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1.

INTRODUÇÃO

Em outubro de 2013 a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) completou três anos
de existência e sua segunda gestão, com mudança de toda equipe gestora, e de quase
todos os servidores técnicos ligados à administração. Mesmo com essas mudanças
realizou uma série de atividades para discutir questões prementes da vida dos
estudantes tais como: espaços estudantis, o código de conduta, moradia, a questão
das políticas de permanência e das cotas e o empreendedorismo, além de apoiar e
promover ações culturais, com a criação da rede ProCultura e outras ações.
A equipe da PRAE está trabalhando coletivamente na revisão dos fundamentos,
princípios e reorganização dos Núcleos de Apoio aos Estudantes (NAEs), com proposta
a ser votada em janeiro de 2014 de um Regimento dos NAEs, construído coletivamente
pelas equipes e tendo recebido contribuições diversas através de consulta pública
aberta à toda comunidade, incluindo discussões nas congregações e conselhos de
campi. Em 2013 também foi possível iniciar o mesmo processo para repensar o papel e
funcionamento do Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD).
Também seguindo a lógica de rever concepções de assistência, promoveu diversas
mudanças em seus editais, especialmente o do Programa Auxílio Permanência da
Unifesp (PAPE) (http://prae.unifesp.br/component/content/article/82-editais/395edital-pape-pbp-2014) e está trabalhando na criação de uma proposta de Regimento
para o Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) prevendo mudanças na sua composição.
Em decorrência destas mudanças está em fase avançada de revisão por parte da
equipe o Regimento da PRAE e do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
para serem submetidos à comunidade e posteriormente votados e entrarem em vigor.
Um importante avanço foi a finalização do código de conduta discente
(http://prae.unifesp.br/comunicados/373-new-cod-conduta)
que
após
ampla
discussão foi aprovado junto aos conselhos pertinentes. Após sua aprovação foram
estipulados e divulgados os fluxos para apresentação de queixas (ANEXO 1).
A Pró-Reitoria iniciou um importante avanço na direção às políticas culturais, alcançou
projetos e atividades por meio de sua coordenação de cultura, lazer e esportes e criou,
em
conjunto
com
a
Proex,
a
Rede
ProCultura
da
Unifesp
(http://prae.unifesp.br/cultura-esporte-e-lazer) em uma iniciativa que é o ponto de
partida para a transversalização da ação cultural na Universidade. Como destaques
neste ponto temos a parceria com dois eventos realizados no Centro Cultural Banco do
Brasil, e neles, a divulgação de grupos artísticos de membros da sua comunidade.
A PRAE e o CAE têm criado e/ou apoiado muitas comissões, no sentido de trabalhar
coletivamente e de forma paritária - com estudantes, servidores técnicos e docentes
representando todos os campi da Universidade e, entre os discentes, os graduandos e
os pós-graduandos. São elas: novas comissões de Moradia e Assessora para Ações
Relativas à Conduta e Direitos Estudantis e as já existentes comissões de Mercado de
Trabalho, Autonomia dos Espaços Estudantis, Políticas de Transportes e, por fim, novas
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comissões conjuntas com a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD): de
Acompanhamento da Lei de Cotas e Estudo do Perfil dos Estudantes de Graduação da
UNIFESP.
A Pró-Reitoria recomendou a formação de Comissões de Moradia e de Alimentação
nos campi em que elas não existiam. A intenção é promover diálogo e poder
implementar as ações bem sucedidas existentes para toda a universidade, melhorando
assim os serviços de alimentação. Em 2014 haverá a contratação de nutricionista na
PRAE e outras ações para poder focar na qualidade e melhoria dos restaurantes
universitários. Em 2013 atuou de forma contundente junto aos campi para que não
houvesse descontinuidade nos serviços de restaurante. Uma conquista importante foi
a de Diadema, que estava há quase dois anos sem restaurante. Além disso, está
buscando uniformizar e melhorar todos os contratos da Unifesp nesta área.
A PRAE trabalhou intensamente para aumentar sua equipe técnica na reitoria e mais
do que dobrou o número de servidores. Em 2014 outros servidores serão contratados
nos concursos já abertos (ANEXO 2).
Finalmente, há uma busca intensa por melhor comunicação e transparência com a
comunidade acadêmica, em especial os estudantes. Entre as ações destacam-se:
criação do Informativo Plural que é um boletim mensal das ações da PRAE (incluindo
divulgação de seus gastos com auxílios, bolsas, subsídio dos restaurantes entre
outros), o aumento do diálogo com estudantes via site e redes sociais, com divulgação
de todas as questões que envolvem a Pró-Reitoria (incluindo ações, divulgação de
textos, campanhas e notícias sobre temas que afetam a assistência estudantil). Em
2013 já tinha sido criado o Facebook da PRAE e ele era seguido por 340 pessoas. Ao
final de 2013 já tínhamos 1000 pessoas e com uma média de 400 acessos a cada
novidade postada. Há proposta para um novo site, mais funcional e esteticamente
melhorado e uma nova versão do Manual do Estudante estará sendo distribuída em
2014. Todos já se utilizando do novo logotipo da PRAE e dos NAEs.
Com relação ao Orçamento da PRAE, o qual sempre foi trabalhado de forma
participativa e aprovado no CAE, passou-se a divulgar mensalmente os gastos, a fazer
regularmente discussão do mesmo entre os membros deste conselho e, trabalhou-se
detidamente para consolidar e fornecer à comunidade os resultados alcançados de
forma transparente e didática. Foram feitas várias gestões no sentido de
complementar os recursos orçamentários junto ao MEC para que todos os alunos com
renda familiar menor que 1,5 salário mínimo pudessem receber os diferentes auxílios,
sem nenhuma recusa.
Em 2013 o Ministério da Educação criou o Programa Bolsa Permanência, o qual foi
muito debatido pela PRAE em diversas instâncias antes de recomendar a adesão da
Unifesp. Com a adesão, doze cursos passaram a poder ter os alunos que atendem aos
critérios classificados e homologados para receberem auxílio diretamente do Governo
Federal de modo a desonerar a folha de pagamento do PAPE.
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Neste mesmo ano a PRAE em conjunto com a Pró-Reitoria de Pós Graduação e
Pesquisa (PROPGPq) e a Associação de Pós-Graduandos (APG) iniciaram tratativas para
que os pós-graduandos pudessem ter direito ao subsídio nos restaurantes
universitários. Para isso haverá repasse de quantia pré-definida com a PROPGPq e os
detalhes para o início de sua implementação estão sendo trabalhados.
Em 2013 alguns eventos foram promovidos pela PRAE ou organizados em conjunto
com a PROEX e, ainda apoiados por meio dos editais: Procultura, Proeventos,
ProEsportes e Transporte (ANEXO 3), sendo os três primeiros com recursos da FAP e o
último com recursos do tesouro nacional.
Em 2014 ocorrerão eventos e ações em todos os campi para tratar sobre drogas,
orçamento, políticas de permanência, políticas de cultura, de saúde, de esportes entre
outros aumentando a presença da PRAE nos Campi, para além da presença cotidiana
dos NAEs.
Foi mantida a Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG) a qual teve seu edital modificado e que
em 2014 terá novidades, além de participar da mostra específica junto com PIBIC e
PIBEX.
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2. A PRAE

2.1

A PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

Criada em outubro de 2010 a PRAE nasce para atender à Constituição brasileira, o
Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a expansão da Unifesp, com o
aumento expressivo do número de estudantes muitos com necessidade de assistência.
Sua criação consta do Novo Estatuto da Unifesp bem como a do Conselho de Assuntos
Estudantis (CAE).
Nos diversos documentos publicados sobre a PRAE constam sua Missão, Visão e
Valores:
Missão: Desenvolver ações institucionais direcionadas para o acesso, para a
permanência e para a conclusão de estudantes de graduação e pós-graduação da
Unifesp, visando a excelência na sua formação integral, pautada nas responsabilidades
ética, social e ambiental.
Visão: Ser uma Pró-Reitoria de referência nacional na assistência estudantil,
comprometido com a integração acadêmica, cultural e social do estudante.
Valores: Credibilidade Compromisso com a democracia, Eficiência, Excelência
Acadêmica, Respeito à diversidade intelectual, artística, social e política,
Responsabilidade social e solidariedade, Transparência.

2.2

COORDENADORIAS DA PRAE

Para a articulação do trabalho e dos programas da PRAE foram definidas quatro
coordenadorias as quais foram propostas pela Pró-Reitoria e aprovadas pelo CAE,
sendo então formalizadas no Regimento Geral da Universidade.
São as seguintes as Coordenadorias da PRAE:
•
•
•
•

AÇÕES AFIRMATIVAS E POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA (CAAP)
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ESTUDANTE (CAISE)
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (CAEXT)
CULTURA, ESPORTE LAZER (CCEL)
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2.3

NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE (NAE)

A comunicação da Pró-Reitoria com os Campi e a execução das políticas e ações é feita
através dos Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE). Os NAEs estão localizados nos seis
Campi da Unifesp e são compostos por funcionários técnico-administrativos das áreas
de saúde, de assistência social e de apoio pedagógico e são coordenados por um
docente do Campus homologado pelo Conselho de Assuntos Estudantis.

2.4

SERVIÇO DE SAÚDE DO CORPO DISCENTE (SSCD)

O SSCD é um Serviço criado para receber estudantes de todos os Campi que
necessitem de atendimento médico especializado e que não seja coberto pelos
serviços de saúde do município no qual se encontra o Campus do(a) estudante. São
atendimentos em diversas especialidades: odontologia, ginecologia, ortopedia,
psiquiatria, nefrologia, cirurgia vascular, urologia, dermatologia, otorrinolaringologia,
endocrinologia, psicologia e enfermagem.
Importante: este serviço não deve ser procurado sem encaminhamento do NAE de seu
Campus. É a equipe do NAE a responsável pelo encaminhamento e agendamento. Este
serviço não pode ser considerado um substituto para os serviços de seu município e
nem pode ser tratado como um “plano de saúde” da Unifesp.
O organograma de funcionamento da PRAE/CAE está colocado na figura a seguir.

F IGURA 1: O RGANOGRAMA

DE FUNCIONAMENTO DA

P RÓ -R EITORIA

DE

A SSUNTOS E STUDANTIS (PRAE)
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2.5

CONSELHO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (CAE)

O Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) é superior à Pró-Reitoria e tem as suas
funções definidas no Estatuto da Universidade, todas as políticas e projetos da PróReitoria são submetidos ao CAE.
As reuniões do CAE são mensais e suas atas aprovadas e vídeos das reuniões são
colocados no site da Pró-Reitoria para futuras consultas.

ORGANOGRAMA DA PRAE -2013

F IGURA 2: O RGANOGRAMA

DA

P RÓ -R EITORIA

DE

A SSUNTOS E STUDANTIS (PRAE)
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3. ORÇAMENTO DA PRAE 2013
O Orçamento 2013 foi aprovado pelo CAE em reunião realizada no dia 24 de junho de
2013. Não foi realizado orçamento participativo porque o orçamento da União foi
aprovado somente em abril de 2013. Durante o ano nos CAEs realizados, por várias
vezes o orçamento foi trazido pela PRAE para discussão e aprendizado de seu
funcionamento. O Informativo PRAE Plural mensalmente divulgou as despesas com
auxílios, com subsídios aos Restaurantes Universitários entre outros, dando a devida
transparência e publicidade de seus dados, o que nunca havia sido feito. Até 2012 o
orçamento era aprovado anualmente, sem prestação de contas posterior. Neste
relatório apresentamos o estimado e o resultado como forma de prestação de contas.
O orçamento da PRAE advém principalmente de verbas do PNAES e complementações
fornecidas pelo Ministério da Educação e Cultura. A Fundação de Apoio à Unifesp (Fap)
patrocina alguns Editais Estudantis.
As previsões orçamentárias aprovadas em 2011/2012 mostram o aumento da
necessidade orçamentária com a expansão universitária e maior número de
estudantes.
A verba da assistência estudantil é fornecida aos estudantes após minuciosa análise
pelas assistentes sociais dos diversos Campi, conforme política aprovada pelo CAE. As
outras ações da PRAE que envolvem recursos financeiros aos estudantes são definidas
por concorrência em editais comunicados no site da PRAE.

