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1 - APRESENTAÇÃO
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), por meio deste relatório, tem o
objetivo de divulgar com transparência as atividades realizadas

por suas

coordenadorias, pelo Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) e pelos Núcleos de
Apoio ao Estudante (NAEs) de cada Campus. O relatório de gestão 2020 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 2020, o mundo foi surpreendido pela pandemia de Covid-19 com graves
consequências para saúde das pessoas, muitas mortes, colapso dos sistemas de saúde
ampliação das desigualdades sociais, de raça/etnia, gênero, geração, dentre outras. A
Unifesp, assim como todo o sistema de educação, foi diretamente impactado com a
necessidade de suspenção das atividades até que medidas alternativas pudessem ser
construídas.
Para apresentar as ações realizadas pela Prae no sentido de garantir a
permanência estudantil em um momento tão desafiador da nossa história, colocamos
abaixo na íntegra o Plano Emergencial para Permanência Estudantil durante a
pandemia por coronavírus na Unifesp que serviu de referência para as ações
realizadas em 2020.
Por fim, o relatório apresenta nossos esforços de garantir a permanência
estudantil de discentes 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. Todos (as) estão
convidados (as) a ler. Sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o
e-mail: prae@unifesp.br

• Plano Emergencial para Permanência Estudantil durante a
pandemia por coronavírus na Unifesp
Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 11 de
março de 2020, sobre a disseminação em todos os continentes do novo coronavírus,
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Sars-Cov-2, causador da COVID-19, classificando-a como pandemia. Para contê-la, a
OMS recomendou três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados,
testes massivos e distanciamento social;
Considerando a Portaria nº 188, do Ministério da Saúde (MS), de 3 de fevereiro
de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 4 de fevereiro de 2020,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em razão
da infecção humana pelo novo coronavírus;
Considerando decretos e outros instrumentos legais e normativos do estado de
São Paulo e seus municípios para o enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19, estando, entre elas, a suspensão das atividades escolares;
Considerando a Portaria nº 343, do Ministério da Educação (MEC), de 17 de
março de 2020, que autorizou e estabeleceu critérios para a substituição das aulas
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia da
COVID-19, para as instituições de educação superior integrantes do sistema federal de
ensino. Posteriormente, a Portaria recebeu ajustes e acréscimos por meio das Portarias
nº 345, de 19 de março de 2020, nº 356, de 20 de março de 2020 e n° 473, de 12 de maio
de 2020. Essa última, prorrogando a suspensão das aulas presenciais até 16 de junho de
2020;
Considerando a Portaria n° 492, do MS, publicada no DOU, em 23 de março de
2020, que instituiu a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” voltada aos alunos dos
cursos da área da saúde para o enfrentamento da pandemia;
Considerando a Medida Provisória nº 934, do Governo Federal, de 1 de abril de
2020, que estabeleceu normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do
ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), aprovado
em 28 de abril de 2020, apresentando recomendações para que as instituições de ensino
superior continuem as atividades de ensino aprendizado, disponibilizando atividades
não presenciais durante a pandemia de coronavírus;
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Considerando a suspensão do calendário acadêmico da Unifesp, aprovado em 3
de abril de 2020, pelo Conselho de Graduação (CG) e homologado pelo Conselho
Universitário (Consu) da Unifesp, em reunião ordinária de 08 de abril de 2020;
Considerando a apresentação do Dr. Eduardo Medeiros, infectologista e
membro do Comitê de Enfrentamento de Coronavírus da Unifesp1, realizada na reunião
do Conselho Universitário (Consu), de 13 de maio de 2020, na qual apontou a
possibilidade das medidas de distanciamento social se estenderem ao longo do
segundo semestre de 2020, comprometendo o retorno às atividades presenciais na
Universidade;
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) apresenta o Plano Emergencial
para Permanência Estudantil durante a pandemia por coronavírus na Unifesp. A situação
é complexa e este plano deve ser dinâmico, buscando dia a dia soluções para atender
às necessidades que surgirem.
O

