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1 - APRESENTAÇÃO
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis por meio deste relatório tem o objetivo de
divulgar com transparência as atividades realizadas pelas coordenadorias da Prae,
Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) e Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs)
de cada Campus. O relatório de gestão 2019 cumpre o papel de suscitar reflexões
acerca das ações de permanência estudantil realizadas na Unifesp, avaliar o
cumprimento de metas e adequar estratégias quando necessário.
Em 2019, a Prae esteve à frente de conquistas importantes para comunidade
acadêmica. Destacamos a aprovação da Carta de Princípios Relacionada à Diversidade
Sexual e de Gênero da Unifesp; a implantação da Rede de acessibilidade e inclusão
composta pela Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão e pelos Núcleos de Apoio
e Inclusão de cada Campus. Ao longo do ano oferecemos formação às equipes sobre
saúde mental e suicídio, além da produção e divulgação do texto “Considerações sobre
suicídio”. Também realizamos treinamento em todos os Campi sobre Primeiros
Socorros e Suporte Básico de Vida em parceria com a Escola Paulista de Enfermagem.
Seguimos promovendo debates sobre temas relevantes para a comunidade acadêmica,
em especial para estudantes, destacamos o Concurso Cultural com o tema educação e
direitos humanos que estimulou estudantes a compartilharem seus talentos e artes por
meio de contos, poesias, desenhos e fotografias, realizado em 2018, mas que em 2019
permitiu exposição itinerante em todos os Campi. Muitas outras atividades foram
realizadas pelo SSCD e NAEs em cada Campus e serão apresentadas nesse relatório.
O ano foi marcado pelas comemorações dos 25 anos da Unifesp, suscitou análises
e reflexões sobre o processo de expansão da Universidade, as mudanças nas políticas
de ingresso por meio do Sisu-Enem, a política de cotas, a instituição do Programa
Nacional de Permanência Estudantil, criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.
Tais ações foram importantes para ampliar o acesso ao ensino superior, proporcionou
mudanças no perfil de estudantes e a criação de políticas para permanência estudantil.
Ao final do ano lançamos o vídeo Inclusão e Diversidade – Unifesp 25 anos,
protagonizado por estudantes.
Em 2019 também foi deliberado a criação do curso de graduação em geografia
no Instituto das Cidades na Zona Leste. Ao longo de todo o ano lidamos com os desafios
do contingenciamento do orçamento da Universidade imposto pelo Governo Federal e
com as discussões sobre o Projeto Future-se que foi rejeitado pelo Conselho
Universitário e representava graves ameaças às Universidade Federais.
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Por fim, o relatório apresenta nossos esforços de garantir a permanência
estudantil de estudantes na Unifesp e de contemplar as áreas elencadas no decreto no.
7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o PNAES, a saber: moradia estudantil;
alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche;
apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.
O detalhamento das ações desenvolvidas está no texto a seguir que todos (as)
estão convidados (as) a ler. Sugestões e críticas são bem vindas e podem ser enviadas
para o e-mail: prae@unifesp.br

2 - ORÇAMENTO DA PRAE 2019
Neste item, apresentaremos informações gerais sobre o orçamento do Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e demais recursos orçamentários destinados
à Assistência Estudantil na Unifesp. O detalhamento da execução orçamentária de todos
os recursos da Universidade pode ser acessado do Relatório de Gestão anualmente
submetido e avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Como nos anos anteriores, a Prae enfrentou diversos desafios para poder
viabilizar a manutenção dos programas e projetos relacionados à assistência estudantil,
tendo em vista contingenciamentos diversos, o fim da entrada de novos (as) estudantes,
exceto de etnia indígena ou quilombola, no Programa Bolsa Permanência (PBP), entre
outros. Não foi possível reajustar os valores dos auxílios pagos. Por outro lado, a Prae
seguiu atendendo a todos (as) estudantes socioeconomicamente vulneráveis da Unifesp,
sem listas de espera e sem recusar quem tem o perfil dos nossos editais, os quais, por
sua vez, atendem a legislação pertinente.
O orçamento da Prae advém principalmente da verba do PNAES, que em 2019
foi de R$ 10.253.844,00. Tal valor tem sido insuficiente para atender às demandas
necessárias para a assistência estudantil, sendo necessário complementações com
outros orçamentos da Universidade. Por meio da captação de recursos externos de
fomento, a Prae pôde realizar os Editais Praeventos e Espaços de Convivência.
As previsões orçamentárias aprovadas mostram o aumento da necessidade de
mais recursos, devido à expansão universitária e ao maior número de estudantes. Além
disso, o aumento do percentual de cotistas, para 50% das vagas, o empobrecimento das
famílias e desemprego no país podem se traduzir no aumento da demanda por
assistência estudantil.
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2.1 - Outras receitas e despesas da Prae para além do
PNAES
● Subsídio Restaurante Universitário para estudantes de PósGraduação
Estudantes de mestrado e doutorado na Unifesp pagaram R$ 3,50 por refeição
nos Restaurantes Universitários. A diferença no custo da refeição foi subsidiada com
verba da Reitoria e dos campi.

● Recepção aos Calouros e Editais Praeventos e Espaços de
Convivência
Contamos com apoio de recursos do convênio da Unifesp com o Banco
Santander. Cada Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) recebeu R$ 1.200,00 para a
realização de atividades de recepção aos calouros, totalizando R$ 7.200,00 provenientes
desse convênio. O Edital Praeventos (Programa de apoio à participação em eventos) e
o Edital Prae Convivência (Apoio para revitalização de espaços de convivência
estudantil) foram realizados com R$ 20.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, dessa
fonte.

● Despesas referentes à manutenção do Serviço de Saúde do Corpo
Discente (SSCD)
Para mantermos o Serviço de Saúde do Corpo Discente funcionando, dependemos
da Reitoria para o pagamento do aluguel de seus imóveis, bem como das despesas de
sua manutenção.

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
PELAS COORDENADORIAS DA PRAE
3.1 - Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de
Permanência (CAAPP)
A coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de Permanência (CAAPP)
enfrentou mais diretamente os desafios da insuficiência de Recursos para o Programa
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de Auxílios para Estudantes. Ainda assim, conseguiu aprimorar diferentes aspectos do
Programa e finalizou a construção do Sistema PAPE Informatizado (disponível em:
https://sistemas.unifesp.br/prae/pape/pape.php) que dará maior comodidade aos/às
estudantes e celeridade no processo de análise socioeconômica e concessão de
auxílios.
As principais atividades desenvolvidas pela CAAPP foram:

● IV Seminário de Permanência Estudantil: 25 anos de Unifesp
Apresentou-se um histórico com as variações do Perfil Socioeconômico e
Cultural dos Ingressantes da Unifesp, entre 2012 e 2019. Também foram apresentados
os dados da V Pesquisa Nacional de Perfil dos Estudantes de Graduação realizada pelo
Fórum de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis (FONAPRACE), vinculado à Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).
A série histórica dos dados mostra a eficácia na implantação da política de
reserva de vagas realizada pela Unifesp, que acarretou importante mudança no perfil
discente da instituição e tem ampliado diversidade e inclusão social. Dos quase 3.000
ingressantes de graduação em 2019, a maioria tem entre 19 e 20 anos de idade; 59% são
mulheres; 30,5% são pretos, pardos ou indígenas; 52,67% cursaram integralmente a
escola pública e 66,8% possuem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Em
comparação com os resultados da pesquisa nacional de perfil de estudantes, destaca-se
que a Unifesp segue a mesma tendência de democratização do acesso no ensino
superior vivido por todas as universidades federais nos últimos anos.
Link sobre o evento: https://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/3844unifesp-apresenta-perfil-dos-as-estudantes-ingressantes-no-iv-seminario-de-politicasde-permanencia.

●

IV Fórum LGBTQIA+ na Unifesp: Históricos e Desafios
Em comemoração aos 25 anos de Unifesp, este fórum teve por objetivo fomentar

o debate sobre a diversidade sexual e de gênero na Unifesp, rememorando o histórico
de lutas das pessoas LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Transexuais
e Travestis, Queers, Intersexo e Assexuais) em nossa universidade e no Brasil, além de
discutir com estudantes, docentes e TAEs da Unifesp, e a comunidade LGBTQIA+
extramuros, quais são os desafios atuais e futuros para a militância.
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Link de divulgação: https://www.unifesp.br/reitoria/proec/artigos-home/134noticias/847-iv-forum-lgbtqia-na-unifesp-historicos-e-desafios.

● Lançamento da REDE de Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas
e Quilombolas
No dia 21 de outubro de 2019 ocorreu a cerimônia de lançamento da REDE de
Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas e Quilombolas. Projeto esse que nasceu de
uma iniciativa entre Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal de São Paulo
e Universidade Federal do ABC em parceria com grupos indígenas e quilombolas. A
REDE de Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas e Quilombolas tem como
finalidade zelar pelo cumprimento do programa interinstitucional e interdisciplinar
focado na educação indígena e quilombola a partir do Programa da Bolsa Permanência
(PBP) do governo federal. Além disso, busca trabalhar para que essas populações
tenham acesso ao ensino universitário transformador e de qualidade num ambiente
acolhedor que valoriza e respeita suas especificidades étnico-culturais, fomentado suas
aspirações e perspectivas educacionais e trabalhistas.

Alguns desafios para 2020:
●

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

●

Priorizar as ações/debates sobre violência de gênero, raça/etnia, preconceitos,
orientação sexual e estudante trabalhador, em especial, mães e pais
trabalhadoras(es);

●

Elaboração do Regimento da Comissão de Avaliação e Estudo do PAPE/PBP;

●

Aprimoramento dos critérios de avaliação socioeconômica dos(as) estudantes
vulneráveis.

3.2

Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades
Complementares (CAPAC)
A coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares (CAPAC)

colabora com a permanência do(a) estudante até a conclusão do seu curso, contribuindo
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com o percurso acadêmico, agindo preventivamente na redução da reprovação,
retenção e evasão. O trabalho da CAPAC se caracteriza por ações e atividades de
ensino, pesquisa e extensão, de abordagem coletiva e/ou individual, focadas nas
relações pedagógicas, psicossociais e impactantes na permanência estudantil.
Para tanto, no ano de 2019, orientou suas atividades em três eixos principais:
Drops de Estudo, Curso de Orientação ao Estudo e Acessibilidade e Inclusão. Além
disso, coordenou as atividades da Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG).

● Drops de Estudo
O projeto intitulado “Drops de Estudo” configura-se na elaboração e divulgação
de vídeos que buscam a orientação aos (às) estudantes sobre aspectos relativos ao
cotidiano universitário. Os vídeos apresentam breves apontamentos e/ou “insights”
com dicas de atitudes e estratégias de aprendizagem, que podem ser facilmente
acessados pelos (as) estudantes. Acredita-se que informar e orientar, pode potencializar
os estudos repercutindo no desempenho escolar do (a) estudante.
Os vídeos do Drops de Estudos são veiculados no site da Unifesp e mídias digitais
sociais. O primeiro Drops de Estudo abordou o tema plágio acadêmico, foi lançado em
novembro de 2018 e pode ser acessado em https://youtu.be/Ugq2ZmIs4A8 A segunda
produção abordou o tema Fake News e foi lançado em abril de 2019 e está disponível
em https://www.youtube.com/watch?v=SYnw88etX1Y.

● Curso de Orientação ao Estudo
A CAPAC deu continuidade à elaboração e planejamento do Curso de Orientação
ao Estudo.
O objetivo deste projeto é oferecer um curso semipresencial aos (às) estudantes
matriculados (as) nos cursos de graduação (preferencialmente) e de pós-graduandos
nos campi da Unifesp, voltado para a reflexão das escolhas e da vida universitária, bem
como divulgar e oferecer oportunidade de conhecerem e vivenciarem estratégias
auxiliares aos estudos no ensino superior. Buscando promover ações que possibilitem
aos (às) estudantes conduzir melhor a sua própria aprendizagem a partir da reflexão da
sua trajetória formativa e pela aproximação de novas estratégias de estudos.
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● Acessibilidade e Inclusão
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tem adotado diversas ações relacionadas à
acessibilidade e inclusão de estudantes com mobilidade reduzida e/ou deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, visando à
equiparação de condições e consequentemente o favorecimento da permanência,
efetiva participação e conclusão dos cursos, a saber:

●

Levantamento anual do número de estudantes com deficiência, ou com
mobilidade

restrita,

ou

outra

restrição

de

acessibilidade,

que

ingressaram na Unifesp por meio do sistema universal ou sistema de
reserva de vagas para estudantes com deficiência.

●

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

●

Coordenação da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão. Conduz
reuniões

com

participação

de

representantes

dos

Núcleos

de

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

●

Organização dos trabalhos segundo 5 eixos de ações da Política: GTs
Acesso

e

Permanência,

Tecnologias

Assistivas,

Formação

e

acessibilidade pedagógica, comunicação e Infraestrutura. Conduzindo,
entre outras as atividades de apoio no processo de matrícula e
acolhimento

dos

estudantes

com

deficiência;

levantamento

das

necessidades de tecnologias assistivas e gestão da verba orçamentária do
Programa Incluir; cotação e compra de materiais e tecnologias assistivas.
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● Bolsa de Incentivo à Gestão - BIG
O programa de bolsas de incentivo à gestão, criado e desenvolvido pela Prae,
tem como objetivo inserir e integrar os (as) estudantes de graduação em atividades de
gestão que desenvolvam ações de permanência estudantil. Esse programa tem uma
natureza ao mesmo tempo acadêmica e profissionalizante no que diz respeito ao
processo de formação e vivência universitária em setores relacionados à gestão
educacional, institucional e social.
Em 2019, contou com três editais BIG Prae, BIG Universal e BIG Acessibilidade.

●

Programa de Iniciação à Gestão na PRAE - BIG PRAE
Foram 35 vagas, distribuídas entre a PRAE, SSCD e os NAEs.

T ABELA 1: D ISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E DITAL P RAE N . 13/2018 PARA O P ROGRAMA DE B OLSA DE I NICIAÇÃO À G ESTÃO (BIG)
VOLTADO ÀS AÇÕES DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL DA P RAE – BIG P RAE 2019

Distribuição realizada a partir dos planos de trabalho
enviados pelos NAEs, SSCD e coordenações da PRAE
Local
NAE Baixada
Santista

NAEs

5

NAE Guarulhos

5

NAE Osasco

5

Campos
NAE São Paulo
SSCD

Total

5

NAE Diadema

NAE São José dos

Prae

Qtd.

30

5
5
1

CAAPP

2

CAPAC

1

CASE

1

1

4
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● Programa de Iniciação à Gestão Universal – BIG Universal
Visa oferecer ao (à) estudante espaços e condições para iniciação e
desenvolvimento

de

atividades

que

promovam

o

aprimoramento

de

suas

potencialidades profissionais e de gestão. Por compor a Política da Assistência
Estudantil da PRAE/Unifesp, os projetos deveriam contemplar ações listadas nos eixos
da Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a saber: moradia estudantil;
alimentação; transporte; atenção à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche;
apoio pedagógico; e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação.

T ABELA 2: R ESULTADO DO E DITAL P RAE N . 14/2018 DE INSCRIÇÕES DE PROJETOS PARA O P ROGRAMA DE B OLSA DE I NICIAÇÃO
À G ESTÃO (BIG) VOLTADO ÀS AÇÕES DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL – B IG U NIVERSAL – 2019

Projetos contemplados no Edital n. 14/2018 BIG
UNIVERSAL

N. de
bolsas

# Não é Normal: Promoção à saúde mental do campus
A inclusão e socialização do estudante transgênero na
Universidade Federal de São Paulo
Alunos estrangeiros PEC-G e Pré-PEC-G na Unifesp:
interculturalidade e cuidado
Apoio Pedagógico ao Projeto Mulheres nas Exatas
Aquilombe-se: Mulheres negras fazendo história e transformando
a universidade
Comida de Republica: ações de promoção alimentação adequada
e saudável para universitários
Compostagem, horta e jardinagem como estratégia de promoção
da saúde
Consumo consciente: da horta ao descarte
Design de estratégias de acessibilidade em cursos de graduação,
extensão e espaços de convivência virtuais
Divulgação do Instituto de Estudos Avançados da Ordem
Econômica e da Cidadania
Estudo Longitudinal do Desempenho Acadêmico dos Alunos de
Graduação: Identificação de Padrões e Fatores Relacionados
Gestão de coleta seletiva solidária e projetos sustentáveis
Gestão de Resíduos Sólidos nas unidades acadêmicas do campus
Diadema: uma abordagem sintonizada à lei 12.305/2010
Inserção do alunato na atividade do Núcleo de Apoio Pedagógico
da Escola Paulista de Medicina
Integração corpo, espaço e subjetividade: o NUCCA como
disparador de processos criativos e como ponto de rede de
cuidados na Unifesp GRU
Organização de acervos para o repositório de documentos
digitais e manutenção do site da Sala de Iniciação Científica do
Departamento de História
Projeto de apoio pedagógico: oficinas de leitura e de escrita
Saúde mental e uso prejudicial de álcool entre estudantes da
Unifesp: uma proposta de intervenção

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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● Programa de Iniciação à Gestão voltado às ações de acessibilidade –
BIG Acessibilidade
O Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão – BIG Acessibilidade tem como objetivo
envolver os(as) estudantes bolsistas em atividades que promovam o acesso, a
participação e a aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

T ABELA 3: R ESULTADO E DITAL P RAE N . 15/2018, A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA DE B OLSA DE I NICIAÇÃO À
G ESTÃO (BIG) VOLTADO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE – BIG A CESSIBILIDADE

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
Baixada Santista
Diadema
Osasco
Guarulhos
São José dos Campos
São Paulo

No. de bolsas
2
2
2
2
2
1

Metas da CAPAC para 2020:
● Drops de estudo: produção de vídeos sobre cenários de estudo e
autoestima/autoconfiança;
● Conduzir e/ou acompanhar as ações previstas na Política de Acessibilidade e
Inclusão da Unifesp;
● Implantação do projeto piloto do Curso de Orientação ao Estudo.
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3.3

Coordenadoria de Cultura, Atividade Física e
Lazer (CCAL)
Pensando na contribuição que o encontro do esporte com a cultura pode trazer

para estudantes da Unifesp e para a comunidade acadêmica em geral, a Coordenadoria
de Cultura, Esporte e Lazer da PRAE, vem desde a sua criação, favorecendo espaços de
integração, cultura e desenvolvimento acadêmico para os (as) estudantes.