T ABELA 1: O RÇAMENTO DA PRAE 2013 APROVADO NO CAE DE 24/06/2013.
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Tipos
Alimentação
Moradia
Transporte
Creche
Total

PREVISTO VERSUS REALIZADO 2013
Auxílios - 2013
Veteranos
Veteranos
Calouros
Calouros
Estimado R$
Realizado R$
Estimado R$
Realizado R$
R$ 2.607.120,00 R$ 2.041.453,00 R$ 532.500,00
R$ 515.006,00
R$ 2.515.200,00 R$ 2.043.349,00 R$ 600.000,00
R$ 665.059,00
R$ 992.640,00
R$ 735.200,00
R$ 240.000,00
R$ 132.425,00
R$ 59.040,00
R$ 54.760,00
R$ 24.000,00
R$ 14.160,00
R$ 6.174.000,00 R$ 4.874.762,00 R$ 1.396.500,00 R$ 1.326.650,00

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

Subsídios -2013
Restaurante
Estimado R$
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 350.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
1.700.000,00

Realizado R$
R$ 362.299,23
R$ 195.219,20
R$ 274.129,73
R$ 371.212,50
R$ 91.232,50
R$ 280.643,97
R$ 1.574.737,13

Programas
Edital de Transporte
Bolsa de Iniciação à Gestão
Auxílio Transporte Saúde

Outras Despesas - 2013
Estimado R$
R$ 400.000,00
R$ 244.000,00
R$ 50.000,00

Realizado R$
R$ 404.214,31
R$ 203.200,00
R$ 6.015,00

R$ 80.000,00

R$ 190.388,62

R$ 60.000,00

R$ 0,00

834.000,00

R$ 803.817,93

Serviço de Saúde do Corpo
Discente (Aluguel + Água + IPTU)
Núcleo de Apoio aos Estudantes
- NAES
Total
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Arrecadação - 2013
Estimado R$

Realizado R$

R$ 5.795.504,00

R$ 5.795.504,00

R$ 3.439.376,00

R$ 2.356.546,29

FAP - (Fundação de Apoio à
Universidade Federal de São
Paulo)

R$ 122.200,00

R$ 91.745,20

BB (Evento Fórum de
Empreendedorismo)

R$ 0,00

R$ 1.280,00

Promisaes (Projeto Milton
Santos de Acesso ao Ensino
Superior)

R$ 29.856,00

R$ 22.392,00

Programa Incluir (Programa de
Acessibilidade na Educação
Superior)

R$ 99.443,00

R$ 48.149,00

Plano/Projeto/Programa
PNAES (Plano nacional de
Assistência Estudantil)*
Tesouro Complementar*

Total
R$ 9.486.379,00
* Recursos obtidos do Tesouro destinados à UNIFESP.
T ABELA 2: DESPESAS PREVISTAS E

REALIZADAS

R$ 8.315.616,49

2013
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Auxílios

Veteranos Emergencial Calouros Total

Alimentação

1066

5

350

1421

Moradia

751

5

300

1056

Transporte

495

5

150

650

Creche

54

20

74

Sub-Total

Valor
R$
213,00
R$
373,00
R$
160,00
R$
120,00

Gasto Anual
R$ 3.471.261,00
R$ 4.482.341,00
R$ 1.191.200,00
R$ 101.760,00
R$ 8.442.562,00

Subsídios
Restaurante
Baixada Santista
Diadema
Guarulhos
São José
Osasco
São Paulo

Gasto Anual
R$ 747.000,00
R$ 453.515,63
R$ 490.500,00
R$ 1.024.074,07
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
Subtotal R$ 3.215.089,70

Transporte
BIG
Auxílio Transporte Saúde
Saúde
NAEs

R$ 700.000,00
R$ 244.000,00
R$ 25.000,00
R$ 80.000,00
R$ 60.000,00
R$
TOTAL
12.766.651,70
Valor Orçamentado(PNAES) R$ 7.300.096,00
Valor Complementar Necessário R$ 5.466.555,70
PROMISAES R$ 14.928,00
PROGRAMA INCLUIR R$ 99.443,00
Valor Total (PNAES) R$ 7.414.467,00

T ABELA 3: PREVISÃO DO ORÇAMENTO PRAE 2014
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G RÁFICO 1: A UXÍLIOS -2013 - T IPOS – V ETERANOS

G RÁFICO 2: A UXÍLIOS -2013 - T IPOS – C ALOUROS
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G RÁFICO 3: S UBSÍDIOS 2013 – R ESTAURANTE

G RÁFICO 4: O UTRAS D ESPESAS - 2013 – P ROGRAMAS
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G RÁFICO 5: A RRECADAÇÃO -2013 - P LANO /P ROJETO /P ROGRAMA
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4. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR TODA A
EQUIPE DA PRAE

4.1

PROGRAMAS E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DA PRAEUNIFESP

4.1.1 Programa de Auxílio Permanência (PAPE)

Os dilemas e limites desse Programa são questionados desde o início da nova gestão.
De um lado, temos a constatação de que os valores pagos mensalmente tornam
possível a permanência estudantil. De outro, evidencia-se a substituição do que seria a
plena implementação de um campus universitário, com moradia e refeitório capaz de
suprir as necessidades de toda a comunidade acadêmica, por um repasse financeiro
que infla o comércio e o setor imobiliário das regiões próximas aos campi. Além disso,
histórias de estudantes cujo objetivo de conclusão de um curso universitário deu lugar
à manutenção do papel social de beneficiário de um programa que se torna dessa
maneira a base do seu orçamento mensal levaram à ampliação dos nossos
questionamentos e foram a base para a realização do I Seminário de Políticas de
Permanência na universidade: dilemas presentes e perspectivas futuras.
Diante desse quadro, a CAAP adotou como estratégia para o ano de 2013 a
manutenção do Programa, porém, com a adoção de medidas mais rigorosas no
controle, renovação e suspensão dos auxílios, além de realizar coletas de dados e
estudos sobre a duração dos auxílios, o tempo médio de integralização dos cursos dos
beneficiários PAPE e a evasão escolar decorrente da falta de recursos financeiros.
No final do ano, o CAE aprovou as novas regras para adesão ao Programa, em que se
destaca a limitação de pedidos de renovações desse auxílio, condicionando-o ao
período estimado de conclusão dos cursos da Unifesp, o que não ocorria nas edições
anteriores. A CAAP também estreitou as relações e os fluxos de trocas de informações
com a Prograd a fim de tornar mais rápida a identificação de casos de estudantes
beneficiados pelo PAPE e que foram reprovados por frequência. Essa medida também
não era adotada na gestão anterior. Mesmo assim, o número de beneficiários do
Programa aumentou (ver PAPE em números).
O modo de mensuração dos auxílios também foi modificado: nos anos de 2011 e 2012
somavam-se mensalmente cada um dos tipos de auxílios recebidos por cada estudante
(auxílio moradia, transporte e alimentação) e acumulavam-se as somatórias mensais, o
que resultava em relatórios com números muito elevados, porém sem a precisão com
relação ao número de estudantes beneficiados. Assim, se um estudante recebeu dois
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auxílios durante o ano, ao invés dele ser contabilizado como 1, na metodologia
adotada ele isso gerava o total de 24 (dois auxílios multiplicados por 12 meses).
PAPE em números 2013
Tipo de Auxílio Valor
Alimentação
R$ 213,00
Moradia
R$ 373,00
Transporte
R$ 160,00
Creche
R$ 120,00
T ABELA 4: VALORES POR TIPO DE AUXÍLIO PAPE

Campus
Baixada Santista
Diadema
Guarulhos
Osasco
São José dos Campos
São Paulo
TOTAL de auxílios concedidos em
agosto/2013 (mês de maior número de
auxílios)

Quantidade
de alunos
299
227
484
47
115
134
1.306*

T ABELA 5: N ÚMERO DE A LUNOS CONTEMPLADOS P OR C AMPUS

ANO

MÊS

1
2
3
4
5
6
2013
7
8
9
10
11
12
TOTAL PAGO EM 2013

NÚMERO DE
ALUNO
987
966
1012
1147
1230
1283
1286
1306
1238
1225
1207
1185

VALORES
R$ 425.109,00
R$ 426.231,00
R$ 451.258,00
R$ 515.458,00
R$ 554.883,00
R$ 574.637,00
R$ 577.554,00
R$ 581.456,00
R$ 537.657,00
R$ 530.117,00
R$ 518.634,00
R$ 508.418,00
R$ 6.201.412,00

T ABELA 6: QUANTIDADE DE ALUNOS BENEFICIÁR IOS DO PAPE POR M ÊS
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G RÁFICO 6: QUANTIDADE DE ALUNOS

BENEFICIÁRIOS DO PAPE POR MÊS

G RÁFICO 7: VALORES DO PAPE POR MÊS

O número de estudantes matriculados na graduação da Unifesp em 2013 foi de
10.304, portanto o PAPE atendeu em 2013 a um percentual de 14% dos estudantes da
universidade. Para termos uma base de comparação, no ano de 2012 eram 1.215
estudantes participantes do Programa e a universidade tinha 9.665 estudantes
matriculados.
Em 2013, o número de estudantes beneficiados caiu de agosto até dezembro
principalmente em função de dois fatores: 1- a migração de alguns estudantes do PAPE
para o PBP; 2- a suspensão ou exclusão de estudantes que tiveram reprovações por
frequência no primeiro semestre de 2013 (encerrado em outubro/novembro de 2013).
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Baixada
Santista

Diadema

Guarulhos

Osasco

São José
dos
Campos

São Paulo

Total

Auxílio
transporte

51

79

227

29

49

38

473

Auxílio
moradia

242

121

200

17

70

64

714

Auxílio
alimentação

215

195

437

43

103

85

1078

Auxílio
creche

11

7

29

3

2

2

54

Total

519

402

893

92

224

189

2319

T ABELA 7: Q UANTIDADE DE AUXÍLIOS POR CAMPUS ( AGOSTO /2013)

G RÁFICO 8: Q UANTIDADE DE AUXÍLIO S POR CAMPUS ( AGOSTO /2013)
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Mês

Auxílio
alimentação

Auxílio creche

Auxílio
Moradia

Auxílio
transporte

Total

jan/13

846

36

468

414

1764

fev/13

822

37

486

409

1754

mar/13

853

39

532

409

1833

abr/13

959

47

627

432

2065

mai/13

1018

51

690

440

2199

jun/13

1061

54

708

459

2282

jul/13

1058

53

716

450

2277

ago/13

1078

54

714

473

2319

set/13

1068

54

602

494

2218

out/13

1061

52

589

488

2190

nov/13

1048

50

571

478

2147

dez/13

1026

47

561

469

2103

Total

11898

574

7264

5415

25151

T ABELA 8: QUANTIDADE DE AUXÍLI OS POR TIPO E M ÊS

G RÁFICO 9: QUANTIDADE DE AUXÍLIOS POR TIPO E MÊS
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4.1.2 Programa de Bolsas Iniciação à Gestão – (BIG)