plano

está

baseado

no

levantamento

e

análises

das

condições

socioeconômicas e de acesso às tecnologias de informação e comunicação de
estudantes de graduação da Unifesp no período de distanciamento social. Sintetiza
ações já em andamento e apresenta novas propostas, com o objetivo de (1) garantir a
permanência estudantil na Unifesp diante do atual cenário; (2) evitar a evasão
acadêmica; (3) minimizar os efeitos das desigualdades sociais, raciais e de gênero no
ensino; (4) promover a saúde mental e prevenir agravos à saúde de estudantes; e, (5)
garantir a acessibilidade e inclusão digital de estudantes.
Cabe observar que as consequências socioeconômicas que resultarão dos
impactos da COVID-19 irão aumentar o desemprego e as desigualdades sociais do país,

1

O Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia de Coronavírus foi criado

como medida estratégica da Unifesp para subsidiar as decisões a partir do
acompanhamento diuturno da evolução da doença que se mostra em plena expansão
no estado de São Paulo, epicentro da COVID-19 no país. Além do Comitê, há intensa
parceria entre as Pró-Reitorias, Direções Acadêmicas e de Unidades Universitárias na
busca de encontrar as melhores soluções para a Unifesp como um todo.
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e causará redução drástica na renda de muitas famílias. Tais aspectos demandam um
olhar cuidadoso para as propostas de garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem
no sentido de minimizar os impactos da pandemia na educação.
Este plano emergencial se embasa nos marcos legais da Unifesp e no Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o qual tem como finalidade ampliar as
condições de permanência dos(as) jovens na educação superior pública federal. Em
outras palavras, visa reduzir as desigualdades sociais, assegurando a permanência
material e simbólica na universidade, prioritariamente dos(as) discentes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
Para garantir subsídios para o diálogo e tomada de decisões, a PRAE realizou o
levantamento das condições socioeconômicas e de acesso às tecnologias de informação
e comunicação de estudantes de graduação da Unifesp no período de distanciamento
social. As informações obtidas foram amplamente divulgadas nos Conselhos Centrais,
no Consu e em outras reuniões e estão à disposição para consulta no link:
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/conselho-de-assuntosestudantis/apresentacoes/2020?download=766:apresentacao-cae-12-05-2020.
O levantamento contou com a participação de 8.181 (61%) estudantes de
graduação. A análise dos dados foi realizada cruzando as informações do questionário
do perfil de estudantes de graduação, preenchido por todos(as) estudantes no momento
do ingresso, e com os dados de estudantes beneficiários(as) do Programa de Auxílio
para Estudantes (PAPE). Tais procedimentos de análise buscaram ampliar as
consistências dos dados e estimar as condições de estudantes que não responderam ao
questionário por não terem acesso à internet.
Os dados apontaram que 91% dos(as) estudantes estão com suas necessidades
básicas de vida atendidas durante a pandemia. Estudantes que apontaram necessidades
de alimentação não atendidas estão sendo contatados pelas equipes dos Núcleo de
Apoio ao Estudante (NAEs).
Sobre alteração da renda familiar durante a pandemia, 48% referiram continuar
com a mesma renda, 40% tiveram diminuição de até 50% da renda, 11% tiveram
diminuição superior a 50% da renda familiar e 2% (180) relataram estar completamente
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sem renda. Os(As) estudantes que relataram estar sem renda estão sendo contatados
pelas equipes dos NAEs de cada Campus.
Sobre acesso à internet, 96% dos(as) estudantes possuem conexão por banda
larga de baixa ou alta capacidade e 297 (4%) dos(as) estudantes têm acesso apenas pelo
plano de dados do celular. Considerando o perfil de renda de estudantes que não
responderam ao questionário, temos aproximadamente 557 estudantes nessa mesma
condição na Universidade.
Referente à disponibilidade de equipamentos, 919 (11%) dos(as) estudantes,
responderam ter apenas celular do tipo smartphone. Considerando o perfil de renda de
estudantes que não responderam ao questionário, temos aproximadamente 1.515
estudantes nessa mesma condição na Universidade. Vale ressaltar que, a depender da
qualidade do smartphone, esses(as) estudantes podem ter condições diferentes de
acesso às tecnologias.
A respeito do tempo para estudar no domicílio, 51% dos(as) estudantes referiram
ter de 2 a 4 horas disponíveis por dia para estudar no domicílio. 12% possuem apenas 1
hora por dia e 4% relataram não ter condições de estudar nesse momento.
Sobre as condições para estudar no domicílio, 57% referiram boas condições, 37%
condições limitadas e 8 % condições ruins.
A percepção sobre a própria saúde mental foi considerada boa apesar da
situação para 54% dos(as) estudantes, 21% consideram que a situação atual
comprometeu sua saúde mental, 14% já tinham comprometimento da saúde mental e foi
piorada com a pandemia, e 10% referiram comprometimento da saúde mental antes da
pandemia, sem piora nesse momento.
Sobre a necessidade de atendimento especializado para a saúde mental, 47%
consideraram que não precisam, 31% sentem a necessidade de atendimento, mas ainda
não procuraram ou conseguiram, 17% fazem acompanhamento privado com recursos
próprios, 2% fazem acompanhamento no NAE e no Serviço de Saúde do Corpo Discente
(SSCD) e 2% na rede pública de saúde. 87 estudantes referiram algum tipo de
deficiência e estão sendo contatados pelos Núcleos de Acessibilidade e Inclusão (NAIs)
em parceria com os NAE.
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A seguir apresentaremos as ações que compõem o Plano Emergencial para
Permanência Estudantil durante a pandemia por coronavírus na Unifesp organizado em
três eixos: (1) Ações para melhorar as condições socioeconômicas; (2) ações para
melhorar as condições de acesso às tecnologias de informação e comunicação; (3) ações
para promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento/reabilitação.

