando-se na orientação
e no acompanhamento. Os encaminhamentos para a rede tiveram a seguinte
distribuição:

T ABELA 14: N ÚMERO DE ESTUDANTES

ENCAMINHADOS REALIZADOS PARA A

U NIDADES DE S AÚDE

Órgão da rede

Número de encaminhamentos

Serviço de Saúde do Corpo Discente

37

Unidade Básica de Saúde

19

Convênio

12

Total

68

A maior parte dos encaminhamentos foi feita para o Serviço de Saúde do Corpo
Discente (SSCD), totalizando 123 agendamentos (incluindo as remarcações) para o
atendimento de 59 estudantes. É possível perceber que procura pelo serviço de
estudantes do sexo masculino foi bem próxima à do feminino: 28 e 31 pessoas,
respectivamente. Entre os(as) estudantes que fizeram uso do SSCD, há uma
sobrerrepresentação de estudantes que se declararam, no momento da marcação da
primeira consulta como sendo de cor/raça preta ou parda (de acordo com a classificação
do IBGE).
Estudantes que não se encontravam vinculados(as) ao PAPE em 2018
apresentaram mais recorrentemente demandas que exigiram encaminhamento ao
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SSCD: do total de 59, 41 não eram bolsistas PAPE, 15 eram do PAPE, 2 já haviam sido do
PAPE e um era estudante do mestrado. Demandas relacionadas à saúde mental tiveram
um aumento e perfizeram 19% do total de agendamentos do SSCD. Assim, a exigência
pela especialidade de psiquiatria equiparou-se em 2018 à da ginecologia, que até então
era a área de especialização mais solicitada. Esse cenário fortalece o movimento
empreendido por docentes, estudantes e equipe do NAE para a elaboração de ações
voltadas para eliminar ou atenuar os efeitos malignos gerados por problemas da vida
acadêmica, como o adoecimento mental.


Psicologia2
Com a chegada de uma nova profissional à equipe do NAE, foi realizado um

breve diagnóstico institucional, acompanhado por levantamento bibliográfico a respeito
do papel do setor de psicologia nas instituições de ensino superior, o que trouxe
respaldo técnico para delinear os campos de atuação. As ações foram voltadas para a
reflexão quanto aos determinantes sociais envolvidos nos processos de subjetivação e a
atuação sobre eles com vistas à transformação social, ampliando o foco, do indivíduo
para a análise social mais ampla. Nesse sentido, as ações incluíram principalmente
articulação com equipe multiprofissional, encaminhamentos a órgãos de atendimento
especializados, sensibilização de comunidade acadêmica e equipe (estudantes, colegas
de curso, coordenação e chefia de departamento, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
e Direção Acadêmica). Embora de difícil quantificação, é possível afirmar que foram
feitas 75 contatos e reuniões com gestores(as) ou profissionais com a finalidade de
auxiliar estudantes no processo de ensino-aprendizagem.
Foram realizadas, ainda, 135 orientações psicoeducacionais individualizadas,
que tiveram o objetivo de estimular estudantes a buscarem fatores de proteção em saúde
mental, tais como:


Reflexões sobre quais atitudes e técnicas podem auxiliar na obtenção de uma uma
visão real e positiva sobre sua forma de se relacionar e existir no mundo;

2

As atividades aqui descritas referem-se ao período de 28 de junho de 2018 a 31 de dezembro de
2018.
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Criação de um ambiente favorável à reflexão sobre como agir para se ver livre
das violências físicas ou simbólicas e quais órgãos de atendimento estavam
disponíveis para apoio nesse processo;



Acolhimento, encaminhamento e reflexões específicas atinentes a pessoas que
integram grupos socialmente vulneráveis (pessoas com deficiência, pessoas de
diversas orientações sexuais, mulheres, população negra e pessoas em situação
de vulnerabilidade socioeconômica);



Organização

de

estudos,

reorganização

de

Unidades

Curriculares,

acompanhamento de trancamento de curso e regime domiciliar;


Relação entre estresse/ansiedade e trabalho, estágio, família, distância da
faculdade, e aprendizagem e ritmo circadiano;



Situações de violência variadas e violação de direitos;



Transtornos psiquiátricos;



Luto;



Relacionamentos familiares e íntimos.
Foram empreendidas conversas com coordenação de cursos, direção

acadêmica, equipe do NAE e a PRAE para discutir ações que a Unifesp já realiza e que
coincidem com a promoção de bem-estar emocional, como o investimento em ações
culturais, eventos para grupos tradicionalmente excluídos, entre outros. Nessas
discussões, foi consenso que é importante ampliar a promoção de atividades similares,
investindo também na relação entre docentes e discentes e em ações que favoreçam a
adaptação à vida acadêmica.
No âmbito da prevenção à violência contra a mulher e em comemoração à Lei
Maria da Penha, foi organizada a roda de conversa sobre Ações para Combate à
Violência Doméstica, que contou com a participação de 18 pessoas, entre servidoras(es),
profissionais terceirizadas(os) e estudantes.
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F IGURA 42: C ARTAZ DA RODA DE CON VERSA



Pedagogia

Em 2018 foram realizados 291 atendimentos individuais a estudantes, sendo
atendidos 85 estudantes. Isso representa um aumento de mais de 100% em relação a
2017. Também foram realizados 56 atendimentos multidisciplinares, totalizando 347
atendimentos. Além dos atendimentos individuais, as atividades realizadas pelo NAE
(cursos, oficinas, semanas acadêmicas e rodas de conversas) constituem outra maneira
de acessar as demandas discentes. Os quadros a seguir descrevem mais
detalhadamente essa atuação.