F IGURA 3: DIVULGAÇÃO DO EDITAL

BIG

Com o objetivo de oferecer ao estudante espaços e condições para a sua iniciação e
seu desenvolvimento em atividades que promovam sua inserção e seu aprimoramento
profissional, a CAEXT realizou a segunda edição do Programa de Bolsas Iniciação à
Gestão – BIG 2013.
O programa tem uma natureza ao mesmo tempo acadêmica e profissionalizante, no
que diz respeito ao processo de formação universitária do estudante, oferecendo a
oportunidade de adquirir experiências e conhecimentos para sua futura inserção no
mercado de trabalho em setores relacionados à gestão educacional, institucional e
social.
Este ano, no total, foram, 56 projetos inscritos, os quais totalizaram 117 pedidos de
bolsas. Desse total, foram oferecidas 61 bolsas no valor de R$ 400,00, para um período
de 10 meses de projeto. O orçamento para o BIG2013-2014 é de R$ 244 mil.
Este ano, cada projeto foi avaliado anonimamente por dois pareceristas externos ao
campus de origem do projeto, que os receberam sem identificação do proponente e os
avaliaram quantitativa e qualitativamente. Após a análise, consolidação e divulgação
dos resultados todos os proponentes receberam os pareceres emitidos pelos
pareceristas, quantitativas e qualitativas.
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A seguir, as estatísticas do Programa BIG 2013:
Projetos inscritos na seleção BIG 2013-2014 - por campus/ setor
Campus/ setor
Número
%
Baixada Santista
8
14,29
Diadema
8
14,29
Guarulhos
25
44,64
Osasco
3
5,36
PRAE
3
5,36
São José dos Campos
6
10,71
São Paulo
3
5,36
Total
56
100,0
T ABELA 9: QUANTIDADE DE PROJET OS INSCRITOS POR CAMPUS

Distribuição das bolsas aprovadas - BIG 2013-2014 - número e percentual -por campus/ setor
Campus/ Setor
Solicitadas
Concedidas
%*
Baixada Santista
14
9
14,75
Diadema
17
9
14,75
Guarulhos
54
27
44,26
Osasco
8
2
3,28
PRAE
4
3
4,92
São José dos Campos
14
8
13,11
São Paulo
6
3
4,92
Total
117
61
100,0
* Em relação ao total de bolsas=61.
T ABELA 10: QUANTIDADE DE BOLSAS APROVADAS POR

CAMPUS

Origem dos pareceristas BIG 2013-2014 - por campus
Campus
Número
Baixada Santista
12
Diadema
3
Guarulhos
6
Osasco
4
São José dos Campos
6
São Paulo
6
Total
37
T ABELA 11: QUANTIDADE DE PARECERISTAS POR CAMPUS
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4.1.3 Rede Procultura: Mapeamento e promoção das atividades
culturais na UNIFESP

F IGURA 4: DIVULGAÇÃO DA REDE PROCULTUR A

A formação da Rede Procultura Unifesp tem como objetivo mapear e promover as
atividades culturais da Unifesp no âmbito das ações da Coordenadoria de Políticas
Culturais da Pró-reitora de Extensão (Proex Unifesp) e da Coordenadoria de Cultura,
Esporte e Lazer da Pró-reitora de Assuntos Estudantis (PRAE Unifesp).
A Rede Procultura Unifesp está fazendo um mapeamento dos projetos e grupos
culturais e iniciou a organização das mesas redondas em cada Campi visando refletir
sobre o lugar da cultura na Universidade.
Desde agosto de 2013 estão sendo coletadas informações de projetos realizados nos
campus da UNIFESP (São Paulo, Guarulhos, Diadema, Baixada Santista, São José dos
Campos e Osasco), através da inserção de dados pelos coordenadores dos grupos
culturais na página da CCEL.

4.1.4 Políticas de Saúde vigentes na PRAE
A partir de 2013, com a posse da atual Reitoria, foi dado início a um processo de
análise e avaliação das políticas de atenção à saúde do estudante da UNIFESP. Este
processo tem a intencionalidade de aproveitar as experiências que se mostraram
exitosas, aprimorar aquelas que demandam desenvolvimento e criar novas estratégias
concernentes com as demandas dos espaços estudantis.
Desde o início da atual coordenação de saúde foram construídos dispositivos que
problematizassem o modelo de atenção em saúde oferecido pela Universidade.
Baseados na história desse tipo de atenção, nas condições físicas, nos insumos, fluxos
e gestão de pessoas, era possível compreender que existia um hiato entre a promessa
de um modelo de saúde substitutivo do SUS ou dos planos privados dos estudantes e a
realidade concreta encontrada nos campi.
O modelo substitutivo propagado como política de saúde da universidade acenava para
uma atenção integral em todos os níveis de complexidade da atenção em saúde,
todavia desconsiderava que não possuía servidores em número suficiente (pensando a
relação número de estudantes versus turnos de funcionamento dos campi versus
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demandas provenientes da operacionalização de outras políticas); estruturas físicas
adequadas e insumos necessários para este tipo de ação.
A incidência do processo de mudanças necessárias para o ajustamento dessas
questões passa pela concepção de saúde que adotaremos e a operacionalização de
fluxos de ações condizentes com esta concepção. Nesse sentido, a questão primordial
seria como oferecer atenção em saúde diante de nossa realidade?
Dessa forma, temos progressivamente problematizado o trabalho desenvolvido ao
mesmo tempo em que colocamos em discussão as possibilidades de atenção em saúde
(concepções e ações) que podemos desenvolver na universidade. A primeira, e mais
significativa delas, é a escuta dos estudantes – nos diversos campi – sobre as
representações de saúde, trabalho em saúde e demandas que eles têm. A
coordenação de saúde tem ido aos campi fazer esse diálogo de modo que essas
questões pautem a organização formal da política. Em 2013 foram visitados os campi
da Baixada Santista, Osasco, Diadema e São José dos Campos.
Outra fonte de problematização e desenvolvimento, que também compõe o processo
de construção da política, são as reuniões com os servidores que atuam junto aos
NAES. Estas reuniões têm várias finalidades, entre elas, trazer discussões acerca de
modelos de atenção em saúde mais coletivizados, trabalhar a permeabilidade entre as
disciplinas de conhecimento e incentivar o interprofissionalismo. A cultura
organizacional precedente clivou as ações por modalidades de atenção. Dessa forma,
as reuniões de equipe pretendem restituir os espaços coletivos de modo que a atenção
ao estudante seja concebida e operacionalizada de forma ampla, contributiva entre os
pares profissionais.
No presente, uma proposta formal de modelo de atenção em saúde está redigida e os
próximos passos serão o encaminhamento para os departamentos realizarem uma
discussão sobre ela e posteriormente finalizá-la com as contribuições dos servidores,
estudantes e docentes. A partir de sua finalização, encaminhar ao Conselho de
Assuntos Estudantis para amplo debate e contribuições.
Além da política, um projeto de suporte às ações da PRAE foi desenvolvido. O projeto
“Suporte Autônomo Temporário – SAT” pressupõe um novo formato de atenção em
saúde, estando dentro de uma concepção mais ampla de suporte à PRAE, na qual os
estudantes dos campi comporão a gestão da saúde em sua concepção e
operacionalização. O projeto tem sido discutido entre servidores e estudantes e teve
uma boa recepção. Do ponto de vista organizacional, responde à demanda da PRAE
por colaboradores; do ponto de vista acadêmico, contribui para a trajetória acadêmica
do estudante e do ponto de vista do sujeito, coloca a comunidade diante de novas
formas de produção de cuidado/atenção em saúde que estão previstas dentro do
Sistema Único de Saúde e são apontadas como modelos importantes de capilarização
da atenção.
Observamos que mudanças nas concepções e modelos de operacionalização em saúde
são necessárias.
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O percurso demonstrou que o peso da tradição do modelo biomédico herdado pela
história de constituição da universidade se repete na organização dos servidores e nos
pedidos da comunidade acadêmica como um todo, sobretudo dos estudantes.
A história da saúde em nosso país é baseada nesse modelo hierárquico e
unidimensional, portanto, a mudança na cultura pretendida por nós não será tarefa
fácil, sem resistência.
De fato, insidiosamente, o modelo antecedente naufragou nas impossibilidades
concretas de operacionalização, todavia, como manteve operante no discurso
institucional, a política de saúde da PRAE reiterou as promessas.
Atualmente os desafios estão colocados pela organização da atenção em saúde de
forma clara, transparente, tendo seus fluxos acessíveis à comunidade acadêmica, com
seus limites e possibilidades.
Do ponto de vista da gestão de pessoas, é preciso consolidar os princípios da política
em ações concretas, além da descriminação de ações já propostas pelos eixos de
articulação. Para além dessas questões, também precisamos trabalhar a transição
entre os modelos (do biomédico ao coletivo), pois existem resistências e
incompreensões a respeito das formas de atuação.
O serviço especializado (SSCD) precisa ser revisto, uma vez que sua manutenção
reitera uma expectativa de atenção integral, em todos os níveis de execução / atenção
em saúde. Outra questão importante a esse respeito está à relação deste serviço à
política da PRAE e assim como operacionalizar suas ações a partir dos pressupostos
que estão sendo construídos.
Por fim, é importante lembrar que as mudanças propostas pela nova proposta de
política de saúde não pretende-se minimalista. Operacionalizar uma política de saúde
para uma população jovem e diversa quanto a nossa pressupõe um quadro de
servidores coerente com os níveis de demanda postos pela política (a concreta e a
desejável). Dessa forma, em sua operacionalização, é possível que a atividade clínica
ganhe novos lugares e importância; assim, ressaltamos a necessidade de reforços e
complementação para as equipes locais dos NAEs.

4.1.5 Ações institucionais aos ingressantes
Em 2013 foram continuadas as ações da gestão anterior com relação à acolhida dos
novos estudantes: campanha anti-trote e Manual do Estudante somente atualizandoo. Trabalhou-se para em 2014 implementarmos mudanças. São elas:
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4.1.5.1 Campanha Institucional
A Pró-Reitoria com amplo apoio do Conselho de Assuntos Estudantis moveu uma
grande campanha de conscientização para uma recepção digna aos ingressantes na
Unifesp sem qualquer forma de violência ou constrangimento, assim foram colocados
nos diversos campi da Unifesp cartazes e faixas com o mote da campanha: “O Trote
não é legal” além do número de telefone e o email para possíveis queixas, ambos
ligados diretamente à Pró-Reitoria.

F IGURA 5: DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTITROTE
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4.1.5.2 Manual do Aluno
Todos os ingressantes da Unifesp em 2013 receberam no momento da inscrição um
manual, especialmente desenvolvido para eles, continha informações do
funcionamento da PRAE e dos programas desenvolvidos. O Manual do Aluno foi
entregue em versão impressa e encaminhado por email a todos os ingressantes com a
saudação da Pró-Reitoria e o link da versão digital que fica hospedada no site da PRAE
(http://prae.unifesp.br/component/content/article/116-site/144-manual-aluno-prae).

F IGURA 5: DIVULGAÇÃO DO MANUAL

DO ALUNO

2013 E MANUAL DO ALUNO 2014
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5. PROGRAMAS FEDERAIS DOS QUAIS A PRAE
PARTICIPA

5.1

PNAES – PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
(MEC)

O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) apoia a permanência de estudantes
de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições
federais de ensino superior (IFES). O objetivo é viabilizar a igualdade de oportunidades
entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, a
partir de medidas que buscam combater situações de repetência e evasão.
O PNAES oferece assistência à 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.
As ações são executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e
avaliar o desenvolvimento do programa.