• AÇÕES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DE
ESTUDANTES

DE

GRADUAÇÃO

DA

UNIFESP

NO

PERÍODO

DE

DISTANCIAMENTO SOCIAL
▪

Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE)
O Programa de Auxílio para Estudantes (PAPE) prevê na composição de seus

auxílios e no processo de análise da vulnerabilidade socioeconômica, atender
demandas de alimentação, transporte, moradia e permanência. Os recursos do PNAES
disponíveis

estão

sendo

integralmente

utilizados

para

atender

estudantes

beneficiários(as) do PAPE, inclusive os(as) ingressantes mais vulneráveis, uma vez que
os recursos empenhados para subsídios nos Restaurantes Universitários (RUs) foram
alocados para pagamento de auxílios PAPE.
A PRAE, ciente das consequências sociais causadas pela pandemia, levou ao
Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) o pedido de prorrogação de prazo para
inscrições

no

Edital

PAPE

(https://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/auxilio-permanencia/aberto).
Por unanimidade, o prazo foi estendido até 25 de maio.
A implantação do Sistema PAPE na intranet tem permitido que o processo de
inscrição, análise socioeconômica e concessão dos auxílios ocorra de maneira efetiva e
de acordo com os prazos previstos no Edital PAPE, mesmo com as atividades presenciais
suspensas.
Houve flexibilização na entrega de alguns documentos que comprovam a
situação socioeconômica em decorrência de dificuldades de emissão devido ao
funcionamento irregular de algumas instituições e/ou suspensão dos serviços
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presenciais. A equipe de assistentes sociais tem avaliado cada situação e realizado as
orientações necessárias.
Estudantes ingressantes que estão na condição de matrícula provisória podem
solicitar auxílios pelo Sistema PAPE. Após o processo de análise, haverá regularização
das matrículas para estudantes que forem deferidos(as). Os procedimentos para
regularização da matrícula serão oportunamente informados aos(às) estudantes pela
Pró-Reitoria de Graduação.
As inscrições no Programa de Auxílio Creche estão mantidas conforme EDITAL
PRAE No. 02/2020.
▪