T ABELA 15: D ISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS FEITOS A ESTUDANTES - PEDAGOGIA - 2018

Tipo de atendimento
Orientação Individual
Orientação de estágio
Orientações de saúde mental
Orientação sobre conflitos com docentes
Acolhimento e desdobramentos de queixas estudantis
Medida socioeducativa
Orientação a docentes
Orientação a pós-graduandos(as)
Orientação a estudantes de outros campi
Orientação sobre acessibilidade e inclusão
Orientação individual sobre BIG
Reunião com entidades estudantis
Orientação sobre jubilamento
Orientação sobre bolsas de mobilidade
Tutoria por pares
Orientação de planejamento de estudos

2017 2018
54
9
13
8
9
2
10
1
2
3
9
19
-

6
35
5
6
7
27
2
4
13
8
20
4
5
14
40

91

Orientações gerais e normas TCC
Orientação sobre trancamentos
Orientação sobre transferências
Orientação sobre situações de violência
Orientação individual - Projeto de Vida
Semanas Acadêmicas (atendimentos individuais)
Orientação sobre PIBIC
PAPE/orientação socioeconômica
Câmara de Extensão
Engajamento estudantil
Orientação sobre currículo Lattes
Orientação com representação discente

-

10
15
6
3
15
14
5
8
2
3
2
3

Total

139

282

T ABELA 16: Q UANTITATIVO DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES OFERTADAS - 2017/2018

Participantes das atividades

2017

2018

Cursos
Oficinas pedagógicas
Semanas Acadêmicas
Rodas de conversa
Atendimento multidisciplinar

90
-

42
281
609
33
56

Total

90

1.021

Os números indicam um aumento expressivo dos atendimentos realizados.
Entre esses atendimentos, vale destacar os voltados a estudantes com algum tipo de
deficiência (reflexo da recém-implementada política de reserva de vagas a esse
público), as orientações a docentes e, ainda, aqueles que dizem respeito à saúde mental,
sobretudo à maneira como ansiedade, depressão e ideação suicida impactam no
desempenho acadêmico.



Outras informações

a. Outras atividades desenvolvidas por Alessandra Ramada da Matta
●

Reuniões Comissão Local de Acessibilidade: 4

●

Reuniões Comissão de Recepção de Calouros: 1

●

Reuniões Conselho de Assuntos Estudantis (CAE): 4
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●

Reuniões da Câmara de Graduação: 3

●

Reuniões da Congregação da EPPEN: 8

●

Reuniões com equipe PRAE: 4

●

Reunião da Coordenação de Saúde: 1

●

Participação nas matrículas: 13

 Participação em cursos e atividades
●

Curso de Capacitação – Adaptação e Acessibilidade. Programa de Capacitação
da Unifesp – Moodle. Realizado de 30/01/2018 a 15/04/2018. Carga horária de 40
horas.

●

Oficina lúdico-educativa para o enfrentamento da violência contra a mulher.
Realizada no 70º CBEN – Congresso Brasileiro de Enfermagem. No dia 14 de
Novembro de 2018 em Curitiba/PR. Carga horária de 4 horas.

 Participação em grupos de trabalho (GTs)
●

Grupo de Trabalho (GT) de Prevenção e Promoção do Fórum Nacional de Próreitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE) – Região Sudeste

 Participação em eventos
●

I Encontro Regional Sudeste - Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos
Estudantis (FONAPRACE). Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Realizado
de 17 a 19 de Abril de 2018.

●

IV Congresso Acadêmico da Unifesp – Universidade e Sociedade: Saberes em
Diálogo no ano de 2018. Realizado no Campus Osasco de 11 e 12 Junho de 2018.

●

II Encontro Regional Sudeste - Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos
Estudantis (FONAPRACE). Universidade Federal de Lavras (UFLA). Realizado de
19 a 21 de Setembro de 2018.
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●

III Fórum LGBTQI+ na Unifesp Pessoas Trans, Travestis e Intersexo, para além dos
binarismos. Realizado na Reitoria em 25 de Setembro de 2018.

●

70º CBEN - Congresso Brasileiro de Enfermagem. Realizado em Curitiba/PR de
13 a 16 de Novembro de 2018.

 Apresentação de trabalho
●

Matta, A.R. Importância do Processo de Cuidar em Enfermagem na Política de
Assistência Estudantil.70º CBEN - Congresso Brasileiro de Enfermagem. Realizado
em Curitiba/PR no período de 13à 16 de Novembro de 2018.