5.2

Programa de Bolsa Permanência (PBP-MEC)

Implementado nas universidades federais em maio de 2013, o PBP passou a ser de fato
uma forma de benefício para os estudantes da Unifesp em julho de 2013, mês em que
de fato os valores das primeiras bolsas foram depositados. A adesão dos estudantes
tem sido crescente, porém, com desconfiança uma vez que muitos estudantes que
migraram do Programa PAPE para o PBP tiveram erros e atrasos nos depósitos
bancários. A forma de migração adotada pela CAAP foi a seguinte: em junho de 2013
foi enviada carta informativa a todos os estudantes participantes do PAPE que se
enquadravam na nova modalidade de bolsa PBP. Para aqueles que recebiam benefício
PAPE de R$160,00, de R$213,00 ou de R$ 373,00, a migração foi financeiramente
vantajosa, uma vez que o valor concedido pelo MEC é de R$ 400,00. Esses foram os
primeiros estudantes a se cadastrar voluntariamente no novo Programa. Para os
estudantes que recebiam benefícios PAPE acima de R$400,00, a CAAP optou por
manter um benefício complementar PAPE acrescido ao valor ofertado pelo PBP. Assim,
as faixas de valores do PAPE de R$213,00 e de R$ 373,00 passam a ser repassadas aos
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estudantes como complemento dos R$400,00 do PBP. Isso acarretou um aumento no
recebimento dos valores por parte de todos os estudantes que ingressaram no PBP.
A partir de 2014, os novos ingressantes nos Programas de benefícios (PAPE ou PBP)
serão automaticamente direcionados para um ou outro Programa. Os estudantes
veteranos que se enquadrem no perfil PBP terão até o final do mês de fevereiro de
2014 para obrigatoriamente migrar do PAPE para o PBP.
PBP em números:
Campus

Quantidade
de bolsistas
Educação Física – Integral
26
Fisioterapia – Integral
21
Nutrição – Integral
21
Psicologia – Integral
16
Terapia Ocupacional – Integral
32
Ciências Ambientais – Integral
13
Ciências Biológicas – Integral
7
Farmácia e Bioquímica – Integral
0
Ciências Biológicas – Modalidade Médica (Integral)
2
Enfermagem – Integral
30
Fonoaudiologia – Integral
11
Medicina – Integral
22
201
Total
Curso

Baixada Santista
Baixada Santista
Baixada Santista
Baixada Santista
Baixada Santista
Diadema
Diadema
Diadema
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

T ABELA 12: QUANTIDADE DE ALUNOS

5.3

CADASTRADOS NO

PBP ( DEZEMBRO /2013)

PROMISAES

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) que estava ligado à
Prograd foi repassado aos cuidados da PRAE, em comum entendimento de ambas as
Pró-Reitorias.
O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior tem o objetivo de fomentar a
cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países com os quais mantém
acordos – em especial os africanos – nas áreas de educação e cultura.
O projeto oferece apoio financeiro de R$622,00 para alunos estrangeiros participantes
do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), regularmente
matriculados em cursos de graduação em instituições federais de educação superior.
O auxílio visa cooperar para a manutenção dos estudantes durante o curso, já que
muitos vêm de países pobres.
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5.4

INCLUIR

O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) propõe ações que
garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino
superior (IFES).
O Incluir tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos
de acessibilidade nas IFES, os quais respondem pela organização de ações
institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica,
eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de
comunicação.
Desde 2005, o programa lança editais com a finalidade de apoiar projetos de criação
ou reestruturação desses núcleos nas IFES. Os núcleos melhoram o acesso das pessoas
com deficiência a todos os espaços, ambientes, ações e processos desenvolvidos na
instituição, buscando integrar e articular as demais atividades para a inclusão
educacional e social dessas pessoas.

5.5

LEI DE COTAS

A consolidação da lei das cotas para o ingresso nas universidades federais na
Unifesp.
A Lei nº 12.711/2012 garante a reserva de até 50% das matrículas por curso e turno
nas universidades e institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos
oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação
de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência.
Na Unifesp :
Em 2013 temos 15% reserva de vagas
Em 2014 teremos 25%, conforme aprovado no CONSU
Até 2016 teremos os 50% de vagas, como prevê a lei
Ao assumir a CAAP foi iniciado um diálogo com a Prograd no sentido de conhecer,
colaborar e aprimorar o processo de análise da documentação capaz de aferir a
legitimidade do ingresso de estudantes cotistas. Iniciado em 2012/2013, tal processo
apresentava diversas inconsistências, sem clareza sobre os fluxos e as
responsabilidades das duas pró-reitorias. Durante o ano de 2013, foram elaborados
ofícios da CAAP à Prograd decorrentes da aproximação com aquela pró-reitoria em
que foram se esclarecendo o papel e a competência de cada uma das instâncias nesse
processo. Graças a isso, em 2013-2014 os editais de vestibular misto e Sisu bem como
a matrícula dos ingressantes cotistas está se dando de forma mais transparente e
consistente.
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6. PRINCIPAIS AÇÕES DE 2013

6.1

WORKSHOPS DOS NAES

A política de permanência estudantil da universidade é composta pelo cruzamento de
diversas questões que têm origens, pactuações e formas de operacionalização
igualmente diversas. A natureza multicampi da universidade impõe diálogos contantes
entre essas dimensões, e, no tocante à operacionalização das políticas de atenção
estudantil, o Núcleo de Apoio ao Estudante é um importante articulador da relação
entre as demandas locais, específicas de cada campus, e a política da universidade,
destinada a todos os estudantes.
Gestado concomitante ao desenvolvimento das políticas institucionais subsidiadas
pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES / 2010), a iniciativa de
implantação dos NAEs teve uma ancoragem na história de assistência aos estudantes
da universidade que era eminentemente clínica. Com a experiência de trabalho
acumulada nos últimos anos, foi possível identificar que este modelo de atenção ao
estudante tinha limitações e era preciso reformulá-lo, tanto em suas bases conceituais
quanto em suas formas de operacionalização.
É nesse sentido que a nova gestão da PRAE pode observar essa trajetória e criar
condições para que o grupo de servidores que integra o NAE pudesse debater suas
práticas cotidianas. Essa experiência foi chamada de WORKSHOP NAEs e consistiu de
um conjunto de encontros entre as equipes de todos os NAES, gestores e convidados.
Os workshops tiveram como objetivo a troca de experiências entre as equipes ao
mesmo tempo em que propiciaram um espaço de formação e reflexão sobre os
princípios que servirão para as bases das suas ações. Conceitos como “saúde coletiva”,
“cultura”, “educação”, “modalidades não clínicas de atenção”, “trabalho em equipe
multiprofissional”, dentre outros, foram debatidos em conjunto com a equipe da PRAE
visando a elaboração de uma base comum a partir da qual todos construam a política
desejada.
Este momento refletiu um processo comprometido com a qualificação e o
empoderamento dos profissionais e que terá como consequência de seu
amadurecimento o estabelecimento de programas e ações identificados com as
realidades e demandas das equipes e de seus campi.
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A seguir apresentamos uma síntese dos encontros:
1º WORKSHOP – 08.05.13
O primeiro workshop tinha a finalidade de criar um espaço de diálogo de entre as
equipes dos NAEs de modo que pudéssemos compartilhar experiências e criar um
espaço de troca de ideias, experiências.
Questões que orientaram o workshop: ações comuns; ações específicas; modelos de
atenção (saúde, cultura, esportes, lazer, avaliação de auxílios, alimentação, entre
outras); perfil do estudante e condições estruturais dos campi.

F OTO 1: ACERVO PRAE

2º WORKSHOP – 05.06.13
Tendo acesso às questões gerais e específicas que caracterizavam a constituição dos
NAEs, o segundo workshop demonstrou a necessidade de pautar questões mais gerais
que incidem sobre o trabalho nos NAEs. Dessa forma, as discussões desse dia de
trabalho foram pautadas por:
- discussão sobre o PNAES – Plano Nacional de Assistência Estudantil;
- a necessidade de criação de um regimento para os NAEs e a revisão do regimento da
PRAE;
- trabalho de grupo para orientar a construção de focos de trabalho a partir das
demandas trazidas pelos servidores;
- socialização das experiências de mestrado e doutorado entre os servidores,
sobretudo àquelas voltadas ao público estudantil;
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- sugestão de temas para discussão de grupo e incremento das ações do NAE.
3º WORKSHOP– 26.06.13
A partir das sugestões de temas para discussão, o terceiro workshop foi marcado pela
presença de convidados que trouxeram importantes contribuições / discussões para o
trabalho de reorintações de concepções e práticas dos NAEs. As discussões foram
divididas em dois períodos.
No período da manhã, tivemos a professora Florianita Braga Campos, com o tema
“Saúde Coletiva”.

F OTO 2: ACERVO PRAE

No período da tarde foi feita uma discussão sobre o modelo de atenção em saúde
desenvolvido pelos NAEs. Nele, foram discutidas questões como o número de
servidores em relação à comunidade dos campi, a situação estrutural dos espaços de
atendimento, os insumos necessários, a relação de referência e contrarreferência com
o SSCD e as possibilidades de alargamento da atuação uma outros modelos não
clínicos de atuação.
4º WORKSHOP – 27.06.13
Continuando a discussão a partir de temas sugeridos pelas equipes e pela PRAE, o
quarto workshop foi dividido em dois períodos trazendo convidados para discutir
questões do cotidiano dos NAEs. Nesse sentido, tivemos a presença dos professores
Fernando de Almeida Silveira, do campus Baixada Santista, e seu convidado, Renato
Gomes Pávon, para discutir a relação de atenção em saúde no espaço de formação
universitária. Com o título: "O que estamos fazendo de nós mesmos enquanto sujeitos
da Interface Saúde-Educação: articulações entre a percepção em Merleau-Ponty e a
subjetivação em Foucault", os convidados trouxeram contribuições para as equipes
oportunizando espaço de diálogos e discussões sobre os trabalhos nos NAEs.
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No período da tarde, a discussão foi feita pela professora Ana Pimenta Hoffmann, do
campus Guarulhos, na qual questões da área cultural da universidade foram debatidas.
Com o título: "O que é cultura na Universidade: perspectivas da formação de rede de
promoção de atividades culturais e esportivas na PRAE UNIFESP", a discussão trouxe
elementos para um diagnóstico de como podemos organizar redes de atuação nesse
nível da política.

F OTO 2: ACERVO PRAE

5 º WORKSHOP – 13.08.13
Finalizando o processo de partilhas entre os NAES, o 5º workshop trabalhou dois temas
importantes, partindo da questão da atuação interdisciplinar e interprofissional e
posteriormente tematizando as possibilidades de entendimento e operacionalização
do Programa PAPE-Unifesp.
No período da manhã o professor Juarez Pereira Furtado, do campus Baixada Santista,
fez a seguinte fala: “Interdisciplinaridade e participação: o que podemos aprender com
as práticas”. Nesta, questões sobre o trabalho profissional a partir do campo da
política, invertendo a priorização do núcleo profissional, foi debatida entre o
convidado e as equipes.
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F OTO 3: ACERVO PRAE

No período da tarde, a professora Marian Ávila de Lima e Dias ministrou palestra:
“Interlocuções do PAPE com a equipe dos NAEs”. Neste momento, questões da
operacionalização da política de auxílios, seus determinantes, condicionantes, entre
outras questões, foram trazidas ao debate de modo que os profissionais pudessem
reconhecer possibilidades de atuação nesse campo da política.
O fim dos workshops, como método de levantamento de possibilidades de trabalho e
demandas ligadas a esse processo, sinalizou um conjunto de estratégias necessárias
para o desenvolvimento do trabalho nos NAEs. Dessa forma, o modelo de diálogo que
converge demandas a partir das políticas, e não do núcleo profissional, foi observado
como mais adequado à condição de trabalho dos servidores.
Nesse processo, diversas questões emergiram como foco de trabalho para futuros
encontros profissionais, dentre as quais destacamos:
- mudança da concepção clínica de atuação para o modelo de apoio / suporte,
contando com equipamentos locais para o seguimento das demandas;
- delineamento de fluxos de trabalho transparentes;
- necessidade de educação continuada para os servidores;
- foco no desenvolvimento da atividade no campo profissional (demandas da política e
não da especificidade disciplinar);
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Após os workshops algumas reuniões técnicas deram continuidade ao processo com
característica mais executiva e pragmática, tentando esboçar e definir: Regimento dos
NAEs, Ações e Programas – Comuns aos NAEs e Específicos Campi, Comunicação e
Divulgação das decisões a toda comunidade acadêmica, a formatação de eventos
sobre Drogas e a definição de linguagem e comunicação visual com escolha de novos
Logotipos para cada NAE. As reuniões ocorreram em 23/10/2013, 14/11/2013 e
16/12/2013.