São

iniciativas que acima de tudo, fazem parte de um conjunto de ações cujo objetivo
principal é incentivar a prática esportiva aliada à saúde e ao bem-estar da comunidade
estudantil. Buscando ir além da formação profissional. Dentro dessa perspectiva, nosso
foco é tornar possível ações voltadas à saúde física e mental, autoestima, socialização,
promoção da cultura, melhoria na qualidade de vida, dentre outros. Visando sempre
proporcionar a comunidade estudantil a convivência em sua totalidade dentro dos
espaços disponíveis da Universidade e em seu entorno.
A verba destinada as atividades realizadas em 2019 foram concedidas pelo Banco
Santander e administradas pela FapUnifesp, totalizando R$ 40 mil reais, o quais foram
distribuídos entre dois editais (Praeventos e Espaço de Convivência) e a publicação do
livro referente ao concurso cultural “Educação e Direitos Humanos, realizado em 2018.

● PRAECULTURA 2019
No ano de 2019, foram conduzidas atividades em relação à itinerância da
exposição dos trabalhos contemplados no concurso cultural realizado em 2018. A
exposição foi levada para todos os campi: Baixada Santista, Diadema, Osasco,
Guarulhos, São Paulo e São José dos Campos. Concluiu-se a publicação do livro com os
trabalhos do concurso cujo lançamento será em 2020.
Foi dado início ao projeto “Empatia Itinerante”, inspirado na ideia da instalação
“Caminhando em seus sapatos” (https://www.intermuseus.org.br/museu-da-empatia).
Este projeto será desenvolvido em todos os campi da Unifesp sendo um espaço de
experiências dedicado a desenvolver nossa capacidade de empatia, ou seja, de olhar o
mundo por meio dos olhos de outras pessoas, de forma a inspirar mudanças de atitude
e contribuir para o enfrentamento de desafios na comunidade acadêmica como
preconceito, conflitos e desigualdade.
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A proposta original foi baseada nas ideias do pensador cultural Roman Krznaric
e busca promover uma reflexão a respeito da forma como nos relacionamos com o
Outro, por meio do exercício da empatia, ou seja, da capacidade que devemos
desenvolver de compreender e valorizar os sentimentos das outras pessoas, colocar-se
no lugar delas.
Na primeira fase, estão sendo coletadas as histórias (de superação, preconceito,
racismos, homofobia etc.) de estudantes que fazem parte da nossa comunidade.
Posteriormente, essas histórias ficarão online e poderão ser acessadas por meio de um
link disponível no calçado desenhado pela pessoa que doou sua história. Ninguém será
identificado. Há um codinome, acompanhado da informação da idade e do campus ao
qual pertence a pessoa. Já foram coletadas histórias no campus de Osasco, Diadema,
São José dos Campos e Baixada Santista.
Também foi realizada uma oficina de Educação Socioemocional por meio da
Pintura Espontânea em parceria com o SSCD.
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I MAGEM 1: F OTOS E C ARTAZES DO E VENTO E MPATIA I TINERANTE E C ARTAZ DO P RAECULTURA 2019
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I MAGEM 2: C ARTAZ DA O FICINA DE E DUCAÇÃO S OCIOAMBIENTAL E F OTO DO L IVRO "U M P ERCURSO N OÉTICO , P OÉTICO E I MAGÉTICO
SOBRE E DUCAÇÃO E D IREITOS H UMANOS "

● PRAEVENTOS 2019
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis lançou o Edital PRAE 04/2019 para
contemplar solicitações de apoio à participação de estudantes de graduação em eventos
fora da Unifesp. Incluiu eventos que possuam caráter didático-pedagógico, cultural e/ou
político. Excluiu atividades envolvendo estágios, visitas técnicas e outras relacionadas
intrinsecamente às unidades curriculares de cada curso. Cada estudante foi
contemplado com até R$ 1.000,00 para a participação em eventos. O valor destinado a
esse edital foi de R$ 20.000,00.

T ABELA 4: I NFORMAÇÕES GERAIS SOBRE I NSCRITOS - P RAEVENTOS

Inscrições recebidas
Inscrições aprovadas pela Comissão de Avaliação externa à
PRAE
Estudantes contemplados

44
44
34
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O

resultado

do

edital

está

disponível

em

https://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/praeventos/resultados/2019
Foram contemplados 14 estudantes do campus Baixada Santista, 12 estudantes
do campus Diadema e 8 estudantes do campus Osasco.

● PRAE CONVIVÊNCIA 2019
Partindo-se do entendimento que uma formação acadêmica de excelência extrapola os
espaços destinados à educação formal, o edital Prae Convivência foi lançado para
grupos de estudantes de graduação e pós-graduação stricto sensu da Unifesp visando
apoiar melhorias das áreas de convivência estudantil. Objetivava criar uma rede de
apoio afetivo e social entre os (as) estudantes de diferentes cursos, ao possibilitar o
convívio fraterno em torno de um lugar que os (as) conecte com a comunidade
acadêmica.
Valor total destinado a este edital foi R$ 15.000,00.

T ABELA 5: I NFORMAÇÕES GERAIS SOBRE INSCRITOS - P RAE C ONVIVÊNCIA - 2019

O

resultado

Inscrições recebidas

08

Projeto contemplados

07

Projeto indeferido

01

do

edital

está

disponível

em

https://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/espacos-deconvivencia/resultados.
Foram contemplados 1 projeto do campus Baixada Santista, 3 do campus São José
dos Campos e 1 do campus São Paulo.
➢ Metas para 2020:
▪ Continuar apoiando as atividades relacionadas à Atividade Física, Cultura e
Lazer;
▪ Publicação do Livro do Concurso Cultural.
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3.4 - Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante
(CASE)
3.4.1 - Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD)
O Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) realiza a atenção especializada à
saúde de estudantes da Unifesp. É um ambulatório de especialidades e grande parte da
equipe atende também a demanda de clínica geral de todos os Campi. Está situado à
Rua Botucatu, no. 620, no Campus São Paulo, telefone 5576-4731, e seu horário de
atendimento é das 7h00 até às 17h00.
O SSCD dispõe de seis salas de atendimento, uma sala para coleta de exames;
uma sala para realização de eletrocardiograma, uma sala para acupuntura, uma sala
para reuniões e um consultório odontológico.
O SSCD foi criado para receber estudantes de todos os campi que necessitam de
atendimento especializado e que não seja coberto pelos serviços de saúde do município
no qual se encontra o campus do (a) estudante. O público alvo são os (as) estudantes da
Graduação,

Pós-Graduação

stricto

sensu,

Residência

Médica

e

Residência

Multidisciplinar.
O atendimento é realizado com hora marcada, de forma individual, e os (as)
estudantes são agendados (as) em blocos de dois períodos, manhã e tarde, conforme o
agendamento dos ambulatórios da Unifesp e o atendimento por ordem de chegada foi o
que se mostrou mais eficaz, pelo número de faltas e atrasos, devido à distância e
dependência de transporte público.
Segue gráfico com a distribuição dos agendamentos por especialidades no ano
de 2019.
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G RÁFICO 1: D ISTRIBUIÇÃO DE AGENDAMENTOS POR

ESPECIALIDADE E PROCEDIMENTOS NO ANO DE

2019. F ORAM

SOMADAS AS

ESPECIALIDADES COM MAIS DE UM PROFISSIONAL
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0

Todos (as) os (as) médicos (as) realizam anamnese, exame físico geral e voltado
à

especialidade.

Se

necessário,

solicitam

exames

complementares:

exames

laboratoriais e de imagem. O retorno dos (as) pacientes é conforme a necessidade e
gravidade do caso.
São realizados pequenos procedimentos cirúrgicos, biópsias, colposcopia,
vulvoscopia, peniscopia, coleta de citologia oncótica e de secreção vaginal,
cauterizações, esclerose de vasos, imobilizações, lavagens otológicas para remoção de
cerumen, bem como cauterização química em epistaxes e remoção de corpo estranho
em conduto auditivo externo ou fossas nasais, punção articular, redução e imobilização.
Procedimentos odontológicos efetuados no serviço: restauração em resina
composta, raspagem e polimento coronário radicular, prevenção em saúde bucal com
orientações de higiene, cirurgias bucais de pequeno porte, dessensibilização
dentinária, tratamento das disfunções temporomandibulares e radiografias periapicais.
Em alguns casos, quando necessárias radiografias panorâmicas, estudantes são
encaminhados (as) para a rede particular (o Hospital São Paulo não dispõe do aparelho
para essa radiografia). Os casos cirúrgicos são encaminhados ao Hospital São Paulo.
Dos casos nefrológicos, a hipertensão arterial é o principal diagnóstico
detectado no serviço.
As causas mais frequentes de procura da especialidade ginecológica são para
rotina, orientação sobre métodos anticoncepcionais, tratamento de infecções
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ginecológicas, doenças sexualmente transmissíveis, cistos anexiais e irregularidades
menstruais.
As patologias ortopédicas mais frequentes são os desvios posturais,
encurtamentos e desequilíbrios musculares ocasionando dores, doenças degenerativas
como hérnias e protrusões, artroses, patologias traumáticas como entorses e fraturas,
lesões ligamentares e luxações, cistos e derrames articulares. Muitos (as) pacientes são
encaminhados à fisioterapia.
Causas mais frequentes nas consultas psiquiátricas são os transtornos de
ansiedade, transtornos de ajustamento, transtornos depressivos, TDAH, transtornos de
personalidade, abuso de álcool e drogas, transtornos psicóticos e retardo mental.
As causas mais frequentes de procura de Otorrinolaringologia são: obstrução
respiratória alta, rinopatias, sinusopatias, roncopatia, hipoacusia, remoção de cerúmen
e tonturas.
Na especialidade de cirurgia vascular, temos maior procura de casos de varizes,
erisipela, trombose venosa profunda, obstrução arterial crônica e linfedema.
Em urologia, as causas mais frequentes de procura da especialidade são
infecções urinárias, doenças sexualmente transmissíveis e varicocele.
A maior parte dos atendimentos em endocrinologia é realizada para tratar
obesidade, sobrepeso, alterações metabólicas, tais como: dislipidemia, diabetes e
glicemia de jejum alterada, ou condições que acometem a glândula tiroide,
notadamente o hipotiroidismo.
Nas consultas odontológicas, as causas mais frequentes de procura da
especialidade são gengivite, cárie dentária e disfunções temporomandibulares.
A seguir, temos os agendamentos e atendimentos por especialidades de cada
campus.
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G RÁFICO 2: AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS C AMPUS B AIXADA S ANTISTA - 2019
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G RÁFICO 3: AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS C AMPUS D IADEMA - 2019
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G RÁFICO 4: AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS C AMPUS G UARULHOS - 2019
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G RÁFICO 5: AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS C AMPUS O SASCO - 2019
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G RÁFICO 6: AGENDAMENTOS E ATENDIMENTOS C AMPUS S ÃO J OSÉ DOS C AMPOS - 2019
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G RÁFICO 7: AGENDAMENTOS E ATENDIMENTO S C AMPUS S ÃO P AULO - 2019
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O percentual de faltas é grande, em todas as especialidades. As principais
justificativas são a distância entre o campus e o SSCD e falta de uma triagem adequada
nos campi.
O gráfico a seguir apresenta os atendimentos por especialidades dos segmentos
graduação, pós-graduação e residência.

G RÁFICO 8: A TENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES - GRADUAÇÃO , PÓS - GRADUAÇÃO E RESIDÊNCIA - 2019
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Graduação

Pós Graduação

Residência

● Campanhas
1) Doação de sangue
Reforçamos sempre que possível a campanha de doação de sangue: “Dou meu
sangue pela UNIFESP”, enviando para o site da PRAE todas as informações e incentivos
para os (as) estudantes aderirem a essa Campanha.
O Hemocentro em parceria com o Serviço de Saúde do Corpo
Discente lançou uma campanha para incentivar os (as) estudantes
de todos os Campi doarem sangue.
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2) Suicídio
No mês de setembro, enfeitamos o SSCD, distribuímos lacinhos amarelos e doces
para mobilizar estudantes a pensar e refletir sobre o suicídio, assunto tão importante e
tão cheio de tabus.

I MAGEM 3: IMAGEM 3: CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DO "SETEMBRO AMARELO"
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3) Mama
No mês de outubro, fizemos a campanha da conscientização do câncer de
mama. Colocamos cartazes, distribuímos lacinhos, balas e suco rosa.
Disponibilizamos material para ensinar a palpação das mamas, além de tirarmos
dúvidas e darmos orientações. Enfatizamos também a importância da prevenção
masculina.
I MAGEM 4: F OTOS DA C AMPANHA "O UTUBRO R OSA "

4) Próstata
Em novembro, abraçamos a campanha do câncer de próstata. Colocamos
algumas orientações no nosso site e o serviço ficou disponível a esclarecimentos de
dúvidas e atendimentos. Distribuimos suco, lápis com lacinhos azuis e os lacinhos para
chamar a atenção para esta campanha tão importante.
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I MAGEM 5: C ARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA C AMPANHA "N OVEMBRO A ZUL "

● Oficinas
Foi realizada a Oficina de Pintura Espontânea no espaço do SSCD, pela Profª Drª
Luciana Farias.
A Oficina de Pintura Espontânea ajuda os (as) estudantes no desenvolvimento de
suas Inteligências Múltiplas e Inatas. É gratificante ver o SSCD sendo utilizado para
eventos tão importantes.
I MAGEM 6: F OTOS DA O FICINA DE P INTURA E SPONTÂNEA

● Espaço de convivência
Ampliamos nosso espaço de convivência para os (as) estudantes fazerem suas
refeições, estudarem ou mesmo se reunirem.
Foi instalada a rede de Wi-Fi facilitando a utilização da internet por estudantes e
servidores, inclusive ajudando a nossa comunicação como para marcação e remarcação
de consultas.
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I MAGEM 7: F OTOS DO E SPAÇO DE C ONVIVÊNCI A PARA OS E STUDANTES

● Projeto BIG
Realizamos o trabalho “Promoção de Saúde Mental para os Estudantes da
Graduação” com a aluna do curso de Medicina, Yasmim Oliveira da Silva, bolsista BIG.
O projeto foi realizado com encontros semanais. Discutimos e realizamos rodas de
conversa, algumas com temas específicos, escolhidos pelos (as) estudantes e outras sem
um tema específico, funcionando mais como um apoio aos (às) estudantes que nos
procuravam. Neste trabalho, tivemos a participação da Drª. Patrícia Tanasi (psiquiatra
de SSCD), da Psicóloga Ivone (da PRAE), da Drª. Ana Maria Alcantara (coordenadora do
SSCD) e da Enfermeira Isabela Maria D. Sanchez, além da aluna.
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F IGURA 1: C ARTAZ DO P ROJETO P ROMOÇÃO DE S AÚDE M ENTAL PARA OS E STUDANTES DE G RADUAÇÃO

● Práticas Integrativas
Iniciamos as PRÁTICAS INTEGRATIVAS DESPERTAR, no SSCD, em dezembro. Os
eventos foram realizados quinzenalmente, das 7h30 às 17h00, com uma equipe de
voluntários. Esse evento já ocorre em alguns locais da Unifesp, mas conseguimos trazer
para o SSCD e atender estudantes. Foram realizados em média 45 a 50 atendimentos no
período.
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I MAGEM 8: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO E FOTOS DO 16 º A MBULATÓRIO DE P RÁTICA I NTEGRATIVAS D ESPERTAR HSP

➢ Metas para 2020:
▪ Continuar com as solicitações de adequação das salas de atendimento e pintura
e reparos da casa, contando com a colaboração da Prae e dos departamentos
de engenharia e manutenção da Unifesp e HSP;
▪ Preparação de vídeos curtos, com aulas educativas para serem divulgadas no
site do SSCD ou Facebook, com orientações básicas de saúde nas diversas
especialidades;
▪ Realização de mutirões que visam atender um número maior de estudantes com
o intuito de criarem o hábito de cuidar da própria saúde e fazerem seus exames
regularmente de acordo com a faixa etária;
▪ Solicitação de vacina do HPV, já liberada para a rede pública, para os(as)
nossos(as) estudantes no intuito de reduzir a significativa incidência desta
doença sexualmente transmissível no nosso meio;
▪ Estabelecer parceria com o Departamento de Psiquiatria da Unifesp;
▪ Conseguir mais profissionais de psicologia para o atendimento de estudantes;
▪ Firmar novas parcerias com os departamentos da Unifesp, para atendimento de
estudantes nas diversas especialidades não contempladas pelo SSCD;
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▪ Ocupar o horário ocioso dos(as) estudantes enquanto aguardam as consultas,
com algum tipo de atividade tais como, orientações gerais na forma de aulas
educativas;
▪ Seria interessante um trabalho em relação às doenças sexualmente
transmissíveis, pois notamos aumento no diagnóstico de HPV, Herpes e Sífilis
nos últimos anos;
▪ Aplicar o questionário SRQ, sobre saúde mental, a todos (as) estudantes da
Unifesp.