b. Outras atividades desenvolvidas por Camila Tinti Moreira
 2 Palestras sobre higiene do sono com os ingressantes PAPE, com objetivo
de melhorar os processos do ritmo circadiano e aperfeiçoar descanso,
função mnemônica, diminuição de estresse, etc.
 3 reuniões da Congregação (como ouvinte)
 Participação no III Fórum LGBTQI+ na Unifesp Pessoas Trans, Travestis e
Intersexo, para além dos binarismos
 Participação no III Workshop dos TAES da EPPEN
 Membro da Comissão de Alimentação
c. Outras atividades desenvolvidas por Carlos Dias
1) Pesquisa de doutorado em andamento
Título do projeto: A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E O PROGRAMA
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PNAES): COMO ACONTECE E QUEM SE
RESPONSABILIZA PELO APOIO PEDAGÓGICO NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS
BRASILEIRAS?
Instituição: Faculdade de Educação da Unicamp, Programa de Pós-Graduação em
Educação
Orientadora: Helena Maria Sant'Ana Sampaio Andery
2) Participação como PED (Programa de Estágio Docente) 1º semestre de 2018:
Disciplina: AM064 - Oficina de Autorregulação da Aprendizagem
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Supervisora: Profª Drª Soely Polydoro
3) Participação como PED (Programa de Estágio Docente) 2º semestre de 2018:
Disciplina: AM064 - Oficina de Autorregulação da Aprendizagem
Supervisora: Profª Drª Soely Polydoro
4) Apresentações de trabalho
DIAS, Carlos Eduardo Sampaio Burgos. Assistência estudantil e apoio pedagógico: um
estudo do Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão, In: 11º. Congreso Internacional de
Educación Superior “Universidad 2018, 12 a 16 de fevereiro de 2018, Ministério da
Educação, Havana, Cuba.
DIAS, Carlos Eduardo Sampaio Burgos. Multiplicando recursos do PNAES: Projeto
sustentabilidático, uma ação de assistência estudantil e sustentabilidade. In:
FONAPRACE (Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis) região
sudeste, 19 a 21 de setembro de 2018, Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG.
DIAS, Carlos Eduardo Sampaio Burgos. Expansão do ensino superior no Brasil nos
últimos dez anos, e as políticas de permanência estudantil voltadas a garantia do sucesso
acadêmico dos estudantes universitários. In: III Semana do Servidor Público da
Unifesp, Tecnologia & Comunicação, conectando novas ideias, 22 a 26 de outubro
de 2018, Universidade Federal de São Paulo, Osasco, SP.
5) Resumos publicados em anais de Congressos:
DIAS, Carlos Eduardo Sampaio Burgos. Assistência estudantil e apoio pedagógico: um
estudo do Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão, In: 11º. Congreso Internacional de
Educación Superior “Universidad 2018, 12 a 16 de fevereiro de 2018, Ministério da
Educação, Havana, Cuba.
DIAS, Carlos Eduardo Sampaio Burgos. Laboratório de Permanência Estudantil e
Vivência Acadêmica (LAPES-Viva): a aprendizagem baseada em problemas e o apoio
pedagógico para o sucesso acadêmico. Congreso Internacional de Orientación para
el Aprendizaje en Educación Superior, 24 a 26 de outubro de 2018, Universidad de
Chile, Santiago, Chile.
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6) Capítulos de livros (e-book):
DIAS, Carlos Eduardo Sampaio Burgos; CAMPOS, Kelly de Souza; SILVA, Valéria
Aparecida Ribeiro da; GUSTAVO, Paloma Stéphany. Expansão e democratização do
Ensino Superior: a transição para os estudantes e as estratégias de Apoio Pedagógico
para a Permanência. In: VI Congresso Inovações em Atividades Curriculares, Os
Desafios do Ensino Superior, 1 e 12 de Dezembro de 2017, Universidade Estadual de
Campinas. [prelo].
7) Cursos realizados:
Promoção e Defesa dos Direitos LGBT (Turma OUT/2018) , disponível no período de
22/10/2018 a 01/12/2018, com carga-horária de 30 horas. Escola Nacional de
Administração Pública – Enap
Planejamento Estratégico para Organizações Públicas (Turma OUT/2018), disponível no
período de 17/10/2018 a 06/12/2018, com carga-horária de 40 horas. Escola Nacional de
Administração Pública – Enap
Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias (Turma JUL/2018),
disponível no período de 25/07/2018 a 15/08/2018, com carga-horária de 20 horas.
Escola Nacional de Administração Pública – Enap.
Educação em Direitos Humanos (Turma JUL/2018) , disponível no período de 25/07/2018
a 22/08/2018, com carga-horária de 30 horas. Escola Nacional de Administração Pública
(Enap), e Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos
(SNC/MDH).
8) Orientação de trabalhos de Bolsa de Iniciação à gestão
Projeto BIG (Apoio Pedagógico): Liga de Apoio ao Estudante
Estudantes orientados: Aline Bueno Lopes, Ivo Sousa Ferreira e Yara da Silva Toledo .
Projeto BIG (Eixo Ações Afirmativas): Sustentabilidático / Xerox Home
Estudantes orientados: Betânia Neves da Silva, Katherine Saire Caceres, Paloma
Stéphany Gustavo, Otavio Ferraroni Pane, Matheus Neres dos Santos e Debora dos Anjos.
9) Mesas e debates
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DIAS, Carlos Eduardo Sampaio Burgos (Mediador). Financiamento da educação superior
e a permanência estudantil: o custo aluno equivalente, qual o impacto do ingresso, da
evasão e da taxa de conclusão na permanência dos estudantes? In: IV Congresso
Acadêmico da Unifesp, 11 e 12 de junho de 2018, EPPEN, Osasco, SP.
10) FONAPRACE (Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Estudantis)
região sudeste
Coordenação do GT de Apoio e Acompanhamento (desde abril de 2018)
11) Pareceres:
PIBIC: 2
PIBEX: 2
CAEC: 3
Reuniões da Comissão Local e Central para o IV Congresso Acadêmico: 18
Reuniões da Câmara de Extensão: 6
Reuniões da Câmara de Graduação: 5
Reuniões da Congregação da EPPEN: 10
Reuniões do Comitê Local para o PPI: 5
Reuniões com a equipe NAE: 25
Reuniões com a Diretoria Acadêmica (demandas NAE): 7
Reuniões com equipe PRAE: 21
Participação nas matrículas: 4
Reuniões FONAPRACE (Coordenação do GT): 28
Reuniões de orientação bolsistas e voluntários dos projetos BIG: 29
Reuniões de planejamento e estudos: 44
Reunião Reitora: 1
Feira do Estudante: 1
Fórum LGBTQI+: 1
Comitê de Direitos Humanos da PROEC: 1
Comissão de Curso de Ciências Atuariais: 1
Participação em Conselhos, Comissões e outros órgãos
CAE – Conselho de Assuntos Estudantis
Câmara Técnica de Extensão – EPPEN
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Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Osasco
Câmara de Graduação – EPPEN
Comissão de avaliação e estudo PAPE
Congregação
Comissão da Semana de Recepção 2018
Comitê de Direitos Humanos da PROEC
Comissão Local de Editoração do PPI

4.5 - NAE São José dos Campos
A permanência estudantil no ensino superior se realiza na intersecção de vários
campos que compreendem desde as diversas marcas que caracterizam os(as)
estudantes universitários(as) em questão às políticas públicas que dão contorno a sua
vivência na universidade.
A

assistência

estudantil,

sub

campo

da

permanência,

organiza-se

institucionalmente na Universidade Federal de São Paulo, por meio do apoio e da
assistência contribuindo para a permanência e conclusão dos cursos de graduação e
pós-graduação da universidade.
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) é um órgão complementar da
universidade que operacionaliza as Políticas de Permanência e Assistência Estudantil
que emanam do Conselho de Assuntos Estudantil (CAE) e da Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis.
Enquanto núcleo de apoio, atua de forma multiprofissional, operacionalizando as
políticas instituídas, produzindo acolhimento às demandas do cotidiano, articulando
ações intra e intersetoriais, além de produzir indicadores que compõem a pauta de
questões ligadas à permanência e assistência estudantil.
Por atuar no/entre o intervalo permanência - assistência estudantil, as ações
desenvolvidas possuem características e condições fixas e móveis dependendo da
dimensão a que estamos nos referindo.
Ações do campo da assistência financeira por meio de auxílios, por exemplo, têm
uma dinâmica estabelecida por terem políticas e fluxos de trabalho consolidados pelas
exigências intrínsecas à natureza da demanda.
Já as ações de outros campos, dada a natureza móvel das demandas, têm
dinâmicas que podem se constituir como contínuas ou não contínuas, dependendo das
incidências temporais de cada período vivenciada na unidade universitária.
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O relatório consolidado de atuação do NAE de São José dos Campos de 2018 traz
esse retrato por meio da descrição de ações, avaliação de processos e prescrição
(sugestão) de práticas institucionais que possam tornar o trabalho desenvolvido
sustentável.