6.2

DIAGNÓSTICO RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

A PRAE tem buscado conhecer a realidade de cada um dos restaurantes existentes na
Universidade e, junto com apoio do Escritório Técnico está analisando os atuais
contratos existentes pensando em possibilidades de mudança e uniformização de
alguns aspectos em parceria com todos os Campi. Diagnóstico e ideias serão objeto de
reunião a ser agendada e da formulação de algumas propostas para debate e decisão
coletiva. Serão consultados todas as comissões paritárias de alimentação existentes
em alguns campi, bem como os fiscais de contrato. Enquetes poderão ser realizadas
junto aos estudantes.
As informações que estão sendo compiladas são: patrimônio dos restaurantes
universitários (equipamentos de cozinha de grande porte, eletrodomésticos, utensílios
de cozinha, louças e talheres, além do quantitativo de mesas, cadeiras e as condições
em que estas se encontram); licenças e liberações da vigilância sanitária, incluindo a
inspeção do corpo de bombeiros em todos os espaços utilizados pelos restaurantes ou
em vias de serem utilizados; Como está sendo realizado o controle das vendas dos
tíquetes? Se há ou não uso de descartáveis bem como a separação e a destinação dos
resíduos? Quais são as condições de acessibilidade para deficientes físicos? Se há
comissão de alimentação no campus? Paritária? Como é constituída e sua formação e
contatos do responsável (email e telefone).
Enquanto confeccionamos o diagnóstico já iniciamos trabalho junto ao Escritório
Técnico e à Pró-Reitoria de Administração (ProAdm) para a redação de um modelo
padrão de contrato que será levado aos campi para discussão e adaptação às suas
realidades. Espera-se com isso ter uma agilidade maior nas licitações, poder de
negociação com as empresas, controle informatizado dos pagamentos, e,
principalmente, a oferta de um bom serviço de alimentação na universidade, que
contemple inclusive questões de acessibilidade e de sustentabilidade. Todas as
sugestões são bem vindas e, recomendamos que sejam feitas através das comissões de
alimentação dos campi e/ou fiscais de contratos. No novo site da PRAE haverá um link
para restaurantes com muitas informações interessantes.
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No caso dos Restaurantes, em 2013 destacamos:
Reabertura do Restaurante Universitário no Campus Diadema
Após um ano e sete meses fechado, reabriu, em 22 de julho o serviço de Restaurante
Universitário em Diadema, diante da assinatura de um contrato temporário em caráter
emergencial, por até 90 dias renováveis por até mais 90 dias.
A PRAE de acordo com a Resolução CONSU n, 75 de 13 de junho de 2012, artigos 2o,
3o e 4o, é co-responsável e deve tomar todas as decisões referentes aos restaurantes
universitários em conjunto com as direções de campus da Unifesp. O Campus Diadema
estava diante de uma nova licitação a ser cancelada e recomeçada, o que implicaria em
mais alguns meses sem restaurante. O mesmo estava por completar um ano e sete
meses parado. Diante do impasse foi decidido que a PRAE, com apoio do escritório
técnico e da Pró-Reitoria de Administração, faria a contratação emergencial bem como
os trâmites iniciais para a contratação definitiva, a ser gerida, posteriormente pelo
Campus Diadema. Assim foi feito e os estudantes podem agora usufruir de seu direito
à alimentação, previsto no PNAES, cujo recurso é distribuído para a PRAE. Estamos
muito felizes em poder encerrar esta demanda antiga do Campus e esperamos ter o
contrato definitivo antes do fim deste contrato temporário. Bom apetite!
Para conhecimento segue link da reportagem feita pela nossa equipe de Comunicação:
http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/index.php?c=Noticia

F OTO 4: ACERVO PRAE

F OTO 5: ACERVO PRAE
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6.3

DROGAS NA UNIVERSIDADE – Um início de diálogo visando
construção de uma política

Vista grossa? Punição? Descumprir leis? Autonomia universitária? Papel educativo?
Redução de danos? Polícia? Política? Não polícia? Não política? Tratamento médico?
Internação compulsória? Proíbe? Aceita? Criminaliza? São muitas as possibilidades de
se lidar com a questão das drogas na sociedade. Na universidade que é pública,
“opções” como descumprir leis desaparece. O papel educativo se sobressai e, esperase que haja amplo e democrático debate, contemplando os muitos pontos de vista,
provenientes de especialistas ou não, de dentro e de fora da Universidade. Seja qual
for, além de educar, a universidade deve respeitar a legislação vigente e buscar a
segurança e integridade de seus alunos em suas atividades acadêmicas. A Unifesp têm
diversos serviços com filosofias de atuação distintas que podem ser procurados por
estudantes que queiram se tratar voluntariamente, possui os Núcleos de Apoio aos
Estudantes (NAEs) que podem encaminhar interessados em tratamento para serviços
de saúde pública ou para o Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD).
A PRAE e a reitoria Unifesp entendem a importância e riqueza deste debate, por isso
quer ouvir o que pensam especialistas, discentes, docentes e servidores técnicos sobre
o assunto e negociar, dentro daquilo que é possível, políticas e ações para lidar com a
questão.
Um primeiro passo foi dado logo no início da gestão Plural e Democrática, quando saiu
uma edição especial do Jornal Entrementes tratando do uso de drogas como caso de
política e ouvindo alguns de seus especialistas a respeito de redução de danos,
internação
compulsória
e
legalização
de
uso
(http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/pdf/entrementes/entrementes_especial_2_j
ulho_2013.pdf). Agora serão dados novos passos: a construção conjunta com alunos,
docentes e servidores técnicos de uma série de eventos que buscarão tratar do
assunto com especialistas (da Unifesp e de fora dela), pessoas ligadas a marchas, e
coletivos, encabeçados pela PRAE e pelo Departamento de Comunicação Institucional
(DCI). Pretende-se fazer um evento inaugural seguido de outros ciclos em cada campi.
Após estes eventos a universidade, em fóruns coletivos específicos, buscará definir
uma política para as drogas na Universidade.
A programação está sendo construída junto com estudantes e servidores da
universidade.

6.4

MORADIA ESTUDANTIL

Em 2013 foram reavaliadas as documentações dos terrenos para a moradia dos campi
de Osasco, São Paulo e São José dos Campos e a eles solicitados que completem a
documentação. Em reunião com a Pró-Reitoria de Planejamento e o Instituto de
Arquitetos do Brasil (IAB) foi definido que será feito um grande convênio entre a
Unifesp e o IAB para a realização de concursos públicos para os projetos das moradias.
Ficou sob responsabilidade da PRAE a preparação dos termos de referência para os
concursos, nos campi que possuem terreno regularizado. Nos três campi que ainda
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não têm terreno, a busca está sendo incentivada. Fora isso foi criada no CAE nova
Comissão para tratar do tema, com membros de todos os campi e das pró-reitorias
envolvidas.
A comissão após nomeada, passou a se reunir mensalmente: 28/08, 19/09, 10/10 e
28/11 e as principais ações (Comissão e PRAE) foram:
1. Instituição da Comissão com Portaria e indicações dos Campi e categorias;
2. PRAE junto com a Proplan realizou Check-list de documentos necessários para
futuros concursos e solicitação dos documentos faltantes;
3. Proplan e Comissão iniciaram negociações com os Campi que não têm terrenos
para solução (Proplan e Comissões locais), incentivando a ampla procura de
propriedades que pudessem futuramente abrigar as moradias relativas às
unidades universitários e posteriormente indicando-as à pró reitoria
responsável pelos trâmites de desapropriação para execução dessas medidas;
4. PRAE solicitou que os Campi que ainda não tinham Comissões locais de moradia
que a montassem, indicando membros para compor e dialogar com a Comissão
central, sendo que os NAEs seriam os protagonistas destas comissões. Também
estipulou-se que as tais comissões deveriam ser compostas de uma estrutura
padrão de membros, ressalvadas as especificidades de cada campus, e que as
decisões tomadas por seus integrantes serão devidamente discutidas e
aprovadas pela comissão principal;
5. PRAE e Proplan realizaram reuniões com IAB, Procuradoria Jurídica e outros,
além de Conselho de Planejamento para criação da Minuta de Chamamento
Público para seleção de propostas para escolha de entidade organizadora para
promoção de ações visando à realização de Licitação na modalidade de
Concurso Público para Projeto de Arquitetura, com vistas a selecionar melhores
propostas arquitetônicas para Moradia Estudantil para seus campi;
6. Comissão definiu orientações às comissões locais para consultas à comunidade
a fim de compor termos de referência e visando a adoção de medidas
informativas relevantes aos grupos interessados sobre o andamento das
discussões, como forma de dar ampla publicidade e de se arrolar questões
supervenientes abordadas por estes que possam ser de essencial importância
na implementação dos projetos e da futura construção das moradias;
7. Criou-se subcomissão para a redefinição e atualização da demanda por
unidades habitacionais e número de alunos de cada campus tendo em vista
prazo da última estimativa realizada, além de estudo pormenorizado através
dos dados estatísticos disponíveis para a verificação da viabilidade e
necessidade de moradia em determinadas unidades. Estudo e consenso da
adoção de novos critérios para a concessão do direito ao uso das moradias,
além de discussão visando estipular o tempo de permanência máximo
permitido;
8. PRAE procede à publicização das ações e documentos no Jornal da PRAE, no
CAE, no Conselho de Planejamento (Coplan) e no site da PRAE.
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Enquanto as moradias não existem a PRAE segue concedendo auxílio moradia para
estudantes que necessitem, conforme edital PAPE. Os NAEs auxiliam estudantes na
busca por repúblicas e alugueis através do projeto “Morar Unifesp”.

F IGURA 7: R ETIRADA DO SITE M ORAR U NIFESP ( DISPONÍVEL EM HTTP :// MORARUNIFESP . COM . BR /)

7. EVENTOS REALIZADOS PELA PRAE
7.1

II Fórum de Empreendedorismo da Unifesp

F IGURA 8: D IVULGAÇÃO DO II F ÓRUM DE E MPREENDEDORISMO

No dia 17 de outubro foi realizado o II Fórum de Empreendedorismo da Unifesp, no
campus São José dos Campos. O evento contou a presença de palestrantes
especializados no tema do empreendedorismo que procuraram apresentá-lo e discutilo na sua relação com a universidade.
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F OTO 6: ACERVO PRAE

Durante o Fórum importantes temas foram abordados, sempre os relacionando com a
universidade, como a inovação, o financiamento, a economia solidária e as políticas
públicas voltadas ao empreendedorismo.
O Fórum foi promovido em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), com os
Programas de Pós-graduação em Ciência da Computação, Biotecnologia e Engenharia e
Ciência de Materiais e com a Empresa Júnior de São José dos Campos (ECTM. Jr).
Sua realização aconteceu com o patrocínio do Banco do Brasil e de Chiquinho Sorvetes,
e seu custo total foi de R$ 6.503,82.

7.2

I Fórum Repertorial do Estudo da Autonomia dos Espaços
Estudantis

F IGURA 7: DIVULGAÇÃO DO I F ÓRUM R EPERTORIAL DO E STUDO DA A UTONOMIA DOS E SPAÇOS E STUDANTIS
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No dia 10 de junho de 2013, aconteceu o I Fórum Repertorial do Estudo da Autonomia
dos Espaços Estudantis – uma iniciativa da Comissão de Estudo da Autonomia dos
Espaços Estudantis, instituída no CAE, com a participação de estudantes, técnicos
administrativos em educação e docentes.
Foi um importante momento de reflexões e debates sobre a questão da autonomia e
sua relação na produção do espaço estudantil. Os debates permitiram observar que a
questão do espaço estudantil não tem sido pensada como elemento constituinte da
produção da formação acadêmica, pessoal e social do estudante, e, nesse sentido, sua
institucionalização formal - em termos de espaço físico – sofre pressões de diversas
ordens fragilizando a organização do movimento estudantil.
A relação desses espaços com a organização universitária tem sido pautada por
diversos modelos de regramento institucional – compreendendo desde formatos que
dialogam com o movimento àqueles que tutelam, via dispositivos formais, a
apropriação deles. Dessa forma, a constituição de espaços estudantis sofre com
flutuações que variam conforme o entendimento político de cada gestão universitária,
uma vez que os espaços e sua gerência não são feitos através de mecanismos
institucionais que garantam a relação entre sua autonomia e a heteronomia
constitutiva do espaço público.