3.4.2 - Política de Alimentação – Unifesp
● Pesquisa de Satisfação dos Restaurantes Universitários
Em 2019, realizamos a IV Pesquisa de Satisfação dos RUs. O resultado pode ser
obtido

em

https://www.unifesp.br/reitoria/prae/restaurante-

universitario/rus/pesquisa-de-satisfacao/503-resultados-da-iv-pesquisa-de-satisfacaodos-rus.
● I Treinamento para fiscalização dos contratos dos Restaurantes

Universitários (RUs) da Unifesp
No dia 12.09.2019, ocorreu o I Treinamento para fiscalização dos contratos dos
Restaurantes Universitários (RUs) da Unifesp. A atividade foi elaborada pela
Nutricionista da Prae, Isy Faria.

3.4.3 - Ações de Saúde Mental
Temática estratégica e emergente das realidades dos campi, muitas queixas dos
estudantes têm como temática primeira ou de fundo questões que envolvem o
sofrimento, algumas delas convocando ao acompanhamento e ao estado de alerta da
comunidade acadêmica, das equipes e parceiros. Nesse sentido, em 2018, foram
realizadas reuniões e formações com as equipes no intuito de trabalhar a temática da
saúde mental.
A partir das atividades realizadas, elaborou-se o documento “Considerações
sobre

suicídios”,

disponível

em

https://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/consideracoes-sobresuicidios.
O documento foi apresentado nos Conselhos de Assuntos Estudantis, de
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Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa, além de ser encaminhado via intranet para
toda a comunidade acadêmica.
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4 - Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs)
F IGURA 2: L OGOTIPOS DOS NÚCLEOS DE APOIO AO ( À ) ESTUDANTE

Seguem os relatórios enviados pelos NAEs para conhecimento de suas atividades
em 2019:

4.1 - NAE Baixada Santista
4.1.1 - INTRODUÇÃO
“O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos.
Diminutos invisíveis.
O mundo é salvo pelo avesso da importância.
Pelo antônimo da evidência.
O mundo é salvo por um olhar.
Que envolve e afaga.
Abarca Resgata Reconhece Salva.
“A vida que ninguém vê”
Biane Brumem
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Terminamos as atividades de 2019 com a sensação de que fizemos nosso
melhor, não conseguimos elucidar todas as dificuldades, contudo, driblamos a maioria
das intercorrências com ânimo, disposição e esperança. Refletir sobre 2019 nos traz a
certeza de que não foi um ano fácil, mas continuamos acreditando e defendendo a
educação pública, gratuita e de qualidade.
Também tivemos mudanças em 2019, já que as servidoras Yara Aparecida de
Paula (pedagoga) e Eliana Almeida Soares Ganam (assistente social) traçaram novos
caminhos e com certeza serão felizes. Gostaríamos de deixar aqui nossos sinceros
agradecimentos por praticamente dez anos de convivência. Foram tempos bons, tempos
que dividimos sonhos, esperanças, aprendizados, erros e acertos. Ah o tempo!

4.1.2 - AÇÕES COLETIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE NAE
BAIXADA SANTISTA
•

RECEPÇÃO AOS CALOUROS/ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE
INTEGRAÇÃO
A Semana de Integração entre calouros (as) e veteranos (as) ocorre

tradicionalmente no início de todos os anos. Momento organizado por diversos
integrantes da comunidade acadêmica: cursos, eixos, docentes, centros acadêmicos,
atlética, veteranos(as), Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), direção e colaboradores
(as), todos (as) unidos (as) tornando o ambiente afetivo, informativo e acolhedor.
Para recepção aos (às) calouros (as) ingressos (as) em 2019 ampliamos a
articulação entre o NAE e os diferentes setores do campus, especialmente os cursos e
coordenações. Diversas reuniões foram realizadas buscando a inclusão de temáticas
pertinentes para o momento do ingresso. Foram incluídas atividades artísticas que
contaram com a participação de docentes e estudantes veteranos (as).
O NAE ofereceu suporte e informação desde o momento da matrícula até o início
das aulas, colaborando para uma organização coletiva. Cada atividade foi
organizada/supervisionada/conduzida por um integrante do NAE, acompanhando a
semana de integração que neste ano ocorreu entre os dias 20 e 22 de fevereiro.
Dentre as atividades desenvolvidas registra-se mais um ano com ações voltadas
para a inserção na realidade do campus como: apresentação do NAE; coordenadores
de cursos; apresentações artísticas durante os intervalos; atividades em grupo seguidas
de discussões, oficinas de gênero e sexualidade; participação dos Centros Acadêmicos
e Atlética; participação dos estudantes e grupos de extensão em diferentes momentos
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da semana; apresentações e discussão de temáticas como racismo; gênero, dentre
outras ações.
I MAGEM 9: C RONOGRAMA DE ATIVIDADES DA C ALOURADA NO C AMPUS B AIXADA S ANTISTA

•

ORGANIZAÇÃO “IV FEIRA ACADÊMICA E OFICINA SAÚDE MENTAL”.
PROJETOS E EXPERIÊNCIAS DA UNIFESP-BS
O NAE elaborou a IV Feira Acadêmica e saúde mental: Projetos e

Experiências da UNIFESP-BS que está em sua quarta edição, com objetivo de
apresentar aos (às) ingressantes os muitos projetos desenvolvidos pela universidade,
no âmbito de pesquisa, ensino e extensão, componentes ainda desconhecidos pelos (as)
calouros (as). Este ano foi organizada pela enfermeira Karla Helene e pelo estudante
Vagner Quirino do curso de Engenharia Ambiental.
•

REUNIÕES EM EQUIPE/ DISCUSSÃO DE CASOS
A equipe continuou com a metodologia de reuniões semanais. Todas as terças-

feiras, das 10h às 12h, a equipe se encontrava para discutir assuntos relacionados aos
processos de trabalho e casos específicos dos (as) estudantes.
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4.1.3 - ACÕES POR ÁREA DE ATUAÇÃO
•

SAÚDE
➢ BOLSA DE INICIAÇÃO À GESTÃO (BIG)
As ações da área da saúde, relacionam-se intrinsecamente com a Bolsa de

Iniciação à Gestão (BIG). Acreditando na importância da bolsa BIG, o NAE por meio da
enfermeira, com parceria de outros atores, destacando o técnico de educação física
(Carlos Barreto de Oliveira), desenvolvemos desde 2013 projetos com o intuito de
propiciar saúde por um viés ampliado que identifique e valorize outras formas de saber
e outras formas de cuidado.

●

BIG (Universal) 2013/2014 - “Videoteca Cultural”;

●

BIG (Universal) 2014/2015 – “Projeto Cultura em Ato”;

●

BIG (NAE) 2016 – “Projeto Saúde na Arte da educação”;

●

BIG (Universal) 2018– Projeto BEM- VINDOS CALOUROS: Uma proposta de
integração e acolhimento;

●

BIG (NAE) 2018 - “Projeto Saúde do Universitário: Promovendo Saúde,
Integração e Qualidade de Vida”;

●

BIG (NAE) 2019 – Continuação do “Projeto Saúde do Universitário: Promovendo
Saúde, Integração e Qualidade de Vida”.

Neste sentido, realizamos diversas atividades como: oficinas, rodas de conversa,
semanas temáticas, encontros, palestras, intervenções entre muitas outras atividades
voltadas a saúde do estudante, principalmente saúde mental. No ano de 2019, a área da
saúde, gerenciou o projeto “SAÚDE DO UNIVERSITÁRIO: Promovendo saúde
integração e qualidade de vida”.
➢ RECEPÇÃO AOS CALOURXS DAS ÚLTIMAS CHAMADAS
No dia 18 de março, ocorreram as oficinas de recepção dos novos estudantes,
denominados Calourxs, realizadas pela equipe NAE. As oficinas aconteceram nas
unidades da Silva Jardim e Carvalho de Mendonça com o objetivo de fazer um
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acolhimento inicial a todos (as) novos (as) estudantes que quisessem participar. A
importância desta oficina destaca-se pelo fato destes estudantes serem das últimas
chamadas do SISU e não terem participado da semana de integração tradicional com os
outros estudantes.
F IGURA 3: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA R ECEPÇÃO AOS C ALOUROS 2019

➢ OFICINA ORIENTAÇÃO PAPE!
O Programa de Bolsa Permanência (PAPE) gera inúmeras incertezas para
estudantes, o objetivo desta oficina foi propiciar um momento de trocas, onde os (as)
bolsistas elucidaram as principais dúvidas dos (as) novos (as) estudantes que estavam
com alguma dúvida relacionada aos documentos necessários para solicitação das bolsas
PAPE ou qualquer outra demanda relacionada a permanência estudantil. Tivemos
sorteios de brindes diversos como de coletor menstrual, que foi um sucesso.
➢ ENCONTRO GRATIDÃO YARA
No dia 27 de março às 12:00 horas, a equipe do NAE organizou junto aos
professores, estudantes, técnicos e terceirizados um encontro/festa de despedida para
a pedagoga Yara de Paula. Foi um momento de confraternização, com comes, bebes,
música (banda de alunas) e homenagens. A equipe realizou a organização das mesas,
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da homenagem e da música, além do contato para a participação de toda comunidade
acadêmica, incluindo os estudantes da Universidade Aberta para a Terceira Idade
(UATI), a qual Yara foi coordenadora e colaboradora por muitos anos.
I MAGEM 10: FOTO DO E NCONTRO DE C ONFRATERNIZAÇÃO “G RATIDÃO Y ARA ”

➢ OFICINA FUTMESA
A oficina ocorreu no dia 10 de abril de 2019 no saguão central da unidade Silva
Jardim, o objetivo foi orientar e passar o máximo de conhecimento possível sobre a
prática do Futmesa, respeitando a individualidade biológica e o desenvolvimento (físico
e intelectual) dos participantes, utilizando este esporte como fator de socialização,
educação e apropriação do espaço acadêmico de maneira a promover saúde.
I MAGEM 11: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA F UTMESA
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➢ EXPRESSÕES NAE
As expressões foram induzidas por meio da proposta de diversas atividades no
saguão da Universidade Federal de São Paulo, campus Silva Jardim, onde discentes
utilizaram diferentes materiais para elaborar sua arte de forma livre.
I MAGEM 12: F OTOS DA O FICINA DE E XPRESSÕES NAE-BS

➢ OFICINA DE INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO
A oficina de Introdução ao Pensamento Científico: como fazer busca
bibliográfica e utilizar base de dados foi realizada no dia 25 de abril, das 18:00 as 19:00
horas, na sala 01 da biblioteca da Unifesp Silva jardim.
A oficina foi coordenada pela bibliotecária Daianny Seoni, a qual apresentou os
descritores (vocabulário controlado), operadores booleanos, estratégia de busca, e
principais bases de dados para pesquisa. Durante a oficina Daianny tirou diversas
dúvidas e os (as) estudantes puderam compartilhar suas experiências com as
plataformas de pesquisa utilizadas até então por eles (as). De 10 participantes, somente
2 eram veteranos (as), todos (as) os (as) outros (as) eram ingressantes em 2019. Os (As)
estudantes compartilharam que sentem dificuldades quanto ao assunto abordado e que
momentos de “pensamento científico” são produtivos e satisfatórios.
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I MAGEM 13: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA DE INTRODUÇÃO AO P ENSAMENTO C IENTÍFICO

➢ OFICINA DE EXPRESSÕES NA CARVALHO
Atividade realizada como forma de contribuir para expressão e pertencimento
de estudantes do Instituto do Mar, o NAE/BIG realizou atividades em unidades distintas
com intuito de alcançar a maioria de estudantes possíveis. Devido incompatibilidade,
muitas vezes foram organizadas em períodos distintos, o que acabou sendo um fator
positivo pois veio de encontro com as demandas de cada local e, portanto, de cada
grupo de estudante.
➢ ENCONTRO DE ESTUDANTES TRANFERIDXS
O encontro foi realizado no dia 9 de maio de 2019 no Instituto Saúde e Sociedade
com objetivo de realizar um bate papo e dinâmicas para o estreitamento de laços entre
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estudantes transferidos com estudantes veteranos (as) e calouros (as) e para retirar
possíveis dúvidas sobre a universidade.

I MAGEM 14: C ARTAZ DO E VENTO

DE

E STUDANTES T RANSFERIDXS

➢ ENCONTRO OUTUBRO ROSA
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção
de alertar a sociedade, principalmente as mulheres sobre a importância do diagnóstico
precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados
preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde da mulher, além
de lutar por direitos como atendimento médico e suporte emocional, garantindo um
tratamento de qualidade.
Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres
a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam tais procedimentos Iniciativas
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como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença
é assintomática.

I MAGEM 15: C ARTAZ DO E VENTO O UTUBRO R OSA

➢ OFICINA ARTÍSTICA PARA O PROJETO REVITALIZA NAE (Organizado
pela pedagoga e assistente social do NAE)
O objetivo desta oficina foi confeccionar com estudantes artigos para serem
colocados no Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), como parte de um processo maior,
de revitalização do espaço. Os (As) estudantes puderam expressar sua criatividade e
simultaneamente relaxar antes das provas do final do semestre.
Neste primeiro momento foram ofertadas oficinas de macramê e bordado em
tecido cru. A ideia é que outras atividades também componham a proposta de
revitalização, levando maior identidade e acolhimento ao espaço do NAE.
➢ PROJETO: COMO ESTÁ SEU FINAL DE SEMESTRE?
O objetivo desta oficina foi desenvolver como estratégia uma forma para que os
(as) estudantes conseguissem se expressar. A oficina foi um sucesso e acabou
reverberando em outras maneiras de expressão. Os (As) estudantes criaram cartazes e
dispararam outras perguntas norteadoras. Esta oficina foi realizada em vários momentos
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da universidade. Nas fotos a seguir a pergunta disparadora foi “Como está o seu final de
semestre?”.
I MAGEM 16: F OTO DA O FICINA "C OMO ESTÁ SEU SEMESTR E ?"

➢ II SEMANA DE SAÚDE MENTAL DO UNIVERSITÁRIO
Dos dias 16 a 19 de setembro aconteceu a II semana de saúde do universitário.
O objetivo da semana foi promover oficinas e atividades com temas relacionados à
saúde, principalmente à saúde mental. A semana ocorreu em setembro devido à
comemoração do setembro amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria
– ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente
o setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano.
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I MAGEM 17: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "II S EMANA DE S AÚDE M ENTAL DO U NIVERSITÁRIO 2019"

➢ ENTENDENDO O SOFRIMENTO EMOCIONAL: PALESTRA COM LUCINA
CESCON (Psicóloga-Mestre em Ciências da Saúde e membro do Instituto Vita
Alere)
➢ OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O CUIDADO DE SI!
A proposta das oficinas é convidar para uma pausa, um espaço para si mesmo:
um distanciamento momentâneo das pressões do cotidiano, um momento de
reconhecimento e cuidado de necessidades que passam desapercebidas no dia-a-dia.
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➢ SOFRIMENTO

ACADÊMICO

E

VIVÊNCIA

DO

ESTUDANTE

UNIVERSITÁRIO
Esta oficina foi coordenada pelo Assistente Social Fabricio Leonardi, técnico do
curso de serviço social e coordenador atual da área da saúde da PRAE em parceria com
Wagner Oda. O momento foi um sucesso, os (as) estudantes expressaram seus
sentimentos e colocaram as dificuldades vivenciadas no ambiente universitário. A
oficina começou com uma dinâmica na qual os (as) participantes deveriam colocar
palavras que no seu ponto de vista levam ao sofrimento emocional.
O sofrimento dos (as) estudantes é uma temática extremamente urgente no contexto
atual e precisa ser encarada com serenidade e responsabilidade. A Universidade
precisa levar em consideração os fatores que propiciam sofrimento e que estão
diretamente envoltos nos processos acadêmicos e nas relações dentro do ambiente
universitário.

I MAGEM 18: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA "S OFRIMENTO A CADÊMICO E VIVÊNCIA DO E STUDANTE U NIVERSITÁRIO "
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➢ ALIMENTAÇÃO EM PROL DA SAÚDE MENTAL
A alimentação possui um importante papel no desenvolvimento tanto da saúde
física como da saúde emocional. O objetivo desta palestra foi a reflexão que os seres
humanos são holísticos e que a alimentação vai além das necessidades biológicas, se
alimentar faz parte de uma cultura estando relacionado a momentos de descontração e
prazer ou inversamente a momentos de tristeza e melancolia e que além disso o que
ingerimos pode influenciar diretamente na nossa saúde mental/emocional.