Atividades coletivas realizadas pela equipe

 Semana de Recepção dos Calouros de 2018
O NAE faz parte de coletivo institucional que planeja, organiza e executa a
atividade de recepção anual dos ingressantes.
Em 2018, a recepção dos ingressantes ocorreu no período de 26.02.18 a 29.03.18
como uma experiência de integração àqueles(as) estudantes que têm seu ingresso
tardio, de modo que esses(as) estudante pudessem ter uma experiência de acolhimento
institucional como os demais colegas das primeiras chamadas tiveram.

F IGURA 43: P ROGRAMAÇÃO DE RECEPÇ ÃO DOS CALOUROS 2018 – P ERÍODO INTEGRAL - NAE S ÃO J OSÉ

DOS

C AMPOS
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F IGURA 44: P ROGRAMAÇÃO DE RECEPÇ ÃO DOS CALOUROS - P ERÍODO

NOTURNO

- NAE S ÃO J OSÉ DOS C AMPOS

 Treinamento dos Bolsistas BIG 2018
Durante o mês de Fevereiro, a equipe do NAE realizou o treinamento dos(as)
novos(as) bolsistas BIG. Durante uma semana, os(as) bolsistas passaram por treinamento
em diversas áreas e questões que foram avaliadas como necessárias para seu repertório
de atuação institucional.
Como parte de treinamento, duas de suas ações foram abertas à comunidade:
1. Curso de comunicação não-violenta. Curso de curta duração (2 dias), ministrado
pela Profª Drª Marta Cristina Meireles Ortiz, do campus da Baixada Santista e
Jaqueline Magalhães, estudante do mesmo campus.
2. Encontro de estudantes trans. Encontro no qual trouxemos estudantes trans de
todos os campi da UNIFESP para compartilhar experiências. O encontro também
contou com a presença de estudantes do ITA e da UNESP de São José dos Campos.
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F IGURA 45: P ROGRAMAÇÃO DE ATIVID ADES DE TREINAMENTO DOS BOLSISTAS

F IGURA 46: O FICINA DE COMUNICAÇÃ O NÃO VIOLENTA - 2018
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F IGURA 47: E NCONTRO DE ESTUDANTE S TRANS

 Oficina de Diversidade
A oficina de diversidade foi pensada no contexto da integração dos(as)
ingressantes no contexto universitário.
Com um público jovem, proveniente de várias localidades e pertencimentos
(sociais, econômicos, religiosos, identitários, sexuais), a oficina foi pensada para
proporcionar um momento de reflexão e pautar a convivência igualitária como política
na universidade.
Mediada pelo educador social Felippo Almeida, a oficina ocorreu dia
14.03.18.

F IGURA 48: C ARTAZ DA O FICINA DE DIVERSIDADE
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 Calouros no Intensivão
O “Calouros no Intensivão” é uma estratégia operacionalizada pelo NAE, em
parceria com docentes dos cursos e estudantes monitores(as), que visa integrar os(as)
ingressantes das últimas chamadas fazendo uma revisão das aulas já apresentadas até
aquela etapa.

 I Semana de Gênero, Ciência e Tecnologia do ICT
A I Semana de Gênero, Ciência e Tecnologia do ICT foi proposta no contexto de
duas questões: um episódio de violência transfóbica ocorrido no ICT e os
desdobramentos do encontro de estudantes trans.
Realizada no período de 26.03 a 29.03, nas dependências do ICT da UNESP,
contou com convidadas (os) de várias origens institucionais, abordando temas diversos.

F IGURA 49: I S EMANA DE GÊNERO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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F IGURA 50: O FICINAS E R ODAS DE CONVERSA SOB RE TEMAS VARIADOS
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 Oficina de organização do tempo
Oficina aberta a ingressantes e veteranos(as) com a proposta de discutir
elementos que impactam no cotidiano acadêmico e estão ligados à organização pessoal
para a realização dessas ações.

F IGURA 51: C ARTAZ DA O FICINA DE ORGANIZAÇÃ O DO TEMPO
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 Curso de Formação em Direitos Humanos
A partir de demandas ligadas à mediação de conflitos no campus, o NAE
desenvolveu uma parceria com o Instituto Dandara e juntos ofertaram duas turmas de
formação do curso de Lideranças em Direitos Humanos.

F IGURA 52: C ARTAZ DO CURSO DE F ORMAÇÃO EM D IREITOS H UMANOS

 Dia do Brincar

F IGURA 53: C ARTAZ DO EVENTO D IA DO B RINCAR

Em alusão à efeméride mundial do Dia do
Brincar, o NAE realiza a ação no campus como forma
de promoção de espaços de diversão, relações
lúdicas e possibilidades de produção de outras
formas de relações. Contou com parceria com a
Fundação Cultural Cassiano Ricardo - FCCR.
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 Oficina de Organização Financeira
A oficina de Organização Financeira é uma estratégia de trabalho do NAE que
visa trazer recursos de compreensão e manejo da vida financeira dos(as) estudantes,
sobretudo os(as) estudantes que lidam com contingências financeiras restritivas.