F OTO 7: ACERVO PRAE

Assim, verificou-se que a autonomia – seus significados e processos concretos – é uma
temática a ser trabalhada coletivamente. Outros temas como o financiamento do
movimento estudantil e sua relação público-privada fazem parte dessa discussão, bem
como o debate sobre a institucionalização do movimento na relação com os
parâmetros administrativos cujo regramento público pressupõe – no interior da gestão
pública – uma formalização.
No conjunto, os debates embasaram os trabalhos da Comissão de Estudo da
Autonomia dos Espaços Estudantis para a proposição de recomendações
encaminhadas ao Conselho de Assuntos Estudantis.
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O evento contou com o apoio da Fundação de Apoio à Unifesp (FAP) no custeio das
passagens aéreas do palestrante Oscar Sobarzo, da Universidade Federal de Sergipe.
O Relatório Final da Comissão para o Estudo da Autonomia dos Espaços Estudantis,
considerando, inclusive, os debates e as reflexões do Fórum, está disponível em
http://prae.unifesp.br/.

7.3

I Seminário de Políticas de Permanência na universidade:
dilemas presentes e perspectivas futuras

F IGURA 8: DIVULGAÇÃO DO I S EMINÁRIO DE P OLÍTICAS DE P ERMANÊNCIA NA UNIVER SIDADE

Após reuniões com professores da Unifesp e de outras universidades que têm como
objeto de estudo e pesquisa as ações afirmativas e as políticas de permanência no
ensino superior, organizamos o I Seminário de Políticas de Permanência na
universidade: dilemas presentes e perspectivas futuras ocorrido no dia 20 de junho
de 2013. O evento contou com a participação de docentes da Unifesp e pró-reitores e
pesquisadores de outras universidades federais. Algumas experiências de outras
universidades que expandem a visão de assistência estudantil foram mencionadas
(PETs, Tutorias, Estágios remunerados, Programas de apoio pedagógico etc.) e estão
em estudo para a implantação de outros programas de permanência pela CAAP.
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7.4

Mostras “Unifesp Mostra sua arte no CCBB”

Fruto de parceria na Unifesp com o CCBB, organizado pela Coordernadoria de Políticas
Culturais da PROEX e da CCEL, a realização dos eventos “Unifesp mostra a sua Arte no
CCBB” promoveu o encontro de estudantes, professores, técnicos e convidados para
compartilhar as experiências da diversidade cultural da Universidade Federal. Foram
expostos trabalhos artístico-culturais produzidos por integrantes da universidade nas
áreas de ideias/debates, artes visuais (fotografia e HQs), música, dança e performance.

7.4.1 Unifesp mostra a sua Arte: vários campi, múltiplas expressões
de uma universidade em construção
8 de Outubro de 2013

F IGURA 9: DIVULGAÇÃO DO EVENTO U NIFESP MOSTRA SUA ARTE

A solenidade de abertura teve início às 17hs no Espaço Cinema do Centro Cultural
Banco do Brasil – CCBB com as presenças das Pró-reitoras Florianita Braga Campos
(Pró-reitoria de Extensão) e Andrea Rabinovici (Pró-reitoria de Assuntos Estudantis) e
representantes do Banco do Brasil e Centro Cultural do Banco do Brasil/CCBB.
Posteriormente houve o lançamento da Rede Procultura (mapeamento das atividades
culturais nos campus da Unifesp) pelas profas. Dras. Ana Hoffmann e Renata Gonçalves
e a projeção (In)Visível Trabalho. Visível Momento da profa. Dra. Fátima Queiroz
(Campus da Baixada Santista).
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No primeiro andar do CCBB houve eventos como o Coffee Break,
Mostras/intervenções. Podemos citar: “Como senti o nosso quintal – Unifesta 2013 –
da profa. Dra. Fátima Queiroz (Baixada Santista), “Alfabetização Científica no ensino
fundamental através das histórias em quadrinhos – gibi” da aluna Nilana Barros e
equipe (Campus Diadema), “Ação lúdico-pedagógica: Consumo energético” da profa.
Dra. Luciana Farias e equipe (Campus Diadema) e intervenções como “Doelo” –
espetáculo de dança com Anelise Mayumi e Douglas (campus Guarulhos),
“Performance” – Studio Las Cia. de Dança (campus baixada Santista), “Obrando a
Obra” de Fabrício Leonardi (Campus Santista).
No Espaço Teatro houve diversas apresentações como “Afrobrasilidades: o Maracatu
do Baque Virado do Coletivo Saramuná (Campus Guarulhos), “Outra Coisa” solo de
Douglas de Jesus/NUCCA(Campus Guarulhos), “Oncogênesis” leitura dramática/Cia
Caminho Velho de Teatro (Campus Guarulhos), “Intervenção Musical” de Fernando
Silveyra e Banda Estação Farol (Campus Baixada Santista), “Dos Montes do Líbano ao
Cairo” da Cia. De Dança Âmar (Campus São Paulo) e “Trechos da Ópera Chica, de
Alfredo Cueva” pelo Coral Cênico Unifesp (Campus São Paulo).

7.4.2 Unifesp mostra a sua Arte: ditaduras, exílios e resistências
17 de Dezembro de 2013

F IGURA 10: DIVULGAÇÃO DO EVENTO U NIFESP MOSTRA SUA ARTE

O evento teve início às 17h30 com as presenças de Valéria Petri (Vice-Reitora da
Unifesp); Florianita Braga Campos (Pró-Reitora de Extensão); Ana Nemi (Comissão da
Verdade Marcos Lindenberg) e representante do CCBB que integraram a Mesa de
Abertura do evento. Posteriormente houve a projeção do documentário “30 anos da
Escola Paulista de Medicina”, de B. J. Duarte e E. Szankovski e, em seguida, o debate:
Ditaduras, exílios, resistências, com Marcelo Ridenti (Unicamp); Rosalina Santa Cruz
(PUC-SP); Renan Quinalha (Comissão da Verdade ALESP).
No 3º andar, o público pôde conferir a exposição “Resistir é preciso” do Instituto
Vladimir Herzog. No espaço Teatro podemos destacar as apresentações: “Três metros
quadrados”, Kiwi Cia de Teatro, “Dos montes do Líbano ao Cairo”, Cia de Dança Âmar
(campus São Paulo). Leitura dramática “Espelho”, Cia Temporária de Intervenção
Cênica, Fernando Sylveira e Banda Estação Farol (Campus Baixada Santista) e,
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finalizando, a Banda 4ª Feira de Cinzas (Campus Guarulhos). Paralelamente, no saguão
do Hall, houve a performance do Coral da Cênico Unifesp (Campus São Paulo).

7.5

Curso de acolhimento às pessoas em situação de violência

Em decorrência das situações relatadas por alguns estudantes no que diz respeito a
conflitos e outras formas de violência nas relações universitárias, a CAAP organizou em
parceria com o NUPREVI o Curso de acolhimento às pessoas em situação de violência.
A atividade, voltada a todos os profissionais dos NAEs ocorreu no dia 14/03/2013. O
enfoque foi dado na possibilidade de o NAE constituir-se em uma instância de
acolhimento e encaminhamento para a rede de cuidados diante de situações de
violência.

8. EDITAIS PRAE
8.1

EDITAIS COM APOIO DA FAP

F IGURA 11: CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS DA PRAE
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8.1.1 Proeventos Estudantil
Com a finalidade de incentivar a realização de atividades, semanas ou encontros
científicos por parte dos estudantes de graduação, pós-graduação stricto sensu e
residentes com vistas à formação e/ou atualização científica, cultural e tecnológica dos
discentes da Unifesp, a CAEXT realizou o edital Proeventos Estudantil 2013.
Com um orçamento de R$ 30 mil e 14 projetos inscritos, foram 4 projetos deferidos
parcialmente em função de alguns não atendimentos aos itens do edital. No total,
foram destinados R$ 11.574,86 neste edital, cujos recursos foram oriundos da
Fundação de Apoio à Unifesp (FAP).

8.1.2 Semana de Calouros
Em 2013 a CAEXT disponibilizou aos estudantes de todos os campi da Unifesp o edital
Semana de Calouros, que tinham como objetivo realizar atividades que integrassem o
aluno ingressante à Unifesp.
Os recursos disponíveis totalizavam R$ 7.200,00 disponibilizados pela FAP. Foram 7
projetos apresentados e apenas 1 projeto aprovado. Os demais apresentaram algum
problema com o cumprimento do edital.

8.1.3 PITec – Prêmio de Inovação Tecnológica
Em abril de 2013 a CAEXT também lançou o edital do II Prêmio Inovação Tecnológica
Estudantil, com o objetivo de promover a criatividade dos estudantes de graduação e
pós-graduação da Unifesp com proposições ligadas à inovação tecnológica no
ambiente acadêmico. Infelizmente, o edital não recebeu inscrição.

8.1.4 Edital ProCultura
O edital objetivou a seleção e apoio de projetos culturais de estudantes Unifesp, nas
áreas culturais e linguagens como Artes Cênicas; Artes Plásticas, Artes Gráficas e
congêneres; Audiovisual; Cultura Popular; Dança; Formação e Capacitação; Fotografia;
Literatura; Música; Patrimônio; Pesquisa Cultural, com o objetivo incentivar as
diferentes manifestações culturais dos estudantes da Unifesp.
O apoio consistiu na concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas com
a realização de eventos e/ou ações culturais, publicações culturais (eletrônicas ou
físicas), produtos culturais diversos e criação e/ou manutenção de grupos artísticos
vinculados à Universidade Federal de São Paulo.
Comissão de avaliação: Ana Maria Hoffmann, Elaine Dias, Fábio Alexandre dos Santos,
Lucíola D’Emery Siqueira, Manoela Rufinoni, Marian Dias e Renata Gonçalves.
PROJETOS SELECIONADOS: Projeto Olhares em Movimento - Audiovisual / Formação e
Capacitação, Repicapau: Bateria da UNIFESP Baixada Santista Tocando por um
propósito, CARTOGRAFIAS FEMININAS: AÇÕES TERRITORIAIS NA ZONA NOROESTE52

SANTOS, Projeto de Extensão: Tradições Afro-brasileiras, Oralidade e o Maracatu de
Baque Virado, Mostra de Cinema, Coquinho Baiano - Núcleo Guarulhos/ Manutenção e
Incrementação de Atividades, Clube de adrez, Escola de Teatro Ada King, Oficina de
Graffiti A arte no espaço público e SAP - SEMANA DE ARTE PAULISTA.

8.1.5 Edital Proesporte
O Edital selecionou e apoio projetos esportivos de estudantes da Unifesp, com o
objetivo de incentivar as atividades esportivas estudantis. O apoio consistiu na
concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas com a realização de
eventos e/ou ações esportivas e compra de materiais esportivos durante o ano de
2013, vinculados à Universidade Federal de São Paulo.
PROJETOS SELECIONADOS: Promoção à saúde a partir do incentivo à prática esportiva,
VII Torneio Interno da Baixada Santista (TIBS), 3o InterUnifesp - Arbitragem Esportiva,
Associação Atlética Acadêmica IV de Junho, Campeonatos internos e Inter Unifesp,
Implantação do esporte Slackline no campus Diadema – Atividade, Compra de
materiais esportivos Associação Atlética Acadêmica Jean Azevedo (A.A.A.J.A.),
Incentivos financeiros para a prática de esporte dos alunos de Fonoaudiologia da
Universidade Federal de São Paulo.

8.2

EDITAIS COM RECURSOS PRAE

8.2.1 Edital de Transportes
Com o objetivo de oferecer transportes aos estudantes de graduação para atividades
extracurriculares, a CAEXT promoveu quatro editais de transportes em 2013,
proporcionando meios para locomoção para atividades didático-pedagógicas, culturais
e esportivas.
No total, foram realizadas 49 viagens para todo o país, entre áreas e terrestres,
transportando 1859 alunos a um custo total de R$ 404.214,31.

9. EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA PRAE
9.1

PARTICIPAÇÃO NO FONAPRACE

A PRAE participou em 2013 de todos os encontros nacionais e regionais do Fórum
Nacional de pró-reitores de assuntos comunitários e estudantis, em todos com a
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participação da Pró-Reitora, na maioria das vezes acompanhada por um ou mais
membros da equipe da PRAE.
Encontros Nacionais:
Dias 15 a 17 de maio de 2013, na Andifes, Brasília, DF.
Dia 01 de julho de 2013, na Andifes, Brasília, DF. (reunião extraordinária)
Dias 06 a 08 de novembro de 2013, na Universidade Federal de Santa Catarina, SC.
Encontros Regionais- Sudeste:
Dias 10 a 12 de abril de 2013, na Universidade Federal do ABC, Santo André, SP.
Dias 02 a 04 de outubro de 2013, na Universidade Federal do Espírito Santo, ES.

9.2

Participação da PRAE no II Fórum Graduação

Para a PRAE o II Fórum de Graduação foi muito importante. Tivemos espaço em uma
mesa redonda, que contou com a participação da Profa. Juliana Céspedes e do Prof.
Wilson Mesquita de Almeida, além da Pró-reitora, Profa. Andrea Rabinovici. No espaço
reservado à PRAE, a Pró-reitora apresentou como funciona a política de permanência
da Unifesp, seus principais desafios, chamando a atenção para o fato de que a
permanência é responsabilidade de todos, não somente da Pró-reitoria. Há a
necessidade de estudantes, técnicos e docentes se inteirarem mais sobre o que vem a
ser a política, para que esta possa estar ancorada e apoiada em uma série de ações
além das propostas pela pró-reitoria, de forma complementar e coerente. Após
perguntas interessantes e atividade de discussões em grupos menores, foram trazidas
pelos grupos algumas ideias, especialmente sobre questões como PRAE e Prograd
podem trabalhar a orientação educacional, capacitação, nivelamento entre outros.
Ficou claro a todos, que atividades acadêmicas/pedagógicas podem ser realizadas por
várias pró-reitorias em conjunto. Mencionou-se como possibilidades importantes de
trabalho: a composição do Apoio Pedagógico como uma ação a ser realizada pelos
NAEs, a criação de um programa de tutoria, o trabalho com os docentes sobre
permanência estudantil e temas afins e a criação de cursinhos pré-vestibulares.

9.3

Seminário Incluir – Acessibilidade e Inclusão no Ensino
Superior

Presença no Seminário Incluir- Acessibilidade e Inclusão no Ensino Superior que
ocorreu em Brasília e, desde então, reuniões junto ao Núcleo de Acessibilidade e
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Inclusão (NAI) e outras pró-reitorias para ações conjuntas e institucionalização da
temática junto à Unifesp.

9.4

Participação de membros da equipe PRAE em eventos
internacionais relacionados à temáticas estudantis

III CONGRESO DEL PENSAMIENTO POLÍTICO LATINOAMERICANO – BUENOS AIRES,
ARGENTINA, 1 e 2 de novembro de 2013. No eixo temático “educação”, a
Coordenadora apresentou comunicação oral intitulada: Acesso e permanência de
estudantes na universidade: o caso da Unifesp em que foram abordados aspectos do
perfil socioeconômico do estudante atendido pelos programas de benefícios na
Unifesp.
Reunião com o corpo diretivo, professores e estudantes da Universidad Nacional de
Avellaneda, em Buenos Aires, Argentina, em 31 de outubro. Trata-se de uma
universidade popular, recém implantada com desafios e características muito similares
às encontradas nas universidades que aderiram ao Reuni no Brasil. Experiências sobre
os desafios enfrentados quanto ao ingresso e à permanência na universidade de
estudantes de camadas populares foram trocadas.

10.

COMISSÕES DA PRAE

Novas Comissões são criadas no CAE
Foram criadas no âmbito do CAE as Comissões de moradia estudantil e Comissão
Assessora para ações relativas à conduta e direitos estudantis.

10.1 Comissão de Moradia Estudantil, criada pela portaria PRAE 10
de 19 de setembro de 2013. Objetiva assessorar a apoiar a PRAE, o CAE e a
UNIFESP com a finalidade reunir informações, refletir sobre possibilidades
de gestão e filosofias das Moradias Estudantis de cada Campus da Unifesp,
subsidiando a elaboração dos termos de referência que nortearão os
concursos públicos para os Estudos Preliminares e posteriores Projetos
Básico. Além disso, a Comissão deverá avaliar a viabilidade dos terrenos
disponibilizados para moradias estudantis em cada Campi ou apoiar os
Campi na prospecção de terrenos nos campi nos quais eles inexistem.

10.2 Comissão Assessora para ações relativas à conduta e
direitos estudantis, criada pela portaria PRAE 09 de 12 de
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setembro de 2013. Essa Comissão objetiva subsidiar e apoiar a PRAE no
acompanhamento, orientação, prevenção e ações necessárias para atuar
nas questões ligadas à violência estudantil e aplicação do Código de
Conduta dos Estudantes e direitos humanos. Se pautará nas informações
disponibilizadas pela PRAE sobre as questões de conduta estudantil e
proporá atividades que implementem políticas de prevenção e reflexão
sobre a violência, atuando em defesa e a favor da promoção dos direitos
humanos na Unifesp. Em vigência a partir do segundo semestre de 2013, a
Comissão está sob a minha coordenação e já realizou 5 reuniões. Criou um
fluxo de encaminhamento de queixas relativas à condutas discentes e está
elaborando um formulário de triagem para auxiliar no detalhamento dos
tipos e frequências de situações de transgressão ou de não observância das
regras por parte dos estudantes.

10.3 CEPEG. A Comissão para Estudo do Perfil dos Estudantes de Graduação da
Unifesp foi aprovada no final do ano de 2013 nos Conselhos de Graduação e
Assuntos Estudantis, uma vez que trata-se de uma Comissão vinculada
tanto à PRAE como à ProGrad e tem como objetivo principal trabalhar com
os bancos de dados dos alunos da ProGrad e da PRAE a fim de conhecer o
perfil socioeconômico, cultural e acadêmico dos estudantes da UNIFESP.
As portarias foram publicadas com escopo, vigência, membros e presidência da
Comissão de modo que os trabalhos já podem ser iniciados. Tendo interesse consulte
seu representante, por campus, por categoria: docente ou técnico e discente.

11.

GRUPOS DE TRABALHO DA PRAE

11.1 Grupo de Trabalho ProCultura e ProEsporte da UNIFESP
O Grupo de Trabalho ProCultura e ProEsporte foi criado com o objetivo de discutir e
criar estruturas administrativas e curatoriais da área cultural e esportiva na Unifesp
através da colaboração de professores, alunos e servidores dos campus da UNIFESP. As
reuniões
promovem
o
debate,
reflexões,
e,
progressivamente,
a
elaboração/implementação conjunta de ações para a promoção da Cultura e do
Esporte na universidade.
O Grupo de Trabalho ProCultura e ProEsporte da UNIFESP possui, até o momento,
quatorze colaboradores. Foram realizadas duas reuniões: 24/10/2013 e 21/11/2013.
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11.2 Participação em Conselhos e comissões de Membros da
Equipe PRAE:







Comissão de Avaliação e Estudo do PAPE-PBP (PRAE)
Comissão de Integralização (Prograd)
Comissão de Internacionalização (Reitoria)
Comissão de avaliação de pedidos de bolsas Promisaes (PRAE)
Comissão de Mercado de Trabalho (PRAE)
Comissão Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (Reitoria)

12.

Novo código de Conduta Estudantil

Foi aprovado na reunião ordinária do CONSU em outubro de 2013 o Código de
Conduta Discente. O novo código propõe que o papel educativo seja central na vida
universitária e, dessa forma, busca retirar o caráter punitivo historicamente presente
quando da construção de normas de conduta. A proposta da adoção de medidas
socioeducativas como alternativa às tradicionais suspensões e advertências previstas
para aqueles que, em última instância, transbordam com ações inadequadas os
desejos que estão presentes em todos nós, aponta para os novos tempos dessa
universidade em que a construção do conhecimento se dá também por meio do
questionamento dos limites e das possibilidades de convívio quando as vontades
entram em conflito. Como uma de suas decorrências, foi criada uma Comissão para
acompanhar os casos (ver item “Comissões da PRAE”).

13.

SINDICÂNCIAS E PROCESSOS

Foram finalizados vários processos administrativos e sindicâncias iniciados a partir de
maio de 2012. Para os próximos foram definidos alguns novos fluxos e orientações de
modo a acelerar e tentar evitar a abertura de processos. Foi criada no CAE uma
comissão específica para tratar de ações preventivas relacionadas aos temas
disciplinares mais recorrentes, como por exemplo: homofobia, bullying, violência
sexual entre outros.
Foram encerrados os processos movidos contra estudantes de Guarulhos.

14.

Cursinhos Pré-vestibulares na Unifesp

Em maio, a PRAE, por meio da CAEXT e em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX) e a Pró-reitoria de Administração (ProAdm) reiniciou as conversações com os
cursinhos pré-vestibulares de diferentes campi da Unifesp com o objetivo de conhecer
a situação de cada deles e averiguar a possibilidade de apoiá-los para seus respectivos
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funcionamentos (daqueles já em funcionamento) e criar condições para o início de
cursos pré-vestibulares nos campi que assim o desejarem.
Após um período de dificuldade financeira e reorganização administrativa, estas
conversações serão retomadas em 2014.

15.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL da PRAE

Há uma busca intensa por melhor comunicação e transparência junto à comunidade
acadêmica, em especial os estudantes. Entre as ações destacam-se: criação do
Informativo Plural que é um boletim mensal, disponível no link
http://prae.unifesp.br/informativo-plural, das ações da PRAE (incluindo divulgação de
seus gastos com auxílios, bolsas, subsídio dos restaurantes entre outros), o aumento
do
diálogo
com
estudantes
via
site
e
redes
sociais
(https://www.facebook.com/PRAE.UNIFESP). Há proposta para um novo site, mais
funcional e esteticamente melhorado e uma nova versão do Manual do Estudante
estará sendo distribuída em 2014. Todos já se utilizando do novo logotipo da PRAE e
dos NAEs.

F IGURA 12: I NFORMATIVO PRAE P LURAL – EDIÇÕES Nº 05 E 06
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16.

RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES

16.1 Relatório dos 100 dias e Audiências Públicas Unifesp
Junto com as demais pró-reitorias, da reitoria e seu gabinete, publicamos o Relatório
dos
100
primeiros
dias
de
Gestão
(http://www.unifesp.br/images/100dias_gestao2013_2016.pdf), apresentando as
principais realizações, de forma resumida. Além do relatório condensado foram
realizadas visitas a todos os Campi e Hospital São Paulo- Hospital Universitário para
poder, no formato de audiência pública, organizada pela reitoria em conjunto com o
conselho de entidades da Unifesp, dialogar diretamente com a comunidade (docentes,
técnicos, estudantes), apresentando as ações, tirando dúvidas, ouvindo críticas e
sugestões, de forma transparente, coletiva e construtiva, visando a constante
comunicação e melhoria da nossa Universidade.

17.

PRINCIPAIS ATIVIDADES SSCD E NAEs

17.1 Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD)
Para atenção secundária, conta-se com o Serviço de Saúde do Corpo Discente – SSCD,
antiga Casa do Aluno do campus São Paulo, e que foi incorporado à estrutura de
atenção à saúde da CAISE. Está, desde 2013, situado à Rua Botucatu, 620, telefone
5576-4731.
Provisoriamente a Dentista está atendendo os estudantes em um espaço cedido pelo
Departamento de Otorrinolaringologia, situado na Rua dos Otonis, 700.
O horário de atendimento é das 7h00 às 16h00.
O atendimento é realizado com hora marcada, de forma individual ou em grupo
conforme a especialidade, visando aspectos preventivos, oferecendo um acolhimento
e um acompanhamento conforme a necessidade de cada caso.
O nosso público alvo são os alunos da Graduação, Pós- Graduação, Residência Médica
e Residência Multiprofissional.
A equipe do Serviço de Saúde Corpo Discente conta com as especialidades que
apresentam maior demanda pela população estudantil, sendo:
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MÉDICOS: Cirurgião Vascular (1), Dermatologista (1), Endocrinologista (1),
Ginecologista (3), Ortopedista (2), Otorrinolaringologia (1), Nefrologista(1), Urologista
(1) e Psiquiatra (1).
OBS: Clínica Médica (a maioria dos especialistas atende esta demanda quando
necessário)
PSICOLOGA (1)
ODONTÓLOGA (1)
ENFERMAGEM:

Enfermeira

(1)

e

Auxiliares

de

enfermagem

(2)

Segue TABELA SSCD 2013 com os percentuais mensais de atendimento deste serviço
no ano de 2013 divididos por especialista, registrados no agendamento do HSP.