I MAGEM 19: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA PALESTRA "A LIMENTAÇÃO EM PROL DA SAÚDE MENTAL "

➢ MICROFONE ABERTO (CATO + TIMBRE)
Esta oficina foi o ápice da semana de saúde mental. Foi fantástico ver os (as)
estudantes cantando, ver os relatos no Facebook de como este momento propiciou bemestar, melhora no desempenho em sala de aula e consequentemente melhora na saúde
mental.
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I MAGEM 20: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "M ICROFONE A BERTO "

➢ MANIFESTA: UM GRITO DE SILÊNCIO
Atividade desenvolvida pelo centro acadêmico de serviço social em
homenagem à professora Dra. Andrea Torres, do curso do curso e ex coordenadora do
NAE que faleceu no ano de 2019. A tarde foi repleta de atividades e alegria e propiciou
um momento muito especial.
I MAGEM 21: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE "M ANIFESTA : U M G RITO NO S ILÊNCIO "
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➢ MURAL: “ZUM DE SI MESMO”
Esta oficina foi realizada no saguão lateral e foi um momento onde estudantes
puderam se expressar por meio de desenhos, fotos, colagens, poesias, músicas. Foi
uma oficina de muita descontração, de muita qualidade (inclusive um dos desenhos
feitos no dia foi emoldurado e colocado no NAE). Podendo assim realizar um “Zum em
si mesmo”.
➢ PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA ABRASCO 2019
Os bolsistas BIG NAE 2019, tiveram seu trabalho “O desafio da permanência no
âmbito universitário” aprovado no 40° Congresso da ABRASCO.
I MAGEM 22: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO 8 º C ONGRESSO B RASILEIRO DE C IÊNCIAS S OCIAIS E H UMANAS EM S AÚDE

➢ PARTICIPAÇÃO NA MOSTRA BIG
A mostra BIG é um momento previsto em edital e se faz uma estratégia muito
importante de comunicação e divulgação das atividades realizadas durante o ano. Nesta
data, um representante da PRAE estava presente para mediar a discussão entre os BIGs
(universal, acessibilidade e NAE). Estavam presentes mais de 10 estudantes de várias
modalidades de bolsa BIG e no final do encontra ratificou-se a certeza de quão
importante é essa modalidade de bolsa que articula academia e prática e reverbera em
benefícios expressivos na vida da comunidade acadêmica em especial estudantes de
maior vulnerabilidade socioeconômicas.
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➢ CONCLUSÃO BIG SAÚDE/2019
A equipe de saúde do NAE também atende por meio de demanda espontânea,
estudantes nos procuram com as mais variadas queixas. Problemas que vão desde
desordens físicas (doenças crônicas, DPOC, DSTs, distúrbios alimentares), problemas
psicológicos (depressão, TDAH, transtornos bipolares, ansiedades, stress, ideação
suicida), intercorrências (queda de bicicleta, dor de garganta, infecção urinária, sarna,
alergias etc.).
Além destas situações, muitos (as) estudantes nos procuram para desabafar,
pedir orientações diversas (briga com pais, término de namoro, dúvidas de como abrir
conta em banco, como fazer arroz, como conseguir tirar o passa livre, o que fazer nas
brigas em república, dificuldade de relacionamento em sala de aula, sentimento de
desamparo por conta da diferença geracional etc.). Enfim, a área da saúde do NAE atua
de maneira universal, acolhendo os estudantes com as mais variadas queixas na
tentativa de apoiar e contribuir com a permanência estudantil.
Na maioria dos casos depois do acolhimento, encaminhamos os (as) estudantes
para o Serviço de Saúde do Corpo Discente ou orientamos em relação aos equipamentos
locais de atenção à saúde como (Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA,
Unidades básicas de Saúde – UBS, Centro de Apoio Psicossocial – CAPs, Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS, Centros de Convivência – CECON, Unidades
de Pronto Atendimento – UPA, Instituto da mulher, bem como as extensões que ocorrem
dentro da própria universidade e que os estudantes muitas vezes nem conhecem.
O Setor de saúde também realizou parceria com o projeto de extensão “Abrace seu
mundo: Estreitando laços parentais” com o objetivo de acolher as mães estudantes
da universidade”.
O projeto de extensão “Abrace seu mundo: estreitando laços parentais” realiza
encontros bimestrais para discussão, formação e troca de experiências entre
profissionais de saúde da rede, estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp e
docentes envolvidos com a Rede de Cuidado à Saúde Materno-Infantil.
Neste sentido a parceria foi objetivando a permanência das mães/pais na
universidade. O título da proposta foi “Abrace seu mundo e NAE: Desafios da
permanência das mães/pais universitários”. Essa proposta busca compreender as
demandas das mães universitárias para assim, fomentar uma rede de apoio no âmbito
universitário. Neste sentido, buscamos por meio de ações possibilidades para acolher
essas estudantes, contribuindo para que elas consigam terminar a graduação.
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Atualmente muitas estudantes por falta de apoio/orientação/rede ou dificuldades em
obter recursos/creches etc., são obrigadas a trancar ou até mesmo desistir do estudo.

I MAGEM 23: C ARTAZ DA RODA DE CONVERSA "M ÃES E P AIS NA COMUNIDADE ACADÊMICA "

Algumas das atividades desenvolvidas foram roda de conversa, entrega de
memorando para a direção com algumas demandas/necessidades mais urgentes das
mães/pais da Unifesp Campus Baixada Santista; realização de acolhimentos e
atendimentos individuais, interlocução com docentes e coordenadores com intuito de
elaborar estratégias para manutenção e respeito a mães na universidade e por fim
quando necessário e extensionista realizava visitas domiciliares para orientar sobre as
técnicas parentais. A parceria com o projeto foi excelente tanto para a reflexão das
necessidades e acolhimentos das mães do campus, como para sensação de
pertencimento. Além de tudo isso houve a capacitação profissional dos servidores do
NAE.
A enfermeira também participa como representante do NAE na comissão local
que possui objetivo de propiciar mecanismos para a implementação de política sobre
drogas aprovada pela Unifesp, desta maneira participou de alguns encontros do projeto
“Diversos”.
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I MAGEM 24: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA R ODA DE C ONVERSA "V AMOS FALAR DE REDUÇÃO DE DANOS ?"

• PEDAGOGIA
Em setembro de 2019 o NAE passou por outra alteração em sua equipe, com a
chegada da Pedagoga, Monica F. Botiglieri Moretti. Ao chegar, houve um período de
adaptação ao trabalho e estudo das estruturas institucionais, documentações no âmbito
da permanência estudantil, entre outros. Os registros e materiais acumulados pela
pedagoga Yara contribuíram sobremaneira para a compreensão da atuação do NAE e
início do trabalho.
No período de setembro a dezembro de 2019, foram realizados 70 atendimentos
presenciais pela Pedagoga – incluindo aqui estudantes que são acompanhados e
aqueles que buscam o serviço esporadicamente. Atualmente, há um “livro ata”
atualizado diariamente, a fim de perceber melhor as demandas e sistematizar os dados
para futuros relatos da área.
As atividades foram pouco a pouco se firmando e hoje a pedagoga tem atuado
sobretudo com atendimentos individuais e coletivos, atendimentos específicos da
pedagogia e outros realizados em parceria com o serviço social, contribuições conforme
as demandas dos cursos (por exemplo em oficina realizada com o curso de Fisioterapia
sobre organização de estudos e rotina), junto ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão –
NAI e suas diversas questões e, mais recentemente, como representante nas câmaras
de ensino de graduação do ISS E IMar.
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• SERVIÇO SOCIAL
➢ PROGRAMA DE AUXÍLIO AO ESTUDANTE (PAPE) E PROGRAMA BOLSA
PERMANÊNCIA
Em outubro de 2019, ocorreu a nova composição do setor de Serviço Social do
NAE, com a saída da assistente social Eliana Almeida Soares Ganam e a entrada da nova
assistente social, Taynara Fitz Patriarcha.
Nos últimos 3 meses de 2019, o Serviço Social do NAE realizou 37 (trinta e sete)
atendimentos a estudantes que são beneficiários (as) do PAPE/PBP. Nesse período não
ocorreram análises PAPE, uma vez que o edital não estava aberto.
No que se refere aos atendimentos dos bolsistas PAPE, o acompanhamento inclui:
entrevistas aos estudantes, análise das documentações entregues para solicitações de
reanálise, emissão de pareceres sociais, discussão de caso junto à Comissão de Estudo
e Avaliação PAPE, manutenção das planilhas de controle de bolsas e administração dos
auxílios via sistema de pagamento PAPE.
Em dezembro de 2019 foi realizado a Oficina “Resistência PAPE” em parceria
com estudantes BIG, com o propósito de ressaltar a importância do PAPE na vida de
estudantes da Unifesp e apontar as contribuições que este auxílio fornece na
permanência dos (as) mesmos (as) na Universidade. Esta idealização foi pensada em
meio a um contexto de contingenciamento das verbas do PNAES, a qual implica
diretamente na permanência desses (as) estudantes.
A Oficina consistiu em convidar estudantes bolsistas PAPE que circulavam no
saguão lateral do Edifício Central do campus Baixada Santista para escreverem sobre a
importância do PAPE em suas trajetórias acadêmicas. Além disso, foi fornecido tinta
guache para que deixassem suas mãos marcadas nos relatos. Após essa etapa, os relatos
foram fixados em um mural que está localizado e disponível no saguão central do
campus.
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I MAGEM 25: D IVULGAÇÃO E T RABALHOS REALIZADOS NA O FICINA "R ESISTÊNCIA P APE "
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➢ PARTICIPAÇÃO

NOS

CONSELHOS,

COMISSÕES

E

EVENTOS

RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES EXCLUSIVAS DO PNAES

●

Pedagoga representa o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) no Núcleo de
Apoio e Inclusão (NAI) / Assistente social vice;

●

Enfermeira representa o NAE na comissão local do Restaurante Universitário;

●

Enfermeira representa o NAE na comissão local para implementação da política
de drogas na Unifesp;

●

Assistente Social participa regularmente e permanentemente da Comissão de
Avaliação PAPE.
➢ CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO: NÍVEL/LOCAL/TEMÁTICA

●

Enfermeira cursando doutorado no Programa de Pós-graduação Interdisciplinar
em Ciências da Saúde do Baixada Santista com o projeto de pesquisa “Efeitos da
intervenção de Neurofeedback no padrão de uso abusivo de álcool entre
estudantes universitários”

●

Assistente Social cursando doutorado no Programa de Pós-graduação em Serviço
Social e Política Social da Universidade Estadual de Londrina com o projeto de
pesquisa “A produção do conhecimento em Serviço Social no Brasil e Chile: as
mediações de classe, etnia e gênero em debate”.

4.2 - NAE Diadema
4.2.1 - INTRODUÇÃO
O NAE campus Diadema durante o ano de 2019 atuou em algumas atividades de
forma multiprofissional, trabalhando diversas questões que permeiam a permanência
estudantil, no intuito de influenciar positivamente no percurso acadêmico dos
estudantes que procuraram o setor.
● ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODA A EQUIPE DO NAE
➢ Acolhimento dos (as) estudantes ingressantes, por meio de participação na
recepção dos calouros 2019, com apresentação do trabalho do NAE e com o
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esclarecimento de dúvidas em relação ao Programa Auxílio Permanência PAPE e demais aspectos da assistência estudantil;
➢ Acolhimentos dos estudantes ingressantes nas matrículas, com orientações em
relação a transporte, moradia, questões de saúde, sobre o Programa Auxílio
Permanência - PAPE e demais aspectos da assistência estudantil;
➢ Acolhimento de estudantes estrangeiros, com orientação e auxílio em suas
dificuldades;
➢ Orientação com relação ao edital e documentos para solicitação de auxílios
permanência (PAPE/PEC-G);
➢ Trabalho desenvolvido junto com os bolsistas BIG – NAE no planejamento e
acompanhamento das atividades;
➢ Discussão de casos de estudantes entre os membros da equipe;
➢ Atendimentos multidisciplinares para situações específicas.
• ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2019
Na Recepção dos Calouros 2019, o NAE se apresentou aos (às) estudantes
divulgando seu trabalho e as atividades já desenvolvidas. Parte da apresentação do NAE
foi realizada com a apresentação de um vídeo explicativo sobre o setor.
No início do ano, divulgamos um folder informativo no Facebook do NAE para
passar algumas orientações aos calouros de 2019 em relação à moradia. Este folder
pedia para as repúblicas divulgarem vagas, permanentes ou temporárias através do site
do morar UNIFESP ou do grupo do Facebook: URUD.
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I MAGEM 26: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA A COLHA UM C ALOURO 2019 EM SUA REP

Continuou sendo feita a divulgação de informações importantes aos estudantes,
principalmente pelo Facebook do NAE como informativos do NAE Divulga.

I MAGEM 27: I NFORMATIVO “NAE D IVULGA : G RUPOS DE A TENDIMENTO ”
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I MAGEM 28: I NFORMATIVO "NAE D IVULGA : T RANPORTE ENTRE AS UNIDADES "

I MAGEM 29: I NFORMATIVO "NAE D IVULGA : T ERAPIA F AMILIAR E DE C ASAL "

67

•

ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E DE ORIENTAÇÃO
AOS BOLSISTAS DA BOLSA DE INICIAÇÃO A GESTÃO, DO BIG – NAE

Quatro projetos foram desenvolvidos ao longo do ano de 2019:
➢ BIG Dança: desenvolvimento de aulas de dança, de diversos ritmos junto aos
estudantes do campus.
➢ BIG Xadrez: desenvolvimento de aulas de xadrez e campeonato junto
estudantes do campus.
➢ BIG Inglês NAE: aulas de inglês divididas em três ciclos/turmas, desde o
ensino mais básico da língua ao nível de comunicação.
➢ BIG Musicaliza UNIFESP: desenvolvimento de aulas de iniciação à música
com diversos instrumentos e oficinas de maracatu.

I MAGEM 30: C ARTAZ DE D IVULGAÇÃO "P ROJETO BIG D ANÇA "
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I MAGEM 31: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO "P ROJETO BIG X ADREZ "

I MAGEM 32: C ARTAZ DE DIVLGAÇÃO DO "P ROJETO BIG I NGLÊS "
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I MAGEM 33: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO "P ROJETO BIG M ÚSICA "
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•

AUTOESTIMA
No mês de janeiro foi divulgado no Facebook do NAE um folder para orientar os

(as) estudantes a como melhorar a autoestima, temática bastante presente na busca dos
estudantes por acolhimento psicológico. Segue folder divulgado:

I MAGEM 34: C ARTAZ DA C AMPANHA "V AMOS MELHOR AR A AUTOESTIMA ?"

•

SUICÍDIO

No mês de setembro para discutir e trabalhar a temática de suicídio, o NAE
desenvolveu um debate sobre a saúde mental do estudante universitário. Segue folder
de divulgação do debate:
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I MAGEM 35: C ARTAZ DE D IVULGAÇÃO DO D EBATE "A S AÚDE M ENTAL DO U NIVERSITÁRIO "

Além disso, foram divulgados informativos sobre o setembro amarelo no
Facebook do NAE. Seguem as divulgações:
I MAGEM 36: I NFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO NAS RED ES SOCIAIS SOBRE O S ETEMBRO A MARELO - 01
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I MAGEM 37: INFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO NAS RE DES SOCIAIS SOBRE O S ETEMBRO A MARELO - 02

I MAGEM 38: I NFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS SOBRE O S ETEMBRO A MARELO - 03
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I MAGEM 39: INFORMATIVO DE DIVULGAÇÃO

•

NAS REDES SOCIAIS SOBRE O

S ETEMBRO A MARELO - 04

GRUPOS DE ESCUTA
Neste ano de 2019, também foram desenvolvidos grupos de escuta aberto a

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

74

Seguem os folders de divulgação com a temática dos grupos, que foram: rotina
acadêmica e ser mulher.
I MAGEM 40: G RUPOS DE ESCUTA "R OTINA A CADÊMICA " E "S ER M ULHER "

•

TEXTO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO
Em 2019, também foi feito um texto sobre o contexto universitário para

divulgação aos (às) estudantes, segue o texto:
I MAGEM 41: D IVULGAÇÃO DO TEXTO C ONTEXTO U NIVERSITÁRIO

75

“Quando pensamos em Universidade, pensamos em um espaço de aprendizagem e de
crescimento. A Universidade caracteriza-se por ser um ambiente multicultural e com
diversidades socioeconômicas e étnico-raciais, em que a convivência entre as pessoas
pode ocorrer de forma saudável, com diálogo e cooperação ou de forma não saudável
com conflitos, discriminações, preconceitos e violências.
“Faz parte dos princípios éticos da Universidade o direito à busca pelo conhecimento
de forma autônoma, o respeito em relação à diversidade de opiniões diante do
conhecimento, o zelo pela liberdade diante de qualquer tentativa de interferência
nesse processo, o compromisso, como instituição social, de promover através do
ensino pesquisa e extensão os princípios de liberdade, justiça e solidariedade”
(Código de Conduta dos Estudantes da UNIFESP).
Sendo assim, a Universidade busca incentivar boas condutas e práticas de respeito e
cooperação, em que todos nós podemos contribuir com atitudes que evitam situações
de conflitos e de violências como:
- Buscar informação mais detalhada sobre determinado assunto que esteja causando
situações indesejadas, antes de agir;
- Evitar fazer acusações sem provas concretas;
- Evitar piadas, exposições ou comentários desrespeitosos;
- Não se isolar socialmente e buscar sempre que possível o diálogo;
- Refletir antes de agir, falar e escrever em redes sociais;
- Tentar resolver um conflito por meio do diálogo e, se for o caso, buscar alternativas
institucionais ou legais de soluções de problemas.
Incentivamos o DIÁLOGO, o COMPANHEIRISMO e o RESPEITO a fim de preservar
nossa integridade física, moral e psicológica, para que o desenvolvimento no ambiente
acadêmico seja livre de preconceitos, discriminações e conflitos.”