F IGURA 54: C ARTAZ DA O FICINA DE O RGANIZAÇÃO F INANCEIRA

 Vivendo e Sentindo A/NA Universidade
A estratégia do Vivendo e Sentindo a/na universidade trata-se de um tempo de
acolhimento em formato grupal. Tem especificidades ligadas à possibilidade de oferta
de servidores do NAE e às demandas do campus e da sociedade.
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F IGURA 55: C ARTAZ DO EVENTO V IVENDO E

SENTINDO

NA/A U NIVERSIDADE
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 Semana da Saúde
Evento temático anual no qual o NAE traz discussões à comunidade acadêmica
questões de saúde coletiva.
Em 2018, a semana da saúde tratou dos temas: suicídio, uso racional dos
medicamentos e vegetarianismo e estilo de vida saudável.

F IGURA 56: C ARTAZ DA III S EMANA DE S AÚDE
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 Oficina de Comunicação em Público
A oficina de comunicação em público surgiu a partir de demandas ligadas aos
relatos dos(as) estudantes quanto à apresentação de trabalhos e à incursão em atividades
de entrevistas de seleção. Foi uma estratégia pensada para contemplar ambos os
públicos.

F IGURA 57: C ARTAZ DA O FICINA DE C OMUNICAÇÃO EM PÚBLIC O

 Pré-Inter - Ação de prevenção às IST´s
F IGURA 58: C AMPANHA DE PREVENÇÃO

ÀS

IST S

110

 Conversa sobre pessoas com deficiência organizada pelo Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão - Vem estudar com a gente
A pedido da direção do campus, o NAE vem elaborando um conjunto de materiais
para a divulgação do ICT na comunidade do Vale do Paraíba.
Entre os materiais, consta a produção de um vídeo de divulgação e alguns
materiais gráficos, como: apresentação em power point e panfletos.
No ano de 2018 foi finalizado o roteiro do vídeo e a finalização do power point.
Para 2019, está prevista a gravação e edição do material em audiovisual.

F IGURA 59: C ONVERSA SOBRE PESSOA S COM DEFICIÊNCIA - V EM ESTUDAR COM A GENTE

 Curso virtual: Permanência Estudantil
no Ensino Superior e os Marcadores
Sociais da Diferença

Curso de aprimoramento online destinado
à

comunidade

universitária

que

abrangeu

discussões sobre Permanência Estudantil no
Ensino Superior.
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 Pesquisa Participante: Racismo Institucional - a vivência universitária
A partir de um cartaz de uma das festas universitárias, a Alforria, e dos
desdobramentos desse cartaz, o NAE assumiu a problematização desse tipo de
comunicação institucional e desenvolveu uma pesquisa participante para compreender
as dinâmicas, favoráveis e contrárias, a esse estímulo e o que ele revela das relações
étnico-raciais no campus.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP e pela
Plataforma Brasil, estando na fase de análise da informação da primeira etapa. Para 2019
esperamos finalizar essas análises e caminharmos à segunda etapa na qual estão
previstas entrevistas com membros da comunidade.


Atividades relacionadas a conflitos e código de conduta estudantil
Em 2018 houve apresentação de duas queixas ligadas a conflitos na comunidade

universitária, ambas referente à conflitos relacionais entre estudantes. Ainda, o NAE foi
consultado por estudantes e docentes em relação a situações conflitivas, sejam elas entre
estudantes e/ou entre estudantes e docentes.
Ainda em 2018 houve a mediação de situações abertas em 2017, no final daquele
ano. Desde 2017 o NAE vem trabalhando um fluxo de mediação de conflitos. Embora a
experiência tenha demonstrado uma possibilidade de mediação, antes do seguimento
de fluxo instituído pela PRAE, observamos que o número reduzido de servidores e a
quantidade de desdobramentos implicadas em mediações tornou o processo difícil de
ser integralizado como havia sido pensado.


Atividades relacionadas à saúde

- atendimento médico
O atendimento médico no NAE sofreu algumas alterações em 2018. O
atendimento, que é realizado a partir de uma parceria da Direção Acadêmica do ICT com
a SPDM, no segundo semestre teve diminuição das horas disponíveis da profissional no
NAE, antes 4 horas semanais para atuais 3 horas quinzenais. Os encaminhamentos para
consultas com especialista e realização de exames que antes era feito de forma direta à
rede do município passou a ser realizado ao SSCD.
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- acolhimento saúde mental
Os acolhimentos realizados pelos psicólogos do NAE continuam a acontecer da
mesma forma que nos anos anteriores.



Atividades de capacitação e formação da equipe
Formação sobre aspectos ligados ao comportamento suicida. Formação de 20

horas ofertada pela PRAE junto ao Prof. Dr. João Marcolan.



Atividades de Fiscalização de Restaurantes Universitários
A fiscalização do contrato do RU não é realizada pela equipe do NAE. Parte da

equipe do NAE compõe a Comissão de Alimentação do campus.


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

●

●

Marina Oliveira Souza Dias:
●

Representação do NAE na Congregação do ICT;

●

Membro docente titular da Câmara de Graduação;

●

Presidente da Comissão Local de Alimentação;

●

Coordenadora do Núcleo Local de Acessibilidade e Inclusão;

●

Representante do NAE no Conselho de Assuntos Estudantis;

●

Membro da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão.

Ana Carolina Gonçalves dos Santos Silva Moreira;
●

Responsável pela operacionalização do Programa de Auxílios PAPE no
campus;

●

Representante do NAE na Comissão Local de Alimentação de São José dos
Campos;

●

Mediou o estabelecimento do convênio da UNIFESP com a UNIVAP para a
abertura do campo de estágios no ICT. Trata-se do estágio curricular (não
remunerado) e podem ser firmados termos de compromisso com várias
áreas diferentes, já que o convênio inclui as cinco faculdades da UNIVAP;
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●

Acompanha o desenvolvimento do Sistema de Bolsas PAPE, em
andamento, sob responsabilidade do DTI.