T ABELA 13: NÚMERO DE ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE
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RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS 2013

G RÁFICO 10: QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR MÊS

AGENDAMENTOS CONFORME NOVA METODOLOGIA (DE SETEMBRO À DEZEMBRO
DE 2013)

G RÁFICO 11: QUANTIDADE DE AGENDAMENTOS POR CAMPUS
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G RÁFICO 12: QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CATEGORIA

ESTUDANTIL

ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADE – PRINCIPAIS CAUSAS DE PROCURA
Ginecologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: a maior parte dos atendimentos
é realizado para rotina ginecológica (coleta de papanicolau, solicitação de exames de
sangue de rastreamento ou acompanhamento, recomendação sobre situação vacinal),
orientação sobre métodos anticoncepcionais (Condom, pílula, injeção, anel, adesivo,
diu, implante), tratamento de afecções ginecológicas (doenças da mama, útero, ovário,
vulva, vagina e colo), cistos anexiais (do ovário) e problemas hormonais.
Cirurgia Vascular
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Varizes, Erisipela, Trombose
Venosa Profunda, Obstrução Arterial Crônica e Linfedema.
Urologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Infecções urinárias, Doenças
Sexualmente Transmissíveis e Varicocele.
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Endocrinologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: a maior parte dos atendimentos
é realizado para tratar de obesidade, sobrepeso, alterações metabólicas
correlacionadas (dislipidemia, diabetes melitos e glicemia de jejum alterada) ou
condições que acometem a glândula tiroide, notadamente o hipotiroidismo.
Psiquiatria
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Transtornos de Ansiedade,
Transtornos de Ajustamento, Transtornos Depressivos, TDAH, Transtornos de
Personalidade, Abuso de álcool e drogas, Transtornos Psicóticos e Retardo Mental.
Dermatologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Acne, nevos, micoses de pele e
unha e verrugas virais.
Nefrologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Hipertensão arterial, Eutrofia,
Infecção do trato urinário e Nefrolitíase.
Otorrinolaringologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Obstrução respiratória alta,
rinopatias, sinusopatias, roncopatia, hipoacusia, remoção de cerúmen e tonturas.
Ortopedia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Em resumo, a maioria dos
atendimentos está relacionada a patologias mecano-posturais, ou seja, má postura e
sedentarismo, ocasionando dores, deformidades e doenças degenerativas.
Odontologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Gengivite, cárie dentária e
disfunções temporomandibulares.
Psicologia
Causas mais frequentes de procura da especialidade: Em resumo, a maioria dos
atendimentos está relacionada a ansiedade, situações de depressão e adaptação à
rotina universitária. Os pós-graduandos, em específico, apresentam questões de
autocobrança e estrutura abalada.
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17.2 Relatórios dos Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs)

NÚCLEOS DE APOIO AO ESTUDANTE
De maneira geral os NAEs, em 2013 passaram por um processo de reformulação de
suas políticas, de sua organização, de seus programas e projetos, para, a partir de 2014
recomeçarem a atuar, dentro de uma política única traçada coletivamente nos
Workshops e de acordo com o novo Regimento dos NAEs. O Regimento também foi
construído coletivamente por todas as equipes e, depois a sua minuta foi levadas às
Congregações de Campus e Conselhos, além da consulta pública pela internet, através
das quais recebemos inúmeras sugestões levadas ao Conselho de Assuntos Estudantis
para serem votadas e depois entrarem em vigor.
Os NAEs também ganharam uma identidade visual única, padronizada e com as cores
que a universidade definiu para os Campi.
A expectativa para 2014 é de que as políticas da PRAE sejam conduzidas nos Campi
pelos NAEs, respeitando adaptações locais e, sem tolher iniciativas localizadas, mas
mantendo a centralidade do que a Unifesp está se propondo enquanto política de
assistência estudantil.
Enquanto ocorriam as discussões, os NAEs continuavam trabalhando conforme
dinâmicas anteriores, e, a seguir resumimos as principais ações:
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Atividades gerais comuns à maioria dos NAEs e sem separação por profissional e
especialidade:
 Atendimentos individuais e coletivos para Acolhimento, orientação e escuta
especializada às demandas acadêmicas, afetivo-relacionais e emocionais dos
alunos.
 Atendimento Interprofissional;
 Atendimentos Individuais dos profissionais de psicologia, serviço social,
pedagogia, enfermagem e medicina;
 Encaminhamentos ao Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD);
 Acolhimento, divulgação e demais ações relacionadas ao Programa Auxílio
Permanência (PAPE);
 Análise socioeconômica e emissão de parecer dos ingressantes pelo sistema de
cotas sociais;
 Inclusão e acompanhamento de estudantes no Programa Bolsa Permanência PBP/MEC;
 Planejamento e organização da Semana de integração de calouros;
 Reuniões com coordenações de cursos e direção dos campi;
 Participação da construção da política dos NAEs (workshop NAEs), da
Elaboração da Política de Atenção em Saúde da PRAE e Elaboração do Projeto
Suporte Autônomo temporário;
 Coordenação das Comissões Locais de Moradia;
 Coordenação de Comissões Paritárias de Alimentação (somente alguns campi);
 Fiscalização dos Contratos de Restaurantes Universitários (na maioria dos
Campi);
 Orientação e acompanhamento dos serviços de refeição e cantina do campus.
 Divulgação da página “MORAR UNIFESP” como alternativa de hospedagem
provisória e definitiva nos campi para os ingressantes 2013; ou Cadastre sua
REP: programa desenvolvido para o levantamento de vagas disponíveis em
moradias estudantis e divulgação entre os calouros;
 Divulgação e atualização de informações do NAE via redes sociais;
 Controle e monitoramento do trancamento e evasão escolar:
 Atendimento domiciliar: trabalho realizado junto com o DAE para suporte,
orientação e avaliação para concessão do atendimento domiciliar em situações
de licenças médicas;
 Participação de membros das equipes em Comissões e Conselhos: câmara de
extensão, Congregação do Campus, moradia estudantil, violência, Conselho de
Assuntos Estudantis, comissão sobre conduta estudantil; Comissão de
Avaliação do Programa Auxílio Permanência entre outras;
 Interlocução permanente com as secretarias acadêmicas dos cursos de
graduação (captação de informações sobre representantes de turma, situação
acadêmica, evasão escolar etc.);
 Realização de visitas domiciliares;
 Assessoria à Pró-Reitoria de Graduação: realização de análise socioeconômica –
alunos ingressantes por meio do sistema de reserva de vagas.
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Ações pontuais ou em fase de testes:
CAMPUS GUARULHOS:
 Como ação de prevenção, em Outubro foi firmado um convênio com o curso de
Psicologia da Universidade de Guarulhos – UNG e seis estagiários
supervisionados fizeram um trabalho que durou até o mês de Dezembro. O
trabalho visou a aplicação do instrumento EDAO – Escala Diagnóstica
Adaptativa Operacional que é utilizada no contexto da educação de maneira
preventiva, identificando possíveis dificuldades nos estudantes. Como atividade
inicial, foi eleito como público-alvo todos os estudantes bolsistas PAPE por seu
perfil de vulnerabilidade socioeconômica. Foram chamados a participar em
torno de 100 estudantes, ingressantes de 2012. O trabalho contribuiu para que
se pudesse atuar preventivamente sobre a população, antes de sua saúde
mental ser agravada. Além de essa vinculação propiciar acompanhamento na
clínica-escola da UNG, desonerando o NAE.
 A prevenção e promoção foi tema de discussão também com a equipe da
COREMU – Comissão de Residência Multiprofissional. A proposta levada pelo
NAE Guarulhos é que os programas que incluíam os residentes pudessem ser
executados no campus Guarulhos também, ampliando o campo de atuação da
COREMU e apoiando o cuidado à saúde dos estudantes. O NAE-Guarulhos, a
CAISE e a PRAE se empenharam nas tratativas com a coordenação da COREMU
que ainda estão em andamento, enfrentando dificuldades.
 Foi iniciado um mapeamento de equipamentos com e sem vinculação com a
UNIFESP para encaminhamentos nas áreas de saúde mental e casos de
violência, tentando construir uma rede de ofertas, aumentando a
resolutividade e reduzindo o número de encaminhamentos ao SSCD;
 Projeto Universidade Livre do Tabaco que tem como objetivos tornar o
ambiente universitário estimulador para a adoção de hábitos saudáveis, apoiar
os fumantes no processo de cessação do tabagismo e promover medidas
educativas, no sentido de prevenir a iniciação ao tabaco em escolares;
 Projeto Trabalhando a Voz do Aluno que tem como objetivo orientar o alunoprofessor sobre a importância da adoção de cuidados preventivos com a voz e
conscientizá-lo sobre os riscos relacionados ao uso inadequado da voz;
CAMPUS BAIXADA SANTISTA:
 Atendimentos individualizados e coletivos a estudantes de graduação que
chegam ao NAE com demandas: falta de organização do tempo para os
estudos; falta de organização do ambiente de estudos; atitudes
procrastinadoras frente aos compromissos; falta de concentração para estudar;
dificuldades na escrita de textos acadêmicos; dificuldade na leitura de textos
acadêmicos; dúvidas sobre integralização; dificuldade para aprender conteúdos
da sala de aula, dificuldade para apresentar trabalhos (falar em público),
dúvidas sobre o curso escolhido, dentre outras;
 Oficina piloto: Procrastinação;
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CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:
 Discussão sobre a proposta de intervenção contra atos de bulliyng e homofobia
no campus: conversa com alunos, em equipe e com a representante do Nuprevi
no campus;
CAMPUS SÃO PAULO:
 Programa Saúde em Ação para os calouros sempre em parceria com o Hospital
São Paulo;
 Orientação vacinal, visitas e acompanhamento de alunos Internados, Coleta de
Exames laboratoriais e Realização de ECG.

Desenvolvimento de Projetos BIG por membros das equipes dos NAEs:
 Campus Diadema: Comunica NAE: Este projeto visa criar condições para o
desenvolvimento de ações que instituam fluxos de comunicação no interior das
unidades acadêmicas, de modo a potencializar a circulação de informações.
Para tanto, desenvolverá estratégias de captação e socialização de informações
estudantis levando em conta as necessidades apresentadas. Desta forma,
torna-se essencial buscar estratégias de articulação para melhor fluxo de
comunicação (1 bolsista).
 Campus Diadema: Repúblicas UNIFESP Diadema: Este projeto tem como
objetivo auxiliar os estudantes a encontrarem moradia definitiva ou provisória
próximo ao campus. Visa criar condições de comunicação entre estudantes que
já residem em repúblicas e que possuem vagas. Esse projeto também visa
acompanhar os calouros até os mesmos encontrarem um local apropriado para
residirem durante a sua graduação por meio de orientações sobre as vagas
disponíveis na região. Essas vagas, tanto das repúblicas como das imobiliárias,
serão disponibilizadas nos dias das matrículas e os alunos bolsistas irão
acompanhar os calouros nessa transição até encontrarem efetivamente a sua
moradia (1 bolsista).
 Campus Guarulhos: Projetos Alimentação Saudável que se trata 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.
 Campus Guarulhos: Projeto HabitAção que possui o intuito de auxiliar os
calouros a encontrar inicialmente um local provisório para morar através das
vagas disponibilizadas pelos alunos veteranos nas suas repúblicas.
 Campus São José dos Campos: Processo seletivo e início dos trabalhos do
Projeto BIG “Construção e implementação de Sistema Informatizado para o
PAPE”.
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