•

SERVIÇO SOCIAL
Em 2019, o Campus Diadema recebeu 124 novas inscrições de estudantes, sendo

um aumento de 243% em relação ao número de inscrições do ano anterior, valor
significativo que impactou diretamente nas atividades do NAE.
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Todos (as) os (as) novos (as) beneficiários (as) do Programa PAPE 2019 foram
acolhidos (as) através da participação na Oficina de Acolhimento dos Novos
Beneficiários do PAPE, divididos nos dias 15 de julho, 27 de agosto e 18 de setembro de
2019. A Oficina tem por objetivo acolher e dar orientações importantes para a
continuidade no Programa bem como propiciar espaço para troca e partilha. Foram
propostos dois momentos: o primeiro de orientações gerais do Programa, apresentação
do NAE, preenchimento dos formulários e assinatura do Termo de Consentimento e, o
segundo, o desenvolvimento da Oficina “Árvore da Vida”, baseada na proposta do livro
O jovem e seu projeto de vida: Metodologia da ação comunitária para o
desenvolvimento integral do jovem. São Paulo. Ação Comunitária, 2013:
“A figura da árvore é uma representação arquetípica bastante fundamental e presente no
inconsciente coletivo. Em muitas referências, presenta a ligação do mundo interno com o
mundo externo e o crescimento. Permite explorar assuntos como identidade,
autopercepção, autoconfiança, protagonismo, valores, competências (Conhecimentos,
Habilidades e Atitudes – CHA) e os resultados obtidos e esperados pelo jovem em
relação ao seu projeto de vida. Temas como noção de causa-consequência,
responsabilização, resiliência e perseverança para alcançar resultados também podem
estar presentes. O objetivo principal desta atividade é instigar o jovem a refletir sobre os
temas citados como foco em seu processo de escolha e na sua relação com o meio, tendo
sempre como eixo central o projeto de vida e a identidade. A árvore da vida demonstra a
relação que o jovem tem com o meio e liga seu passado com o presente e o futuro. Ela é
um poderoso instrumento de autoconhecimento, planejamento e percepção das relações
consigo mesmo e com o meio.”
A partir das oficinas, muitas temáticas que envolvem a vida universitária foram
discutidas coletivamente, em especial: as desigualdades sociais, as relações
interpessoais, as relações familiares, saúde mental, escolha profissional, identidade,
autoconhecimento.
Neste ano, a proposta elaborada para as oficinas contou com a aplicação de dois
formulários, o Questionário de Saúde e a Escala de Avaliação da Vida Acadêmica
(EAVA), com o objetivo de levantar dados e identificar situações que possam estar
impactando negativamente na vivência universitária. Todos (as) os (as) novos (as)
ingressantes do PAPE preencheram os formulários e foram orientados (as) sobre a
possibilidade de serem convidados (as) para acolhimentos e atendimentos
posteriormente. O Questionário de Saúde foi avaliado pela médica e enfermeira do NAE,

77

sendo realizado o Projeto Serviço de Saúde/PAPE, onde foram ofertado aos (às)
estudantes

acolhimento

em

saúde,

orientações

sobre

qualidade

de

vida,

acompanhamentos e encaminhamentos quando necessário. Já a Escala de Avaliação da
Vida Acadêmica (EAVA) foi avaliada pela psicóloga do NAE, sendo realizados
atendimento e acolhimento em psicologia aos (às) estudantes que apresentavam algum
fator importante a ser discutido.
I MAGEM 42: C ARTAZ DE DI VULGAÇÃO DA OFICINA "N OVOS ( AS ) B ENEFICIÁRIOS ( AS ) P APE 2019"

O acompanhamento social de estudantes beneficiários (as) ocorreu durante todo
o ano de 2019, através de encaminhamentos à rede interna e externa, atendimentos
multiprofissionais, análises de pedidos de reanálise socioeconômica para alteração do
valor do auxílio PAPE, estudos de caso e emissão de relatórios para subsidiar pedidos
de extensão de prazo de integralização de curso, orientações e interlocuções para
acesso ao benefício de gratuidade nos transportes públicos, orientações e interlocuções
relacionadas ao código de conduta estudantil e casos de denúncias, orientações e
encaminhamentos relacionados aos editais PRAE, interlocução com coordenações de
curso e docentes em geral, orientações e encaminhamentos relacionados às licenças
médicas e maternidade, monitoramento e intervenções relacionadas à frequência e ao
desempenho acadêmico, análises de pedidos de recurso, cancelamentos/desativações
dos auxílios,
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•

SEMINÁRIO NUCRESS PARCERIA COM O NAE
A parceria com o Núcleo Regional de Serviço Social (NUCRESS Diadema)

permaneceu durante o ano de 2019, fazendo parte da Campanha Regressão de Direitos
tem Classe e Cor: Assistentes Sociais no Combate ao Racismo.
I MAGEM 43: C ARTAZ DE DI VULGAÇÃO DO S EMINÁRIO "S E C ORTAM D IREITOS , Q UEM É P RETA E P OBRE S ENTE P RIMEIRO "

•

FOLDER PROMOÇÃO DE SAÚDE
A médica do Núcleo de Apoio ao Estudante realizou, ao longo do ano,

acolhimentos individuais com a finalidade de fornecer orientações e ouvir dúvidas
referentes a saúde e promoção da saúde do (a) estudante.
O (A) estudante recebeu recomendações referentes aos atendimentos da saúde
pública e lazer em Diadema e foi orientado (a) sobre o atendimento da saúde no NAE e
SSCD. Além de recomendações de saúde referente a dieta, sono, lazer, dentre outros e
atendimento clínico.
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4.3 - NAE Guarulhos
4.3.1 - INTRODUÇÃO
O presente Relatório, relativo ao ano de 2019, do Núcleo de Apoio ao Estudante
do Campus Guarulhos, apresenta de forma sucinta e sistematizada as atividades, ações
e projetos realizados pelos (as) profissionais da equipe multiprofissional, enfatizando
aspectos diretamente relacionados à rotina do setor.
Foram desenvolvidas ações educativas na área da saúde, como “rodas de
conversa” voltadas para as questões da “saúde mental”; também atividades educativas
acerca da assistência estudantil, como as Oficinas de Acolhimento ao Estudante no PAPE.
Também atuamos em parceria e colaboração em atividades desenvolvidas por outros
setores, como o Dia Aberto e as Rodas de Conversa promovidas pelas/os estudantes.
Mais uma vez, em 2019, o NAE esteve à frente da organização da Calourada da EFLCH.
Nesse ano de 2019, houve em agosto, uma mudança na coordenação do NAE Guarulhos, o professor Alexandre Barbosa Pereira assumiu no lugar da professora
Marina Pereira de Almeida Mello.
•

SERVIÇO SOCIAL
O Serviço Social do Núcleo de Apoio ao Estudante do Campus Guarulhos é

formado por duas assistentes sociais e uma estagiária. Estas integram equipe
multidisciplinar do NAE e realizam, entre outras atividades, atendimento compartilhado
e individual; análise socioeconômica para ingresso no Programa de Auxílio Para
Estudante, como Reanálise para atualização da situação socioeconômica do estudante
no Programa; oficinas socioeducativas; visita domiciliar; entre outros.
As análises socioeconômicas dos pedidos de auxílio estudantil foram iniciadas
em Março e finalizadas em Agosto de 2019, pois, neste ano, particularmente, em virtude
de afastamento por Licença Maternidade de uma das assistentes sociais que compõe a
equipe, o serviço foi operacionalizado por apenas uma assistente social com ajuda da
estagiária.
Desde 2016, implantamos a Oficina de Acolhimento ao Estudante como espaço
para apresentação das diretrizes e orientação acerca do Programa de Auxílio Para
Estudante, como também temos aproveitado este espaço para apresentar aos
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ingressantes no Programa informações a respeito de serviços e ações promovidas pelo
Núcleo de Apoio ao Estudante do Campus Guarulhos. Este ano, particularmente, fizemos
um único encontro com todos os ingressantes. Esta atividade ocorreu no dia 11 de
outubro no teatro Adamastor do Campus Guarulhos e contou com a participação de 135
estudantes.
I MAGEM 44: F OTOS DA O FICINA DE A COLHIMENTO AO E STUDANTE
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•

SAÚDE

➢

ATENDIMENTOS EM SAÚDE MENTAL

▪ Atendimentos individuais
Nos dois semestres de 2019 foram registrados 100 estudantes que buscaram o
serviço de saúde mental do setor. Em relação ao quantitativo de horário
disponibilizados, registrou-se 197 atendimentos de modalidade individual.
A maior parcela dos estudantes atendidos individualmente, 62,7%, autodefinemse brancos, seguidos de pardos 18,4%. Estudantes que se autodefinem pretos foram de
16,3%; amarelos 1%. E que não foi informado são 1,5%.
No recorte feito por curso, a maior procura, 25, 9%, é proveniente do curso de
Letras; seguido por Ciências Sociais História, 21,3%; História 19,8%; Pedagogia 13,7%;
Filosofia 13,2%; Pós-graduação 3,6%; e História da Arte 2,5% Ciências Sociais, 20,8%;
Filosofia com 12,7%; Pedagogia com 8,1%; História da Arte, e Pós-graduação, 4,6%.
Estudantes do vespertino são os que mais procuram, 52,3%. 43,7% são do
período noturno e 4,1% na categoria diurno, referida aos estudantes da pós-graduação.
Quanto ao ano de ingresso, 31,1% são de 2019; 21,9% de 2017; 21,3% de 2018;
12,6% de 2016; 6,6 de 2015; 4,4% de 2014; e 2,2% de 2010.
Dentre os (as) estudantes que procuram o serviço, 72,4% não recebem auxílio
PAPE, os outros 27,6% recebem.
61% declaram-se do gênero Mulher, 39% Homem, e não houve declaração de
não binários.
Devido à diversidade de demanda, não foi possível categorizar estatisticamente
as queixas principais.
O número de faltas em relação ao número de horários disponibilizados foi da
ordem de 13,2%. Esse valor relativamente baixo se relaciona com o fato de os
atendimentos em saúde mental se configurarem prioritariamente como acolhimentos,
sem a necessidade de agendamento.
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•

DEMAIS ATIVIDADES
Setembro: atividades de valorização da vida, integradas ao Setembro Amarelo.

Consistiu em ações compartilhadas entre os profissionais do Campus Guarulhos e
convidadas do Centro de Valorização da Vida (CVV).
Outubro: Atividade em grupo verbal sobre Saúde Mental, no formato de um
espaço para conversa livre.
Novembro: Atividades semanais em grupo verbal sem tema definido, um espaço
para conversa livre “Como você está hoje?”.
Dezembro: Atividades semanais em grupo verbal sem tema definido, um espaço
para conversa livre “Como você está hoje?”.
•

ATENDIMENTOS EM SAÚDE GERAL
Nos dois semestres de 2019 foram registrados 480 estudantes que buscaram o

serviço de saúde do setor. Todos foram acolhidos individualmente e orientados quanto
às consultas médicas e os atendimentos disponíveis no SSCD (Serviço de Saúde do
Corpo Discente). Foram solicitadas 558 consultas, sendo que 78 alunos solicitaram mais
de 1 consulta.
A maior parcela de estudantes atendidos individualmente, 59,3%, autodefinemse brancos, seguidos de 21,5% que se disseram pretos ou negros. Estudantes que se
autodefinem pardos foram 18,9%; só uma aluna se definiu como amarela.
Como mulher foram acolhidas 78,1%. Os que se declararam homem foram
21,9%, e não houve declaração de não binários.
No recorte feito por mês, a maior procura se deu nos meses março, agosto,
setembro e outubro com > 50 acolhimentos por mês.
As especialidades mais buscadas foram Psiquiatria (91 solicitações de consultas),
Ginecologia-Obstetrícia (132 solicitações da consulta), Triagem (clínica geral-84
solicitações de consulta) e Dermatologia (62 solicitações de consultas).
Estudantes do vespertino são os que mais procuram. Tivemos pouca procura dos
estudantes da pós-graduação.
Devido à diversidade de demanda e por questões éticas não categorizamos
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estatisticamente as queixas principais.
•

DEMAIS ATIVIDADES
A equipe de saúde esteve sem a colaboração essencial da auxiliar de

enfermagem Cláudia que teve se manter afastada por motivo de saúde a maior parte do
tempo.
O enfermeiro Evandro faz parte do NAI (núcleo de atendimento aos alunos com
deficiências) trabalhando em conjunto com a professora Érica Garutti.
A equipe de saúde colaborou com a equipe de saúde mental, em especial o
enfermeiro Evandro que é especializado em enfermagem em saúde mental.
•

REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM COMISSÕES

T ABELA 6: P ARTICIPAÇÃO EM C OMISSÕES E C OLEGIADOS DO C AMPUS G UARULHOS

Comissão, colegiado, outros

Servidor (es/as)

Comissão de Estudos e Avaliações

Mariana Puridade e Andréia

do PAPE E PBP

Nascimento

Comissão Paritária de Alimentação

Arilson Souza

Conselho de Assuntos Estudantis

Henrique Carriço

Grupo Técnico dos Psicólogos NAE e
PRAE Unifesp

Adriano Araújo e Matheus Bastos

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

Evandro Abate

Câmara de Graduação

Alexandre Pereira e Matheus Bastos
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4.4 - NAE Osasco
4.4.1 - INTRODUÇÃO
No Campus Osasco, o NAE iniciou suas atividades no ano de 2011, sendo
composto atualmente por quatro profissionais e uma coordenadora que trabalham de
forma interdisciplinar.

T ABELA 7: C OMPOSIÇÃO DO NAE O SASCO

Área de
conhecimento/atuação
Serviço Social
Enfermagem
Pedagogia
Psicologia
Coordenação

Nome
Emilia Tiemi Shinkawa
Alessandra Ramada da Matta
Carlos Eduardo Sampaio
Burgos Dias
Camila Tinti Moreira
Fernanda Emy Matsuda

I MAGEM 45: EQUIPE NAE O SASCO

•

ACOLHIMENTOS MULTIDISCIPLINARES
Nesses acolhimentos, os temas abordados foram: organização de estudos;

orientações sobre matrícula, rematrícula, cancelamento de disciplinas, trancamento de
curso, solicitação de maior prazo para cumprir curso e jubilamento; vulnerabilidade
socioeconômica e permanência de estudantes negros (as) e de estudantes advindos (as)
de escola pública; acessibilidade e atendimento a pessoas com deficiência;
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relacionamentos familiares; relacionamentos afetivo-sexuais; hormonioterapia; abuso
de álcool e outras substâncias; ansiedade; luto; transtornos mentais; ideação suicida e
tentativa de suicídio; relação entre estresse, trabalho, estágio, família, distância da
faculdade, e aprendizagem ritmo circadiano; situações de violência doméstica entre
pais(mães) e filhas(os) e entre parceiros(as); outras situações de violência.
•
➢

SERVIÇO SOCIAL
PROGRAMA DE AUXÍLIO PARA ESTUDANTES (PAPE)
A assistente social participou, de forma presencial ou por videoconferência, das

reuniões da Comissão de Avaliação e Estudo do PAPE, de reuniões da Coordenadoria
de Ações Afirmativas e de Permanência (CAAP), reuniões referentes a procedimentos
metodológicos, aos parâmetros para construção de nova metodologia e à reanálise
dos(as) veteranos(as). Além disso, atuou como membro da Comissão de Avaliação de
bolsas Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior), cujo intuito é
selecionar estudantes participantes do Programa Estudante Convênio de Graduação
(PEC-G) para o recebimento do auxílio financeiro Promisaes/MEC.
Ao longo de 2019, a assistente social dedicou-se à análise socioeconômica de
estudantes que solicitaram inscrição no Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE), de
acordo com o disposto na Política de Assistência Estudantil da Unifesp. A avaliação
envolve a realização de entrevistas, momento em que, além do levantamento de
informações sobre a situação de vulnerabilidade socioeconômica do grupo familiar, são
prestadas orientações e feitos encaminhamentos, quando necessário, para outros
membros da equipe do NAE. Além da avaliação dos pedidos submetidos no Campus
Osasco, a profissional também auxiliou na análise socioeconômica de 31 casos de outros
campi da Unifesp (Baixada Santista, Guarulhos e Diadema).
No âmbito do PAPE, foram realizadas oficinas de orientação para ingressantes,
com o objetivo de proporcionar esclarecimentos a respeito das atribuições do NAE e de
sanar dúvidas sobre o programa, por meio de orientações sobre as condicionalidades
para a continuidade da concessão dos auxílios e sobre o edital vigente. Essas oficinas
são importantes para a promoção da interação entre estudantes e a equipe que compõe
o NAE.
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•

PEDAGOGIA
Em 2019 foram realizados 291 atendimentos individuais a um total de 106

estudantes e mais 23 atendimentos e orientações a docentes a respeito de demandas de
estudantes. Também foram realizados 47 atendimentos multidisciplinares, totalizando
361 atendimentos e acolhimentos.
T ABELA 8: D EMANDAS APRESENTADAS POR ESTUDANTES

NOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

Tipo de atendimento individual
Acessibilidade e inclusão
Acolhimento e desdobramentos de queixas estudantis
Acolhimento multidisciplinar
Atividades complementares
Procedimentos e cadastro de eventos de estudantes
Conflitos com docentes
Currículo Lattes
Atendimento a docentes
Emergência/SAMU
Engajamento estudantil
Estágio
Estudantes BIG
Atendimento a estudantes de outros campi
Atendimento a familiares
Jubilamento
Luto
Medida socioeducativa
Mobilidade
Orientação individual
PAPE/PEC-G/Promisaes
PIBIC
Planejamento de estudos
Atendimentos a pós-graduandos(as)
Projeto de Vida
Representação discente de curso
Saúde mental, ansiedade, déficit de atenção, depressão
Semanas acadêmicas
Situações de violência
SSCD
TCC
Trancamentos
Transferências
Tutoria por pares
TOTAL

2017
3
9
0
0
0
8
0
10
0
0
9
9
2
0
0
0
2
0
54
0
0
0
1
0
0
13
0
0
4
0
0
0
0
124

(2017-2019)