●

Priscila Marçal Fér:
●

Representante do NAE na Comissão Local de Alimentação e Núcleo Local
de Acessibilidade e Inclusão;

●

Fez articulação e mobilização com parceiros no município (Coletivo
coexistir / Cordão de Miçangas / psicólogos da rede privada do
município);

●

Atua na elaboração e execução do “Estudo do Efeito da Manobra de
Ventilação Controlada no Nível de Estresse dos Estudantes Universitários
Assistidos por Aplicativo Móvel” junto aos pesquisadores da Engenharia
Biomédica e Engenharia da Computação do ICT;



Alexandro da Silva
●

Representação TAE na Congregação do campus SJC;

●

Convocado

para

compor

Comissão

de

Processo

Administrativo

Disciplinar / PAD – 2018;
●

Desenvolve

atividades

de

coordenação

e

operacionalização

do

Observatório dos Marcadores Sociais da Diferença;
●

Fez articulação e mobilização com parceiros no município (Centro
Regional de Moléstias Infecto-contagiosas para a cessão de insumos em
Gravidez, IST e HIV / Lions / Secretaria Municipal de Promoção Social).



Expectativas e desafios para 2019
Em 2018, houve uma mudança na operacionalização da gestão dos(as) bolsistas

BIG, que passaram a atuar de forma coletiva, por projeto / demanda. Esse modelo
potencializou as ações do NAE e para 2019 pretendemos melhorá-lo trabalhando os
ajustes e realinhamentos necessários para seu desenvolvimento.
A equipe vem buscando a aproximação junto às universidades da região para
compor com essas instituições processos formativos. Em 2018, houve a formalização do
convênio de estágio de Serviço Social com a UNIVAP, que também é extensivo à
psicologia e outras áreas do conhecimento. Também em 2018 foram encaminhados à
UNIP os documentos necessários à formalização do convênio para a psicologia.
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Em 2018, o NAE criou diversas possibilidades de articulação com vários
profissionais e referências de diversas áreas para trabalhar questões da permanência
estudantil. Essas parcerias foram realizadas em função das disponibilidades desses
profissionais em se deslocarem até nosso campus. É importante registrar que os
deslocamentos, alimentação e insumos em muitos momentos foram custeados pelos
próprios servidores. Seria importante para nós uma discussão com a gestão a respeito
de possibilidades de custeio desses elementos de modo que pudéssemos ampliar nosso
rol de ações.
A interlocução com equipamentos e referências da rede pública e privada do
município demandam possibilidades de deslocamento que têm ficado cada vez mais
restritas e isso pode impactar na construção da relação de suporte à permanência dos
estudantes.
Na mesma linha de raciocínio, a exclusão do transporte de pessoas externas à
comunidade também impacta em nossas ações. Já não temos possibilidade de pagar
profissionais, nem mesmo sua alimentação, e, com a impossibilidade do transporte isso
se torna mais um dificultador para o trabalho, as relações e o trabalho junto à
permanência.


Demandas

1. necessidade de verba para os eventos locais (material de escritório e divulgação,

consumo, transporte, alimentação);
2. capacitação. A equipe do NAE solicitou a verificação da possibilidade de ter

acesso à formação em MINDfulness e continua com a expectativa dessa formação;

4.6 - NAE São Paulo
Durante o ano de 2018, a equipe do Núcleo de Apoio ao Estudante do Campus
São Paulo (NAE-SP) foi composta pelo enfermeiro Marcelo Carvalho, a assistente social
Viviane Aguillar, a médica psiquiatra Claudiane Daltio e o assistente em administração
Lucas Galileu. A coordenação do serviço nesse período foi realizada por três
enfermeiras: Ana Lúcia Horta, de fevereiro a julho, Meiry Pinto, de julho a novembro, e
Vanessa Neves, a partir de novembro. No presente relatório serão descritas as
atividades realizadas pelos integrantes dessa equipe ao longo de 2018.
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ATIVIDADES COMUNS AOS MEMBROS DA EQUIPE DO NAE-SP


Mediações e articulações (estudante-estudante; estudante-professor; professorestudante);



Atendimento de graduandos(as), mestrandos(as), doutorandos(as) e residentes;



Atuação na Rede Bem Viver;



Acolhimento e encaminhamentos diversos de estudantes;



Participação na realização de matrículas de ingressantes;



Organização e participação na Semana de Recepção dos Calouros;



Participação nas Comissões de Conduta Estudantil;



Recebimento de documentos;



Publicação de resultados de editais;



Divulgação das ações do NAE-SP;



Plantão de dúvidas: atendimento ao ingressante: prestação de orientações
associadas à moradia estudantil, restaurante universitário, auxílios estudantis, bolsas
acadêmicas, bilhete escolar e espaços de convivência estudantil; e



Participação nos Projetos BIG-PRAE 2018, conforme relatórios enviados à PróReitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) em novembro de 2018.

Educação nutricional do Restaurante Universitário (RU) do Campus São Paulo (CSP)


Bolsista: Gabriela Rodrigues da Silva. Supervisor: Luciana Yuki Tomita. Local
de execução: RU CSP. Equipe envolvida: Gabriela Rodrigues e Sue Yazaki
Sun.



Objetivos: contribuir com as comissões de alimentação Central e do Campus
São Paulo, divulgar cardápio do RU, realizar pesquisa de satisfação das
refeições oferecidas, elaborar e divulgar informações sobre alimentação
saudável para estudantes do CSP.



Conclusão: Em geral, para todas as atividades desenvolvidas, percebeu-se
que tem crescido o envolvimento do público-alvo em questão, sendo
estudantes ou funcionários da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
com os canais de comunicação que desenvolvemos durante o projeto. A
página do RU no Facebook, por exemplo, está atualmente com mais de 300
seguidores, o que já é mais da metade da média de usuários por dia. Nela
também, muitos perfis deixam comentários nas publicações, avaliam os
cardápios publicados ou mandam mensagens com reclamações e sugestões,
o que nos permite encorajar ainda mais o uso do e-mail oficial da Comissão
do RU. Além disso, sobre o projeto de “Avaliação de resto e ingestão no
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RU/SP”, após muitas pesagens e avaliação, tivemos um resultado satisfatório
com uma média de 25 g de resto alimentar/pessoa para um total de 442
usuários avaliados, sendo que 70% destes classificaram a refeição como
muito bom ou bom.
o

Compostagem e horta como estratégia de promoção da saúde



Bolsistas: Elise Kanashiro e Carla Cristina Garcia Leite. Supervisora: Luciana
Yuki Tomita. Local de execução: CSP Unifesp - Ed. Octávio de Carvalho (R.
Botucatu, 740, Vila Clementino, São Paulo/SP). Equipe envolvida: Sue Yazaki
Sun, Gilberto Koiti Furuzawa.