2018
13
6
56
7
2
5
2
27
0
3
6
8
4
0
4
0
7
5
0
8
5
40
2
15
3
35
14
3
8
10
15
6
14
277

2019
21
2
47
13
14
16
2
23
2
1
10
9
0
3
4
17
2
2
0
6
1
36
1
19
2
48
4
16
4
13
7
8
8
314

Do total de atendimentos individuais, se destaca o crescimento, desde 2017, no
número de atendimentos relacionados a questões de saúde mental e de acessibilidade
e inclusão.
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Os atendimentos individuais, nos mais variados assuntos, têm como escopo o
desempenho acadêmico dos estudantes e muitos desses assuntos foram também
trabalhados em atividades coletivas, em especial por meio de oficinas realizadas no
âmbito do Projeto BIG LAPES (Liga de Apoio Acadêmico), conforme especificação
adiante. Além disso, os conteúdos das oficinas de organização do tempo e dicas de
fichamentos foram trabalhados junto a todas as turmas de ingressantes de 2019 por meio
do Programa de Atenção aos Ingressantes (PAI), ação construída em parceria com a
Câmara de Graduação e as Coordenações de Curso, que também será detalhada
adiante.
Além dessas atividades, vale mencionar as orientações a bolsistas e
voluntários(as) dos projetos BIG.
T ABELA 9: O RIENTAÇÕES A BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS ( AS ) DOS PROJETOS BIG EM 2018 E 2019

Orientações projetos BIG
Orientação bolsistas e voluntários do BIG LAPES
Orientação bolsistas e voluntários do BIG
Sustentabilidático
Orientação bolsistas e voluntários do BIG Tutoria
Orientação bolsistas e voluntários do BIG
Monitoria Online
Orientações BIG (e-mail, Facebook, Whatsapp
etc.)
TOTAL

2018
29
9

2019
39
4

13
0

25
5

S/I

74

51

147

Além dessas atividades, segue uma relação de reuniões e outras atividades de
apoio a estudantes que não envolvem atendimento direto:
T ABELA 10: A TIVIDADES DE APOIO A ESTUDANTES EM 2018 E 2019

Descrição da atividade
Brigadistas EPPEN
Câmara de Extensão e outras atividades da CAEC
Câmara de Graduação
Comissão de Conduta Estudantil
Comissão de Curso de Ciências Atuariais
Comissão de Curso de Relações Internacionais
Comissão de Curso do Eixo Multidisciplinar
Comissão de Recepção dos ingressantes do ano
seguinte
Comissão Eleitoral
Comissão Local Congresso Acadêmico
Congregação da EPPEN
Conselho de Assuntos Estudantis
Cursinho Popular EPPEN
Diretoria Acadêmica (demandas NAE)
Discussão de casos (equipe NAE)

2018
0
6
5
0
1
0
0
0

2019
2
5
7
3
0
1
2
3

1
18
10
0
0
7
S/I

4
8
8
1
9
12
11
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Entidades estudantis - organização de eventos
Entidades estudantis - conflitos com docentes
Equipe NAE
Equipe PRAE
Evento (Inovações Curriculares - preparativos)
Participação nas matrículas
Projeto-piloto Curso de apoio à aprendizagem EAD
Atividades FONAPRACE (Coordenação de GT)
TOTAL

19
S/I
25
21
0
8
0
28
149

52
9
15
12
8
1
15
20
208

Por fim, segue a descrição de outras atividades realizadas ao longo de 2019:

T ABELA 11: A TIVIDADES GERAIS 2019

Descrição da atividade
2018 2019
Reuniões de planejamento e estudos (horas)
44
96
Reunião Reitoria
1
1
Curso de Brigadista de Incêndio
0
1
Reuniões TAE/EPPEN
8
15
GT Congregação
0
5
Reunião avaliadores MEC Curso de Direito
0
1
Feira do Estudante
1
0
Fórum LGBTQI+
1
0
Comitê de Direitos Humanos
1
0
Pareceres (PIBIC, PIBEX, CAEC, externos)
7
11
Visitas técnicas a serviços de apoio a estudantes
0
10
Apresentação de trabalhos
0
4
Resumos publicados
0
2
TOTAL
63
146

•

PSICOLOGIA
Foram feitos 136 atendimentos individuais pelo serviço de psicologia, a 91

estudantes diferentes. Para o cálculo, foram considerados os atendimentos em
psicologia concluídos, desconsiderando-se o não comparecimento apesar de
agendamento, esclarecimentos por meio de contatos telefônicos e orientações pontuais
e informais sobre o serviço. Os atendimentos efetivos se realizaram na forma de
acolhimentos psicossociais, atendimento em caráter de plantão psicológico, triagem e
atendimentos psicoeducacionais e/ou orientações acadêmicas.
Dos(as) 91 estudantes atendidos(as) na seara de psicologia educacional, 44
foram encaminhados à psicoterapia clínica, a maioria visando à prevenção ou ao
autoconhecimento. Catorze estudantes já estavam em tratamento de psicologia clínica
antes do atendimento com a profissional de psicologia educacional. Foram feitos 23
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encaminhamentos para avaliação psiquiátrica e 12 estudantes já estavam em tratamento
psiquiátrico antes do atendimento em 2019. Duas estudantes foram encaminhadas ao
Centro de Referência da Mulher (CRM) e outras duas foram encaminhadas ao Centro de
Defesa e Convivência da Mulher.
Foi elaborado um projeto experimental de danças circulares com o objetivo de
ampliar espaços de convivência, de expressão emocional, física e artística e de apoio
mútuo e solidariedade, bem como para promover situações de aceitação de si e dos
próprios limites, bem-estar físico e emocional e ampliar a percepção do autocuidado
nessas esferas. O projeto consistiu em três encontros com duração de 90 minutos, às
sextas-feiras. A despeito do baixo número de pessoas que aderiram, a iniciativa foi
avaliada como excelente por quem participou.1 Todas as participantes apontaram para
a redução do stress, ampliação do contato social, melhoria de bem-estar, sentimentos
de felicidade, tranquilidade e aceitação dos erros.
Nas ações conjuntas, a profissional de psicologia esteve presente às orientações
acadêmicas aos ingressantes, indicando a cada novo(a) aluno(a) matriculado(a) as
atividades do NAE, bem como das semanas acadêmicas, do Programa de Atenção aos
Ingressantes e do processo de sensibilização do corpo docente para algumas situações
específicas de atenção a estudantes. Foram feitas orientações em relação ao
autocuidado emocional e práticas de bem-estar, ao trancamento excepcional por motivo
de doença, a regimes domiciliares, a possíveis situações de queixa contra estudantes, à
orientação vocacional e de desenvolvimento profissional. Também se acompanhou a
escolha das unidades curriculares, pelos(as) estudantes, no processo de rematrícula, no
pedido de extensão do prazo para conclusão do curso e foram prestadas orientações
diversas a servidores(as) no tocante à permanência e ao bem-estar dos(as) estudantes.
Quanto a formação e capacitação profissional, a servidora participou de cursos
administrativos voltados para procedimentos acadêmicos e formação sobre educação e
saúde, além de curso sobre acolhimento em luto em instituições de ensino e de curso
vivencial para a oferta de dança circular.

Segundo uma participante: “achei um momento tranquilizador, no sentido de conseguir me
fazer esquecer durante 50 minutos a rotina acadêmica, também me ajudou a aumentar os laços
com as pessoas presentes na aula (...), me acrescentou algo que talvez eu não teria tido a
oportunidade de vivenciar em qualquer outro momento de minha vida”.
1
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•

SAÚDE
Ao longo de 2019 foram realizados 339 atendimentos pela enfermeira, de 124

diferentes estudantes. O primeiro atendimento consistiu no acolhimento das diversas
demandas, em orientações e, quando necessário, no encaminhamento para serviços
especializados, internos ou externos à Unifesp.
Os atendimentos referentes a prevenção, promoção e educação em saúde
perfizeram 81% dos atendimentos. Ainda houve nove acolhimentos relacionados à
violência doméstica, “assédio” e/ou importunação sexual, que corresponderam a 3%
dos atendimentos. As orientações gerais (esclarecimento de dúvidas sobre o PAPE e
matrícula/rematrícula etc.) perfizeram 17% dos atendimentos realizados em 2019 pela
enfermeira. Apesar das limitações, todas as demandas trazidas pelos(as) estudantes
foram acolhidas e encaminhadas. Muitas dessas queixas demandaram pesquisa de
literatura, mobilização de outros(as) profissionais e articulação com serviços
especializados. Uma parcela das demandas não redundou em encaminhamentos,
esgotando-se na orientação e no acompanhamento.

G RÁFICO 9: D ISTRIBUIÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE ( NÚMEROS ABSOLUTOS )

9
56

Orientações em saúde

Orientações gerais

274

Orientações sobre violência

Entre os(as) estudantes que fizeram uso do SSCD, há uma sobrerrepresentação
de estudantes que se declararam, no momento da marcação da primeira consulta como
sendo de cor/raça branca (de acordo com a classificação do IBGE).
Estudantes que não se encontravam vinculados(as) ao PAPE em 2019
apresentaram mais recorrentemente demandas que exigiram encaminhamento ao
SSCD: do total de 78, 51 não eram bolsistas PAPE, 23 eram bolsistas do PAPE, um já havia
sido bolsista do PAPE e três eram estudantes do mestrado.
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No ano de 2019, devido ao afastamento do médico psiquiatra do SSCD, as
demandas relacionadas a saúde mental foram encaminhadas para outros serviços, como
o Centro de Atenção à Saúde Mental (CAISM). As especialidades com maior procura
esse ano foram clínica geral (24%) e ginecologia (19% dos agendamentos).
Com relação à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), ao
longo do ano foram feitas orientações a estudantes nos atendimentos individuais e
realizada a distribuição de materiais informativos impressos, bem como de cerca de
3.000 camisinhas masculinas e 400 femininas, além de lubrificantes.
I MAGEM 46: P RESERVATIVOS E MATERIAL INFORMATIVO SOBRE SAÚDE SEXUAL

E REPRODUTIVA

T ABELA 12: A TIVIDADES GERAIS 2019

Descrição da atividade
Reuniões da Congregação da EPPEN
Reuniões da Comissão Local de Acessibilidade
Reuniões da Comissão de Recepção de Calouros
Reuniões do Conselho de Assuntos Estudantis
Reuniões da Câmara de Graduação
Reuniões da Coordenação de Saúde
Reuniões do Comitê Local de Comunicação
Reuniões de Comissão Educacional de Código de Conduta
Estudantil
Participação nas matrículas
Participação em cursos
Participação em grupos de trabalho
Participação em grupos de pesquisa
Participação em eventos
Trabalho aprovado em congresso
TOTAL

Frequência em 2019
10
4
3
2
1
3
2
4
6
3
1
1
3
1
39
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•

PROJETO LIGA DE APOIO AOS ESTUDANTES (LAPES)
A Liga de Apoio aos Estudantes (LAPES), projeto BIG de apoio pedagógico, busca

desenvolver junto a estudantes do Campus Osasco estratégias de permanência na
Universidade compreendendo ações denominadas de vivência acadêmica. Diversos
(as) autores (as) nas duas últimas décadas têm chamado a atenção para a expansão do
ensino superior no Brasil e a diversificação de públicos atendidos. Esse crescimento,
em quantidade e heterogeneidade, de públicos trouxe questões até então inéditas para
a maioria das instituições de ensino superior, que podem ser sintetizadas na pergunta:
o que é necessário para que esse novo público permaneça em seu curso de graduação
com qualidade?
Assim, o LAPES tem o intuito de levantar as dificuldades para a permanência de
estudantes no Campus e para seu adequado desempenho acadêmico, tendo em
consideração que muitos estudos apontam que a baixa frequência e o desempenho
acadêmico não satisfatório são indicativos de estudantes com potencial de evasão.
No âmbito do projeto LAPES, ao longo de 2019 foram oferecidas 41 horas de
oficinas com temas variados e que contaram com a participação total de 171 pessoas,
conforme explicitado a seguir.

T ABELA 13: O FICINAS LAPES REALIZADAS EM 2019

1° semestre de 2019
Datas

08/abr
22/abr
23/abr
29/abr
08/mai
14/mai
20/mai

Temas
Organização
do tempo
Anotações em
sala de aula
Fichamento
Oficina de
escrita
acadêmica
Dicas de
estudo
Dicas para falar
com plateias
Dicas de
pesquisa

Carga
horária

Inscritos
na PROEC

Inscritos
na
PROEC
presentes

Participantes
presentes
não inscritos

Total de
presentes

1

N/A

N/A

4

4

1

N/A

N/A

5

5

1

N/A

N/A

1

1

1

N/A

N/A

19

19

1

N/A

N/A

13

13

1

N/A

N/A

10

10

1

N/A

N/A

8

8
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2° semestre de 2019
Datas
02/set
10/set
16/set
17/set
23/set
30/set
07/out
14/out
21/out
04/nov

Datas

08/out

22/out

05/nov
19/nov
31/ago

Temas
Dicas para
fichamentos
Planner
(agenda
pessoal)
Escrita
acadêmica
para provas
Anotações em
sala de aula
Escrita
acadêmica
para artigos e
monografias
Projeto de Vida
Oficina com
mapas
conceituais
Apresentação
em público
Estrutura de
monografia
Oficina sobre
ABNT e plágio

Temas
Workshop:
como fazer um
currículo
Workshop:
criando e
atualizando o
currículo lattes
Workshop de
dinâmica em
grupo
Oficina: como
fazer um perfil
Linkedin
Workshop de
desenvolvimen
to profissional

Desenvolvimento acadêmico
Inscritos
Carga
Inscritos
na
horária na PROEC
PROEC
presentes

Participantes
presentes
não inscritos

Total de
presentes

1

0

0

1

1

1

5

0

5

5

1

7

3

9

12

1

7

2

1

3

1

30

4

7

11

1

4

4

0

4

1

5

1

3

4

1

15

5

0

5

1

16

3

0

3

1

19

3

1

4

Participantes
presentes
não inscritos

Total de
presentes

Desenvolvimento Profissional
Inscritos
Carga
Inscritos
na
horária na PROEC
PROEC
presentes
1

14

11

2

13

1

5

5

2

7

1

2

2

0

2

1

26

11

5

16

8

5

3

6

9
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Datas

26/set

03/out

10/out

17/out

24/out

31/out

Relaxamento - Teatro experience - jogos, dinâmicas e representações
Inscritos
Participantes
Carga
Inscritos
na
Total de
Temas
presentes
horária na PROEC
PROEC
presentes
não inscritos
presentes
Apresentação
da dinâmica,
construção de
características,
2
5
0
0
0
jogo dos
números,
escolha da
peça
Jogo dos
números, a
construção da
2
0
0
2
2
personagem,
debate de
escolha
Jogo dos
números,
percepção de
corpo I,
escolha de
2
3
1
1
2
objetos de
cena, jogo
“passo para
você”
jogo dos
números,
percepção de
corpo II e
2
2
2
1
3
trabalho
cosmológico
de peça
Roda de
conversa com
Gustavo
Anitelli –
2
4
2
0
2
produtor
cultural da
banda Teatro
Mágico
Reposição 1º
dia

2

0

0

3

3
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•

TUTORIA POR PARES
A tutoria por pares é uma modalidade de apoio acadêmico inovadora, pois se

baseia no acompanhamento individual de estudantes ingressantes por estudantes
veteranos(as). O objetivo do projeto é formar um grupo de apoio, acompanhamento e
orientação às UCs de Matemática I e Estatística I dos(as) estudantes da Escola Paulista
de Política, Economia e Negócios (EPPEN) da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). O objeto de trabalho da tutoria entre pares é o conjunto final formado pelo
par tutor (a)-tutorado (a), que irá organizar e executar um plano de estudos individual.
O plano de estudos individual tem como foco principal o desenvolvimento de métodos
e de rotinas de estudos que garantam ao (à) tutorado (a) autonomia de estudos e melhor
rendimento acadêmico. O projeto é uma iniciativa que visa a apoiar a permanência
dos(as) estudantes do Campus e constitui uma modalidade de apoio pedagógico que
oferece um suporte acadêmico que pode ser complementado por outras ações
institucionais.
A metodologia prevê a organização em grupos de até cinco estudantes, sendo
um (a) tutor (a) responsável pela condução das atividades do grupo e até quatro
estudantes tutorados (as). Os grupos são formados a partir da relação das UCs com
os(as) docentes responsáveis pelas UCs. As atividades entre os pares devem utilizar
como material-base as listas de exercícios e a bibliografia fornecidas pelos (as)
docentes das UCs e outros materiais indicados pelo (a) tutor (a) e/ou coordenação do
programa. As atividades de tutoria por pares acontecem semanalmente e têm carga
horária de quatro horas, distribuída preferencialmente num único bloco ou em no
máximo dois, com carga horária mínima de duas horas, portanto. O (a) tutor (a) é
responsável pelo acompanhamento individual de cada um (a) dos (as) tutorados(as) e
deve avaliar sua dedicação em termos de participação e execução das tarefas. As
atividades de tutoria entre pares acontecem preferencialmente no Campus Osasco, mas
podem ser realizadas em outros espaços da Universidade ou externos à Unifesp desde
que comunicados à coordenação do programa e em comum acordo com todos (as) os
(as) participantes do grupo de tutoria.
Tanto tutores (as) quanto tutorados (as) são selecionados por meio de editais
(vide documento anexo). No primeiro semestre houve a seleção de cinco tutores(as) e
18 tutorados (as). No segundo semestre, três tutores e sete tutorados(as). Os resultados
das tutorias foram apresentados em trabalho no VII Seminário de Inovações Curriculares
da Unicamp e apontam que 50% dos(as) estudantes que participam das tutorias são
aprovados(as) no semestre em que fazem a tutoria e outros 25% no semestre seguinte,
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o que nos permite concluir que 75% dos(as) estudantes tutorados(as) tem êxito nessas
Unidades Curriculares.
•

PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS INGRESSANTES
O Programa de Atenção aos Ingressantes de 2019 foi proposto pelo NAE na

Câmara de Graduação da EPPEN e realizado em parceria com as coordenações de
curso, tendo sido aprovado na reunião ordinária de novembro de 2018. O objetivo é
trabalhar questões de orientação, apoio, suporte acadêmico, organização do tempo e
dos estudos, utilizando estratégias de aprendizagem com intuito de diminuir as
reprovações e evasões. A diminuição das reprovações e evasões contribui para o
fomento de um campus saudável, impacta diretamente no planejamento dos cursos e
das UCs e reflete no orçamento do campus e da Universidade.
O Programa foi pensado em cinco eixos de ações:
1) Diante da alta rotatividade de estudantes ao longo das chamadas, recomendar ao
corpo docente a não aplicação de processos avaliativos antes do término de
todas as chamadas e, quando possível, que se considere um prazo diferente para
a aplicação de processos de avaliação a ingressantes das últimas chamadas.
2) Coordenações de cursos devem apresentar, ao fim do primeiro semestre, como
funciona o sistema de rematrículas, bem como abordar quais são os impactos na
vida acadêmica decorrentes da antecipação ou protelação de disciplinas.
3) Apresentar, no horário de aula, os serviços da Unifesp à disposição dos(as)
estudantes, com destaque para o Núcleo de Apoio ao estudante e seus projetos.
4) Realizar, em horário de aula, oficina de organização do tempo e de fichamento
de textos, com entrega de fichamento do Regimento da Graduação, a ser
considerado como atividade de avaliação das disciplinas. Para isso, é necessário
que cada curso ceda um espaço de duas horas em alguma disciplina do primeiro
semestre, na semana seguinte após a última chamada.
As atividades dos itens 3 e 4 foram realizadas conforme o cronograma
apresentado a seguir e seus resultados foram apresentados na reunião ordinária da
Câmara de Graduação de julho de 2019.
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T ABELA 14: A TIVIDADES DO PROGRAMA DE

ATENÇÃO AOS INGRESSANTES REALIZADAS EM

2019

Programa de Atenção aos Ingressantes
Ementa: Apresentação do NAE, sono e alimentação como prevenção de dificuldades
acadêmicas e promoção da saúde física e mental, oficina de organização do tempo e
fichamento (atividades realizadas em horário de aula)
Carga
Total de
Datas
Turmas/turnos
Docente
Horário
horária
presentes
Turma de Ciências
14h às
03/abr
2
Prof. Danilo
35
Atuariais - integral
16h
Turma de Ciências
Prof. Fábio
16h às
03/abr
2
43
Econômicas - integral
Alexandre
18h
Turma de
19h às
03/abr
Administração 2
Profª. Marcia
40
21h
noturno
Turma de Ciências
21h às
03/abr
2
Prof. Danilo
20
Atuariais - noturno
23h
Turma de
8h às
04/abr
Administração 2
Profª. Marcia
40
10h
integral
Turma de Ciências
Prof. Fábio
21h às
05/abr
2
30
Econômicas - noturno
Alexandre
23h
Turma de Relações
Prof.
21h às
09/mai
Internacionais 2
30
Raphael
23h
noturno
Turma de Relações
Prof.
16h às
10/mai
Internacionais 2
35
Raphael
18h
integral
Turma de Ciências
14h às
16/mai
2
Profª. Marina
40
Contábeis - integral
16h
Turma de Ciências
19h às
16/mai
2
Profª. Marina
40
Contábeis - noturno
21h

De maneira geral, é possível dizer que as variáveis que impactaram nos
resultados foram: ser a turma do período integral ou do noturno, momento de realização
da atividade, presença ou não dos (as) docentes da disciplina durante as atividades e,
por fim, consideração do material produzido nas oficinas como parte da avaliação.
Nos dias em que as atividades foram realizadas na segunda parte da aula, os (as)
estudantes se mostraram menos interessados (talvez pelo cansaço), em especial no
período noturno. Não bastante, quando o docente já havia feito a chamada ou passado a
lista de presença, houve baixa adesão. Entretanto, vale destacar que, mesmo nessas
turmas, a participação e interesse daqueles que participaram da atividade foi muito
positiva.
Foi possível notar que, nas turmas em que docentes acompanharam, toda ou em
parte, a atividade em sala de aula, os (as) estudantes se demonstraram mais atentos (as).
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Outro fator que contribuiu de maneira decisiva para o maior interesse da turma foi a
proposta de as atividades integrarem a avaliação das disciplinas.
Diante da dinâmica das atividades, e mesmo sem nenhum instrumento que possa
mensurar os resultados, é possível apontar que a maioria dos estudantes manifestou não
ter hábitos regulares de estudos (como um planejamento diário ou semanal) nem uma
rotina de estudos fora da sala de aula, de maneira que a necessidade de dedicar horas
de estudos fora do ambiente da universidade soou como uma novidade para parte
significativa das turmas. Além disso, trabalhar com agenda, lista de tarefas e rotinas
mínimas também pareceu ser algo novo para grande parcela dos (as) estudantes,
independentemente do curso e turno.
Em relação à atividade de fichamento, muitos(as) estudantes demonstraram
desconhecer técnicas de leitura e se mostraram muito interessados(as) em outras
atividades de suporte à leitura e à escrita de textos, especialmente em suas respectivas
áreas.
Do ponto de vista da aprendizagem, boa parte dos estudantes apontou que adota
como principal estratégia o estudo às vésperas das avaliações, ou seja, “o resumão de
última hora”, à base de muita cafeína, energético ou outras substâncias. Esse tipo de
técnica consistente em estudar de última hora facilita a memória recente e, em geral,
segundo os (as) estudantes, traz bons resultados em tipos de avaliação que exigem
memorização – e não necessariamente aprendizagem. Porém, os conteúdos
rapidamente assimilados são esquecidos na sequência por não serem mais utilizados ou
demandados do ponto de vista da memória. Tendo isso em conta, propôs-se discussão
sobre quais objetivos norteariam a vida acadêmica: passar de ano ou aprender? Além
disso, foram abordadas formas de estudos mais saudáveis e que contribuem para uma
mais bem-sucedida aprendizagem dos conteúdos. Todavia, é importante destacar que
as formas de avaliação que demandam memorização induzem essas práticas de estudos
que se valem apenas da memorização.
Destacamos também em todas as turmas a necessidade de desenvolver hábito
de estudos toda semana, uma vez que isso contribui para a aprendizagem e ajuda a
reduzir a ansiedade. Sugerimos atenção especial às disciplinas que trabalham com
conteúdos cumulativos e lineares, em especial as de ciências exatas, com maiores
índices de reprovação – o que se deve, em parte, pela adoção de técnicas de estudo não
adequadas.
Assim, podemos apontar que os objetivos iniciais da proposta foram alcançados
já que, de alguma forma, as atividades permitiram que ingressantes obtivessem
informações e fossem instados (as) a tecer reflexões que podem contribuir para todo o
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desenvolvimento acadêmico. Ainda não é possível avaliar se o Programa de Atenção
aos Ingressantes contribuiu ou não para a redução dos números de reprovações e
evasões, mas é possível afirmar que as atividades favoreceram a aproximação entre
estudantes e o NAE, bem como entre estudantes e os demais serviços de apoio aos
estudantes da Unifesp. Mais do que isso, o Programa de Atenção aos Ingressantes
cumpriu a tarefa de colocar em contato com a rotina universitária alunos(as) recémchegados(as) e imersos(as) num ambiente de profundas transições sociais, culturais,
biológicas e emocionais.
•

PROJETO SUSTENTABILIDÁTICO
O projeto Sustentabilidático é desenvolvido em parceria com bolsistas de

iniciação à gestão (BIG) desde agosto de 2014 e tem como objetivo o fortalecimento da
política de permanência estudantil, uma vez que visa à distribuição de materiais
didáticos para estudantes do Campus Osasco, priorizando aqueles (as) em situação de
maior vulnerabilidade socioeconômica.
Através do edital de eventos PRAEVENTOS, os(as) bolsistas BIG obtiveram verba
para participar do VII Seminário de Inovações Curriculares, na UNICAMP, no qual
apresentaram pôster intitulado “Sustentabilidático – uma ação de permanência
estudantil e compromisso ambiental multiplicando recursos do PNAES”. No início de
novembro de 2019 foi realizada a apresentação da Mostra BIG em que foi abordada a
importância do projeto para o impacto ambiental e a permanência estudantil.
I MAGEM 47: D IVULGAÇÃO DO S USTENTABILIDÁTICO
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I MAGEM 48: B ANNER DO S EMINÁRIO I NOVAÇÕES U NICAMP

I MAGEM 49: P ERFIL NO I NSTAGRAM
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•

PROJETO BIG ACESSIBILIDADE EPPEN
O BIG Acessibilidade EPPEN integra o Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão

da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e tem o objetivo de pensar e realizar
ações de acessibilidade, em conjunto com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
do Campus Osasco, a fim de facilitar as atividades diárias e colaborar para a
permanência de estudantes com deficiências ou restrições de mobilidade e/ou
acessibilidade. O projeto teve início em 2019, com duas bolsistas selecionadas via edital
e uma voluntária. No decorrer das atividades, optou-se por agregar a equipe à Liga de
Apoio ao Estudante (LAPES), com o propósito de potencializar e disseminar as ações.
Como resultado desse trabalho, foi elaborado um vídeo2 para a sensibilização sobre
acessibilidade.
Em grande medida a parceria com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
do Campus Osasco ficou prejudicada pela ausência de coordenação do NAI, o que
implicou em dificuldades de planejamento de ações e de reuniões periódicas. Além
disso, limites orçamentários inviabilizaram algumas adaptações estruturais no prédio da
EPPEN e há, ainda, adaptações que dependem de colaboração externa (mormente da
Prefeitura). Porém, vale salientar que a principal dificuldade reside nas barreiras
atitudinais da comunidade da EPPEN, em especial do corpo docente. A experiência ao
longo de 2019 evidenciou que a permanência e a inclusão de estudantes com
deficiências ou outras restrições de mobilidade e/ou acessibilidade na Universidade
dependem de uma série de fatores, que envolvem boa vontade, empatia e políticas
públicas.
Os resultados das atividades das bolsistas foram apresentados na Mostra BIG,
que foi realizada no Campus Osasco em 1º de novembro de 2019.

2

Disponível em https://youtu.be/0--4eBq04M4.
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I MAGEM 50: E- BANNER APRESENTADO NA M OSTRA BIG 2019

•

ESPAÇOS ACOLHEDORES EPPEN
O projeto “Espaços Acolhedores EPPEN” foi criado pelo Núcleo de Apoio ao

Estudante e contemplado no edital 438 de 20 de outubro de 2017, para Apoio aos
Projetos Culturais de Revitalização de Espaços de Convivência dos Campi da
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(PROEC). O objetivo do projeto foi a criação de locais acolhedores por meio da
revitalização do “espaço morto” no 1º andar do Campus, com colocação de mobiliários
(estante e pufes). O espaço foi criado devido à escassez de espaços de estudo e
convivência no Campus e pela necessidade de ambientes alternativos e acolhedores
que estimulem a socialização e o convívio da comunidade acadêmica. O espaço vem
sendo utilizado para estudo, descanso e conversas e tem contribuído principalmente
para a socialização, integração e interação dos estudantes.

103

I MAGEM 51: P ROJETO E SPAÇOS A COLHEDORES EPPEN

4.5

NAE São José dos Campos

4.5.1 - INTRODUÇÃO
Por atuar no/entre o intervalo permanência - assistência estudantil, as ações
desenvolvidas pelo NAE possuem características e condições fixas ou móveis
dependendo da dimensão a que estamos nos referindo.
Ações do campo da assistência financeira por meio de auxílios, por exemplo, têm
uma dinâmica estabelecida por terem políticas e fluxos de trabalho consolidados pelas
exigências intrínsecas à natureza da demanda.
Já as ações de outros campos, dada a natureza móvel das demandas, têm
dinâmicas que podem se constituir como contínuas ou não contínuas, dependendo das
incidências temporais de cada período vivenciado na unidade universitária.
O relatório consolidado de atuação do NAE de São José dos Campos de 2019 traz
esse retrato por meio da descrição de ações, sejam ela de caráter fixo ou pontuais.
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●

➢

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE

SEMANA DE RECEPÇÃO DOS CALOUROS DE 2019
Em 2019, a recepção dos ingressantes ocorreu no período de 12.03.19 a 29.03.19,

possibilitando assim o acolhimento dos ingressantes que chegam logo no início do
período letivo, mas também aqueles que ingressam tardiamente, após as últimas
chamadas.
Foi realizada uma pesquisa posterior a respeito das percepções dos ingressantes
sobre a recepção que haviam participado e o relatório desta avaliação subsidiou a
criação da Comissão de Recepção 2020, com maior participação estudantil.
I MAGEM 52: P ROGRAMAÇÃO DA R ECEPÇÃO DOS C ALOUROS 2019
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Além de coordenar a organização da distribuição das atividades propostas pela
comunidade acadêmica, o NAE também auxiliou na operacionalização de algumas
atividades específicas voltadas aos ingressantes:
•

Calouro no Intensivão
O “Calouro no Intensivão” é uma estratégia operacionalizada pelo NAE, em

parceria com docentes dos cursos e estudantes monitores, que visa integrar os
ingressantes das últimas chamadas fazendo uma revisão das aulas já apresentadas até
aquela etapa, bem como calendário da disciplina, informações sobre como o estudante
pode acessar suporte através de monitorias, entre outras informações pertinentes. É
uma ação que privilegia o protagonismo estudantil, ao passo que são os próprios
monitores que ministram o Intensivão.
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I MAGEM 53: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA O FICINA "C ALOURO NO I NTENSIVÃO "

•

Oficina de organização do tempo e rotina de estudos
Oficina aberta aos ingressantes com a proposta de discutir elementos que

impactam no cotidiano acadêmico e estão ligados à organização pessoal para a
realização dessas ações. A oficina é formulada a partir da matriz horária dos
ingressantes e também leva em conta a inserção de atividades extracurriculares,
atividades físicas e lazer, descanso, tempo despendido com mobilidade, entre outros.
•

Oficina de Organização Financeira
A oficina de Organização Financeira é uma estratégia de trabalho do NAE que

visa trazer recursos de compreensão e manejo da vida financeira dos estudantes,
sobretudo os estudantes que lidam com contingências financeiras restritivas. Em 2019 a
oficina foi ministrada por um convidado, Adler Amorim, diretor financeiro do Instituto
Semear.

107

•

VIVENDO E SENTINDO A/NA UNIVERSIDADE
A estratégia do Vivendo e Sentindo a/na universidade trata-se de um tempo de

acolhimento em formato grupal.
Durante 2019 tivemos 2 encontros. O tema que conduziu o encontro do dia
10.09.19 foi a exigência acadêmica para a integralização dentro dos períodos
regimentais, mas que a partir da forma como a informação foi conduzida
institucionalmente, levou diversos estudantes a preocupações e angústias.
I MAGEM 54: C ARTAZ DE D IVULGAÇÃO DA R ODA DE C ONVERSA "V IVEBDI E S EBTINDO "

O tema que conduziu o encontro do dia 27.08.19 foi a formação e rompimento de
vínculos afetivos motivado pelo suicídio de uma ex-estudante do ICT que mantinha
vínculos com membros da comunidade acadêmica, o que desdobrou reações em
estudantes e servidores.
•

SEMANA DA SAÚDE E APOIO À SEMANA DO BEM-ESTAR
A partir do evento anual no qual o NAE traz à comunidade acadêmica discussões

de saúde coletiva, optou-se por unir esforços junto ao grupo Pró-Bem e apoiar a
realização da I e II Semana do Bem-Estar.
Os eventos aconteceram no início dos dois semestres, com ampla participação
da comunidade e diversos temas abordados.
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I MAGEM 55: C ARTAZES DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA "II S EMANA DE PROMOÇÃO DO BEM - ESTAR "

•

OFICINA DE COMUNICAÇÃO EM PÚBLICO
A oficina de comunicação foi realizada em oito encontros ao longo do segundo

semestre e pretendeu auxiliar no desenvolvimento dos estudantes nas demandas
ligadas à apresentação de trabalhos e à incursão em atividades de entrevistas de
seleção.
I MAGEM 56: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA "O FICINA DE COMUNICAÇÃO EM PÚBLIC O "
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•

OFICINA DE TRANSIÇÃO BCT - CURSOS ESPECÍFICOS
A oficina foi realizada pela primeira vez em 2019, no final do primeiro semestre

e foi destinada aos ingressantes que iriam fazer a primeira rematrícula na instituição,
momento no qual os estudantes necessitam de balizadores para a escolha das
disciplinas. A partir das dinâmicas propostas foi possível gerar reflexão sobre o caráter
do curso, as dificuldades no processo de escolha, os desdobramentos que cada escolha
pode acarretar, entre outros.
I MAGEM 57: C ARTAZ DE D IVULGAÇÃO DA "O FICINA DE T RANSIÇÃO BCT/C URSOS E SPECÍFICOS "

•

OFICINA “TRANSFORMANDO PALLETS”
Em parceria com o NETES (Núcleo Educacional de Tecnologia Social e Economia