Objetivos: oferecer treinamento para implantação e manutenção da horta
orgânica e plantas, implantar a horta e floreiras, divulgar as atividades
desenvolvidas, convidar a comunidade Unifesp a participar do projeto e
realizar compostagem.



Conclusão: O projeto é uma iniciativa importante para diminuir o lixo gerado
pelo Restaurante Universitário e para promover a saúde mental de toda a
comunidade Unifesp, através do manejo da horta e da compostagem. Ao
longo desse 1 ano, obtivemos resultados significativos: quase 500 kg de
resíduos orgânicos reaproveitados para gerar adubo; implantação de uma
horta comunitária no Campus, 1º lugar no prêmio 85 10 anos EPM –
Sustentabilidade, publicação sobre o projeto no site da Unifesp e na revista
internacional Americas Heartbeat dos estudantes de medicina, além da
apresentação no IV Congresso Acadêmico da Unifesp. Assim, concluímos
que o projeto tem tido impacto muito positivo na Universidade e enfatizamos
a importância de sua continuidade.

o

Acolhimento e integração de estudantes portadores de deficiência no
ambiente universitário



Bolsista: Isabella Maria Dias Sanchez. Supervisoras: Meiry Fernanda Pinto
Okuno e Ana Maria Paes Teixeira Alcantara. Equipe envolvida: Lucas Galileu
Pereira de Oliveira.



Objetivo: identificar barreiras, desenvolver ações de acesso aos espaços
físicos e comunicação, incluindo o processo de ensino/aprendizagem e
socialização de estudantes com deficiência no CSP da Unifesp.
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Conclusão: Por ser o primeiro ano de implementação da cota para pessoas
com deficiência no CSP da Unifesp, os(as) estudantes chegam e se deparam
com um ambiente universitário despreparado, principalmente no que tange
a infraestrutura das edificações, pois a instituição apresenta prédios antigos,
sendo necessário reformá-los ou adaptá-los, o que pudemos identificar e
documentar durante a vivência no projeto. Além do quesito físico notou-se
que há desconhecimento da sociedade na maneira adequada de lidar com o
deficiente, em geral, o que faz com que a deficiência seja considerada um
peso ou um problema. O estigma da deficiência é grave, transformando as
pessoas com deficiências em seres incapazes, sempre deixados para o
segundo lugar na ordem das coisas. É necessário muito esforço para superar
esta construção social que faz com que deficientes sejam vistos como mais
frágeis por suas limitações. Portanto através deste estudo visamos contribuir
para a construção de políticas institucionais das quais fazem parte, estratégias
de acessibilidade, equiparação de oportunidades e principalmente inclusão
social, através da redução de empecilhos tanto dos espaços construídos
quanto das atitudes que possam impedir ou dificultar o direito ao estudo e o
acesso ao trabalho. É importante ressaltar que apesar do pioneirismo do
projeto, foi possível, junto aos(às) estudantes com deficiência, identificar suas
demandas e aprimorar as políticas de acessibilidade a fim de garantir um
acesso universal, que ainda se encontra em desenvolvimento, no campus. Por
fim, tendo como objetivo favorecer a permanência de estudantes com
deficiência na universidade e conscientizar a comunidade acadêmica a
respeito da inclusão, pretende-se levar a público os resultados obtidos com
o presente estudo.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS
Coordenadora Vanessa Neves


Diagnóstico situacional dos recursos disponíveis no serviço:
o

Reuniões individuais com todos os membros da equipe, a fim de conhecê-los,
compreender as atividades que vinham realizando, identificar suas demandas
para a realização do trabalho e conversar sobre os planos e expectativas para
o ano seguinte; e
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o

Reunião com os(as) bolsistas BIG, para que apresentassem seus trabalhos e
fizessem uma avaliação dos projetos desenvolvidos ao longo de 2018.



Representação do NAE-SP no Conselho de Assuntos Estudantis e no Conselho do
CSP;



Participação em cursos/eventos relacionados à permanência estudantil:
o

Curso de Prevenção de Suicídio, ministrado pelo Dr. João Marcolan, na PRAE;

o

I Congresso de Assistência Estudantil, realizado pelo Fórum Nacional de PróReitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace) e Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(ANDIFES).



Atuação como membro da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão da PRAE e
do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do CSP;



Atuação como membro da Comissão de Diversidade da PRAE; e



Participação na Comissão de avaliação do Edital PRAEventos 2018.

Enfermeiro Marcelo Carvalho


Acolhimento, triagem, atendimento e encaminhamento em saúde de nível
ambulatorial de estudantes de graduação e pós-graduação do CSP;



Atendimento e orientação em prevenção à saúde laboral para estudantes de
graduação e pós-graduação do CSP;



Coordenação da Comissão de Transporte para estágio curricular obrigatório de
estudantes do CSP;



Elaboração de pedidos e aquisição, junto à SPTrans, de passagens para estudantes
em estágio curricular obrigatório;



Coordenação da comissão de acompanhamento do RU do CSP;



Fiscalização e gestão de contrato de empresa prestadora de serviço no RU do CSP;



Participação como membro da Comissão de Sustentabilidade do CSP;



Colaboração no projeto Big Educação Nutricional no RU do CSP;



Colaboração no projeto BIG "Compostagem e horta como estratégia de promoção da
saúde";



Colaboração no projeto de extensão "Compostagem, horta e jardinagem como
estratégia de promoção da saúde e sustentabilidade";



Participação como membro de Comissões de Conduta Estudantil na PRAE; e
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Participação em mediações em avalição de denúncias/queixas de conduta
estudantis.