Solidária) e com o apoio de servidores de diferentes setores, alguns estrados de
madeira foram recuperados, transformados em bancos e disponibilizados para o
usufruto da comunidade do ICT.
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I MAGEM 58: C ARTAZ DE DI VULGAÇÃO DA O FICINA "T RANSFORMANDO P ALLETS "
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•

ATIVIDADES RELACIONADAS A CONFLITOS E CÓDIGO DE CONDUTA
ESTUDANTIL
O NAE esteve aberto ao longo do ano para acolher demandas relacionadas à

queixas e conflitos e realizou uma mediação entre estudantes vinculada à questão de
preconceito/diversidade. Uma outra queixa relacionada à desrespeito às normas do
campus foi apresentada, porém o estudante não atendeu à convocação para
comparecimento ao NAE.
•

➢

SAÚDE

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO
O NAE, através do programa de Bolsa de Iniciação à Gestão - BIG desenvolveu

projetos com a finalidade de criar e manter possibilidades de promoção à saúde dentro
do campus, como o Grupo de Corrida e o Grupo de Jogos Teatrais.
Ainda, para além do espaço universitário, foram realizadas parcerias para que os
estudantes pudessem ter acesso facilitado a espaços dessa natureza, por meio de um
projeto que buscou academias e locais culturais cujas administrações estivessem
dispostas a proporcionar descontos para estudantes da Unifesp.
A ação de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis foi realizada ao
longo do ano no campus, na unidade Parque Tecnológico, através da distribuição de
preservativos e lubrificantes retirados no Centro de Referência de Moléstias Infecciosas
do município.
➢ ENCAMINHAMENTOS - SERVIÇO DE SAÚDE DO CORPO DISCENTE
Após o encerramento das atividades da médica que atendia estudantes no NAE,
em março, o fluxo de encaminhamentos ao SSCD teve importante aumento em
comparação aos anos anteriores. Foram 45 estudantes do ICT encaminhados ao setor,
totalizando 72 agendamentos feitos para diversas especialidades.
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➢

ACOLHIMENTO SAÚDE MENTAL
Os acolhimentos individuais realizados no NAE configuram-se como uma

possibilidade de escuta qualificada para os diversos enfrentamentos que compõem a
vivência do estudante universitário.
Algumas das temáticas que permearam os acolhimentos, foram: diferenças
culturais, dificuldades acadêmicas, dificuldades no enfrentamento do fim do curso,
dúvidas na escolha profissional, humor deprimido, ideação suicida, isolamento, não
pertencimento, preconceito pela orientação sexual, problemas na expressão da
sexualidade, problemas na relação docente/estudante, problemas nas relações
familiares, problemas nos relacionamentos afetivos, sinais de ansiedade, solidão,
racismo, tentativa de suicídio, transtorno alimentar, transtornos de personalidade,
transtornos mentais, vivência de violência doméstica e vulnerabilidade social.
A dinâmica dos acolhimentos em saúde mental no NAE, em diversos momentos,
também gera desdobramentos que vão para além do encontro com o estudante, como
as ações de contatos institucionais com docentes, coordenações e setores, bem como os
contatos com profissionais liberais, familiares, amigos, serviços de saúde e demais
componentes da rede de suporte.

T ABELA 15: Q UANTIDADE DE ACOLHIMENTOS FEITOS – C ONSOLIDADO - 2019

Consolidado acolhimentos
2019
Agendamentos
224
Atendimentos
202
Ausências
22
Estudantes
71
atendidos
Ingressantes 2019
8
Ingressantes 2018
15
Ingressantes 2017
15
Ingressantes 2016
12
Ingressantes 2015
6
Ingressantes 2014
8
Ingressantes 2013
2
Ingressantes 2012
5
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T ABELA 16: N ÚMERO DE ACOLHIMENTOS AO LONGO DO ANO - 2019

Nº de acolhimentos ao longo do
ano
JAN
5
FEV
12
MAR
22
ABR
27
MAI
26
JUN
12
JUL
2
AGO
11
SET
30
OUT
16
NOV
35
DEZ
4

•
➢

SERVIÇO SOCIAL
ATIVIDADES

RELACIONADAS

AO

PROGRAMA

DE

AUXÍLIO

AO

ESTUDANTE

▪

SISTEMA PAPE
Foi dada continuidade à implementação da informatização do Sistema PAPE pela

STI, com participação da assistente social do NAE SJC. Uma das etapas realizadas foi o
teste no sistema, onde estudantes simularam inscrições para identificar possíveis falhas.
Cinco estudantes de SJC participaram dos testes, supervisionados pela servidora Ana
Carolina, utilizando a documentação dos mesmos em arquivo no NAE.

▪

ESTÁGIO
Tivemos a primeira estagiária de Serviço Social no NAE, Daiane, que realizou

estágio obrigatório de observação, com duração de 100h entre novembro e dezembro.
Este estágio foi fruto de convênio firmado com a Universidade do Vale do Paraíba UNIVAP exclusivamente com o campus SJC da Unifesp, para a realização de estágios
obrigatórios em todos os cursos de graduação das cinco faculdades da UNIVAP.

114

•

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DA EQUIPE
Parte da equipe compôs a equipe de brigadistas do campus. Foi realizada

capacitação e algumas atividades ao longo do ano, incluindo a simulação de incêndio e
desocupação do prédio.
•

ATIVIDADES

DE

APOIO

À

FISCALIZAÇÃO

DE

RESTAURANTES

UNIVERSITÁRIOS
A fiscalização do contrato do RU não é realizada pela equipe do NAE. Parte da
equipe compõe a Comissão de Alimentação do campus. Neste ano, duas reuniões foram
realizadas com a Comissão de Alimentação. Uma com a empresa e outra com a gestão
da PRAE. Foi realizada também uma visita à sede da empresa com a fiscalização, antes
do início das aulas.
•

PARTICIPAÇÃO

DE

MEMBROS

DA

EQUIPE

EM

COMISSÕES,

COLEGIADOS OU OUTROS EM ASSUNTOS ESTUDANTIS
➢

➢

Ana Carolina Gonçalves dos Santos Silva Moreira
o

Participação na Comissão PAPE/PBP;

o

Participação na Comissão Local de Alimentação;

o

Participação na Comissão de Transportes.

Priscila Marçal Fér
o

Participação na Comissão Local de Alimentação;

o

Participação no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão;

o

Participação na Subcomissão Própria de Avaliação (a partir de
novembro).

➢

Sandro da Silva
o

Membro da Congregação ICT

o

Membro do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

o

Coordenação do Programa de Extensão: “Observatório dos Marcadores
Sociais da Diferença” no Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos
Campos.
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•

PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE EM PROJETOS COLETIVOS DA
COMUNIDADE
Durante o ano de 2019 membros da equipe do NAE participaram de ações

coletivas que envolviam parcerias na elaboração e execução de editais para a
revitalização de espaços na comunidade. Assim, estivemos presentes nas oficinas de
confecção de pallets, na elaboração da sala de mindfullness e no espaço de acolhimento
às mães e bebês, cuja elaboração será realizada em 2020 por meio do edital de
revitalização de espaços estudantis.
A equipe fez parte da Comissão de Transportes do campus, que acolheu
demandas referentes ao transporte público que atende ao campus, sendo as principais:
ajustes de horários e mudanças na localização dos pontos de ônibus. Foram realizadas
reuniões com representantes da Secretaria de Mobilidade do município, vereadora
Dulce Rita e o comando da PM responsável pela região.
Tivemos a edição local da Mostra BIG, onde os estudantes apresentaram seus
trabalhos realizados ao longo do ano. Foi um momento importante de socialização dos
conteúdos trabalhados nas modalidades BIG NAE, BIG PRAE, BIG Acessibilidade e BIG
Universal. Em uma próxima edição, sugerimos o retorno da Mostra para o escopo do
Congresso Unifesp, o que agregaria ainda mais na formação dos estudantes.
Participamos também da composição da Comissão de Recepção dos calouros
2020, formada por estudantes e técnicos, que iniciou suas atividades no segundo
semestre de 2019.

4.6 - NAE São Paulo
4.6.1 - INTRODUÇÃO
Durante o ano de 2019, a equipe do Núcleo de Apoio ao Estudante do Campus
São Paulo (NAE-SP), coordenada por Vanessa Neves, foi composta pelo assistente em
administração Lucas Galileu, o enfermeiro Marcelo Carvalho, a assistente social Viviane
Aguillar e a médica psiquiatra Claudiane Daltio, substituída, mediante pedido de
permuta por ela apresentado, em abril de 2019 por Eliana Cristina Gonçalves. Eliana,
também psiquiatra, permaneceu no NAE-SP até o início do mês de outubro, quando, por
motivos pessoais, exonerou-se da Unifesp.
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•

ATIVIDADES COMUNS AOS MEMBROS DA EQUIPE DO NAE-SP

➢

Mediações

e

articulações

(estudante-estudante;

estudante-professor;

professor-estudante);
➢

Atendimento aos graduandos, mestrandos, doutorandos e residentes;

➢

Acolhimento, escuta e encaminhamentos diversos de estudantes, com
destaque aos casos relacionados à saúde mental;

➢

Participação na realização de matrículas dos estudantes;

➢

Organização e participação na Semana de Recepção dos Calouros;

➢

Recebimento de documentos;

➢

Divulgação de editais;

➢

Divulgação das ações do NAE-SP;

➢

Orientações a estudantes e professores sobre moradia estudantil, restaurante
universitário, auxílios estudantis, bolsas acadêmicas, bilhete escolar e
espaços de convivência estudantil;

➢

Realização de entrevistas no processo seletivo do NAE-SP para estudantes
bolsistas do Programa de Bolsas de Iniciação à Gestão da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis - 2019 (BIG-PRAE 2019).

•

➢

ATIVIDADES ESPECÍFICAS

COORDENADORA VANESSA NEVES

▪ Liderança da equipe;
▪ Representação do NAE-SP no Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) e no
Conselho do Campus São Paulo (CSP);
▪ Participação em cursos/eventos relacionados à permanência estudantil:
o

Cerimônia pública de abertura das comemorações dos 25 anos da
Unifesp

o

1º Colóquio Educação Superior Pública e Projeto Pedagógico de Curso:
desafios contemporâneos

o

Evento em defesa do sentido público da Universidade (Campus São
Paulo)

▪ Membro da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão da PRAE e do
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do CSP;
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▪ Membro do Núcleo de Apoio Pedagógico da Escola Paulista de Medicina
(NAP-EPM);
▪ Membro da Comissão de Diversidade da PRAE;
▪ Participação na Comissão de avaliação do Edital PRAE Eventos 2019;
▪ Participação na Comissão de avaliação do Edital PRAE Convivência 2019;
▪ Membro da Comissão de avalição dos projetos inscritos no Edital BIG
Universal 2018;
▪ Orientação de estudantes dos cursos de graduação nos Projetos BIG-PRAE
2019, em parceria com outros servidores do CSP, conforme trabalhos
enviados à PRAE em dezembro de 2019:
o

Levantamento da situação de saúde mental dos estudantes atendidos nos
serviços de saúde da Universidade Federal de São Paulo e atividades de
lazer disponíveis no CSP
▪

Bolsistas: Ana Rafaela de Brito Cerqueira e Laís Lira Figueiredo
(Enfermagem)

▪

Esse trabalho deu origem ao projeto de pesquisa "Atenção à saúde
mental de estudantes universitários", aprovado pelo Comitê de
Ética da Unifesp (CEP-Unifesp).

o

Núcleo de apoio pedagógico
▪

Bolsista: Vanessa Karla Gagine Tobias (Enfermagem)

▪

Parceria: Amélia Carolina Terra Alves Machado, pedagoga do
NAP-EPM

▪

Esse trabalho deu origem ao projeto de pesquisa "O estudante
com deficiência na universidade", aprovado pelo CEP-Unifesp.

o

Reforma do site da Câmara de Graduação da EPM-Unifesp: oportunidade
de aprendizado e atuação do Núcleo de Apoio ao Estudante
▪

Bolsista: Enzo Brasil Gardino Iglesias e Vinícius Lopes (Tec. Inf.
Saúde)

▪

Parceria: Amélia Carolina Terra Alves Machado, pedagoga do
NAP-EPM, e Maria Teresa Landman, presidente da Câmara de
Graduação da EPM

o

Alimentação na Unifesp Campus São Paulo
▪

Bolsista: Matheus Fernandes Barbosa (Medicina)

▪

Parceria: Luciana Yuki Tomita, nutricionista da Comissão Local de
Alimentação do CSP.

118

•

SAÚDE

ENFERMEIRO MARCELO CARVALHO

➢

▪

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

▪

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

▪

Participação em mediações em avalição de denúncias/queixas de conduta
estudantis.

➢ MÉDICA PSIQUIATRA CLAUDIANE DALTIO

▪

Atendimentos médicos em psiquiatria;

▪

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

▪

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

▪

Participação em reuniões na PRAE.

➢ MÉDICA PSIQUIATRA ELAINA CRISTINA GONÇALVES

▪

Atendimentos médicos em psiquiatria;

▪

Elaboração de ações preventivas em saúde mental; e

▪

Palestra no "A saúde mental dos estudantes", proferida durante o "Encontro
com especialistas para prevenção de suicídio", realizado por EPM e EPE.

•

GERAIS

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO LUCAS GALILEU

➢

▪

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

▪

Cadastro de número de RH;

▪

Abertura de prontuário médico para os estudantes;
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▪

Membro da Comissão de Transportes. Elaboração de pedidos e aquisição,
junto à SPTrans, de passagens para os estudantes em estágio curricular
obrigatório;

•

▪

Membro da Comissão de Alimentação do RU;

▪

Fiscalização de Contratos do RU;

▪

Agendamentos de consultas;

▪

Acolhimento de estudantes; e

▪

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

SERVIÇO SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL VIVIANE AGUILAR

➢

▪

Membro da Comissão de Transporte para Estágios. Participação nas reuniões
realizadas em 2019, elaboração de editais e formulários de inscrições,
divulgação no campus e publicação dos resultados;

▪

Membro da Comissão de Avaliação e Estudo dos Programas de Permanência
Estudantil - Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE) e Programa Bolsa
Permanência (PBP). Participação nas reuniões para discussão de casos,
emissão de pareceres técnicos dos pedidos de recebimento de auxílio
estudantil dos seis campi da Unifesp, análises de recursos interpostos e
pedidos excepcionais. Contribuição no estudo e planejamento das ações do
PAPE e PBP e na elaboração de editais, metodologia de análise
socioeconômica, delineamento de ações para acompanhamento ao estudante
beneficiário;

▪

Membro da Comissão de Moradia dos Residentes do CSP. Contribuição nas
discussões sobre os critérios de seleção e acesso às vagas de moradia,
elaboração de editais, processamento de informações dos processos
seletivos de concessão de vagas para moradia provisória dos residentes
médicos e publicação dos resultados;

▪

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

▪

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

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

▪

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

▪

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

▪

Interlocução permanente com a equipe do NAE-SP: discussão de casos e
encaminhamentos;

▪

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

▪

Participação em processos de mediação de conflitos;

▪

Representação do NAE-SP nas reuniões do Conselho de Campus, quando
solicitado; e

▪

Representação da Diretoria do campus São Paulo nas reuniões do CAE,
quando solicitado.

•

O SERVIÇO SOCIAL - AÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2019

Ao longo de 2019 o Serviço Social do NAE-SP atuou diretamente na gestão local
do PAPE, PBP e PBP - Quilombolas e Indígenas. A rotina do trabalho realizado seguiu os
fluxos

de

orientação

aos

(às)

estudantes

sobre

os

referidos

programas

socioassistenciais, recebimento de inscrições e documentação para a realização de
análise socioeconômica e delineamento de perfil socioeconômico, em conformidade
com a metodologia de avaliação vigente no ano. A gestão dos programas de assistência
estudantil no CSP demandou, ainda, a publicação e divulgação de resultados, análise de
recursos interpostos e interlocução com a Comissão de Avaliação e Estudo dos
Programas de Permanência Estudantil - PAPE/PBP. Complementando o fluxo
institucional, foram realizadas inclusões e exclusões de auxílios e bolsas no Sistema de
Controle de Bolsas PRAE (gerenciamento de auxílios estudantis) e interlocução com o
gestor do programa junto à PRAE.
Alinhado às diretrizes da Coordenadoria de Ações Afirmativas e de Permanência
Estudantil (CAAP) e com a Comissão de Avaliação e Estudo dos Programas de
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Permanência Estudantil - PAPE/PBP, o Serviço Social do NAE-SP forneceu assessoria aos
assistentes sociais do complexo do Hospital Universitário - HU/UNIFESP que foram
designados para contribuírem no processo de análise socioeconômica dos pedidos de
recebimento de auxílio estudantil do PAPE no ano de 2019. A referida ação ocorreu em
virtude do número reduzido de assistentes sociais membros da Comissão PAPE/PBP
naquele ano e o volume de demanda apresentado.
Nesse particular, as assistentes sociais designadas permaneceram em contato
com o Serviço Social do NAE-SP para orientações, esclarecimentos e revisão dos
processos que lhes foram atribuídos. Reuniões semanais ocorreram para otimização do
trabalho.
Em virtude da alta demanda de pedidos do PAPE, o Serviço Social do NAE-SP
realizou a análise socioeconômica de parte dos pedidos de recebimento de auxílio
estudantil do campus Baixada Santista.
Ainda nesse ano, o Serviço Social do NAE-SP participou do processo de
desenvolvimento do Sistema PAPE, em parceria com os demais membros da Comissão
de Avaliação e Estudo dos Programas de Permanência Estudantil - PAPE/PBP, CAAP,
gestores da PRAE e Superintendência de Tecnologia da Informação.
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