Assistente em Administração Lucas Galileu


Confecção de Cartão Azul para graduandos(as), mestrandos(as), doutorandos(as) e
residentes;



Cadastro de número de RH;



Abertura de prontuário médico para estudantes;



Membro da Comissão de Transportes;



Membro da Comissão de Alimentação do RU;



Fiscalização de Contratos do RU;



Colaboração no Projeto BIG "Acolhimento e Integração de estudantes Portadores de
Deficiência no Ambiente Universitário";



Agendamentos de consultas;



Acolhimento de estudantes; e



Manutenção e atualização da página do NAE-SP no Facebook.

Médica Psiquiatra Claudiane Daltio


Atendimentos médicos em psiquiatria: 400 atendimentos/ano;



Participação na preparação e execução da Semana de Recepção de Calouros;



Participação no processo de matrícula emitindo opinião médica nos casos de cotas
para estudantes com deficiência;



Preparação de relatório e participação na avaliação da SAEME (Certificação de
Escolas Médicas);



Participação em Comissão de Conduta Estudantil na PRAE;



Participação em mediação em queixas de conduta estudantis (ainda na instância
NAE); e



Participação em reuniões na PRAE:
o

Preparação de Material sobre Urgência e Emergência para os NAEs;

o

Propagação da Política de Álcool e Drogas na Universidade;

o

Imprensa e propagação científica na Universidade, e

o

Reunião com o coordenador de saúde da PRAE e representantes dos NAEs.
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Assistente social Viviane Aguilar


Membro da Comissão de Transporte para Estágios. Participação nas reuniões
realizadas ao longo do ano de 2018;



Membro da Comissão de Avaliação e Estudo dos Programas de Permanência
Estudantil - Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE) e Programa Bolsa
Permanência (PBP);



Membro da Comissão de Moradia dos Residentes do CSP. Contribuição nas
discussões sobre os critérios de seleção e acesso às vagas de moradia;



Membro da Comissão de Moradia dos Graduandos do CSP. Participação nas reuniões
realizadas ao longo do ano de 2018;



Contribuição no processo de levantamento de informações para fins de avaliação do
curso médico da Unifesp pelo Sistema de Certificação de Escolas Médicas - SAEME;



Elaboração de Editais e processamento de informações dos processos seletivos de
concessão de créditos de recarga para transporte público (Edital de Transporte para
Estágios);



Elaboração de Editais e processamento de informações dos processos seletivos de
concessão de vagas para moradia provisória dos residentes médicos;



Divulgação das ações do NAE-SP nas matrículas dos(as) calouros(as);



Plantão de dúvidas: atendimento ao(à) ingressante: prestação de orientações
associadas à moradia estudantil, restaurante universitário, auxílios estudantis, bolsas
acadêmicas, bilhete escolar, espaços de convivência estudantil;



Participação na Semana de Recepção dos Calouros: apresentação dos Programas
PAPE e PBP Quilombola e Indígena para estudantes ingressantes;



Interlocução com a Pró-Reitoria de Graduação: questões relacionadas aos
procedimentos para identificação de perfil socioeconômico de candidatos(as)
inscritos(as) 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,
metodologia de análise socioeconômica, acompanhamento ao(à) estudante
beneficiário(a);



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;
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Atendimento ao(à) 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 de mediação de conflitos;



Representação do NAE-SP nas reuniões mensais do Conselho de Campus;



Representação da Diretoria do campus São Paulo nas reuniões do Conselho de
Assuntos Estudantis;



Gestão dos Programas de Permanência Estudantil PAPE e PBP no CSP:
Ao longo do ano de 2018, o Serviço Social do NAE-SP prestou orientação aos(às)

estudantes acerca dos dois programas sócio-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;


Reanálise documental dos estudantes ativos nos programas de permanência
estudantil PAPE/PBP até o ano de 2017 (reanálise socioeconômica):
A Comissão de Avaliação e Estudo dos Programas de Permanência Estudantil

PAPE/PBP deu início no ano de 2018 ao processo de reanálise socioeconômica de
estudantes ativos(as) nos programas de permanência estudantil.
A

análise

documental

ocorreu

após

o

realinhamento

de

variáveis

agravantes/atenuantes de vulnerabilidade socioeconômica e índices redutores,
realizada pela Comissão de Avaliação PAPE/PBP sob a anuência da Coordenadoria de
Ações Afirmativas e de Permanência Estudantil (CAAP). Simultaneamente, a Comissão
de Avaliação e Estudo PAPE/PBP continuou a mobilizar esforços no ano de 2018 para a
construção da nova metodologia de avaliação socioeconômica objetivando aprimorar o
programa de permanência estudantil da universidade.
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O gráfico xx a seguir apresenta o perfil dos(as) estudantes do CSP ativos(as) no
Programa PAPE-PBP.

G RÁFICO 11: R ELAÇÃO DE ESTUDANTES

ATIVOS

P APE -PBP - N OVEMBRO 2018 - C AMPUS SP

Graduandos em curso no CSP em novembro de 2018: 1458
Beneficiários da Assistência Estudantil no CSP em novembro de 2018: 159 (10,9
%)



2º semestre de 2018 - ocorrências junto aos Programas PAPE e PBP no CSP:

Julho: período de acomodação após a inserção dos(as) calouros(as) 2018 em lista de
pagamentos dos auxílios e/ou bolsas (publicação do resultado final dos editais
PAPE/PBP) - aumento no número de beneficiários da assistência estudantil do campus
São Paulo;



Julho: estudantes desistentes (curso e/ou PAPE) e reprovados(as) por frequência desativação da concessão do auxílio do PAPE e bolsa do PBP de estudantes que
descumpriram condicionalidades dos Editais relacionados a ambos os programas de
permanência estudantil;



Agosto: convocatória para realização de reanálise documental (beneficiários(as)
ingressantes no PAPE e PBP no ano de 2017);



Setembro: desativação de auxílios de estudantes convocados(as) e que não
entregaram documentos para reanálise;



Outubro e novembro: desativações dos auxílios e/ou mudanças de perfis após a
comunicação dos resultados (análises dos recursos).
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