Auxílio emergencial para estudantes vulneráveis
Em virtude do agravamento da situação de vulnerabilidade socioeconômica de

estudante em decorrência da pandemia, faz-se necessário auxílio financeiro
emergencial de caráter temporário. Para tal, há a necessidade da liberação dos 40% de
verba PNAES que aguarda aprovação do Governo Federal, ou ainda, captação de
recursos e/ou campanhas de doação. Quando houver a garantia de financiamento, o
auxílio emergencial será regulamentado por edital próprio.
▪

Reformulação do Projeto Universidade Multicultural: A inclusão indígena
e quilombola e a emancipação da trabalhadora doméstica
O Projeto Universidade Multicultural: A inclusão indígena e quilombola e a

emancipação da trabalhadora doméstica trata-se de uma parceria entre as Pró-Reitorias
de Assuntos Estudantis da Unifesp e Universidade Federal do ABC (UFABC) que foi
contemplado com recursos do Ministério Público do Trabalho.
O projeto previa, dentre suas principais ações, a realização de cursinhos
populares para população indígena e quilombola visando ampliar as condições de
acesso à Universidade e a formação profissional de trabalhadoras domésticas
possibilitando novas inserções no mercado de trabalho como cuidadoras de idosos.
Em decorrência das medidas de distanciamento social as ações do projeto foram
inviabilizadas para 2020. A comissão gestora do projeto decidiu reverter integralmente
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os recursos na compra e distribuição de cestas básicas para as populações indígenas,
quilombolas e de trabalhadoras domésticas que seriam inicialmente beneficiadas com
o projeto. Parte das cestas básicas também serão destinadas aos(às) estudantes
vulneráveis da Unifesp e UFABC.
▪

Doação de cestas básicas e de produtos de higiene/limpeza
Visando ampliar o acolhimento dos NAEs aos(às) estudantes, cujo levantamento

das condições socioeconômicas realizado pela PRAE apontou que não estão com suas
necessidades básicas de vida atendidas, será realizado campanhas de doação, tanto
financeira quanto de materiais, para a aquisição e distribuição de cestas básicas e de
produtos de higiene/limpeza para os(as) estudantes mais vulneráveis.

•

AÇÕES PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ESTUDANTES DE
GRADUAÇÃO DA UNIFESP NO PERÍODO DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
▪

Acesso à internet e a computadores/tablets para estudantes de graduação
Iniciamos o cadastro de estudantes que necessitam de acesso à internet e/ou

computadores/tablets visando garantir as possibilidades de realização de atividades
domiciliares, contato com suas redes de apoio (colegas, docentes, membros dos NAEs
etc), atendimento psicológico, entre outras, durante a pandemia.
A Unifesp estuda a compra ou locação de equipamentos de informática, e
parcerias com empresas de telefonia para a aquisição e distribuição de plano de dados
e internet para estudantes vulneráveis.
Também será realizado um edital para doação de equipamentos novos ou
usados. A equipe da Superintendência de Tecnologia e Informação (STI) poderá auxiliar
na configuração e atualização de equipamentos usados antes que sejam entregues
aos(às) estudantes.
Ao final foi realizado contrato com empresa terceirizada que possibilitou
empréstimo de 1200 computadores para estudantes da graduação. Ao longo do ano o
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MEC também criou o Programa Aluno Conectados que beneficiou estudantes com chips
de 20GB de dados para internet. Tais ações foram fundamentais para a realização das
atividades remotas.
▪

Curso Orientação aos Estudos/Módulo Planejamento de Estudos e
Organização do Tempo
O módulo Planejamento de Estudos e Organização do Tempo foi construído pelos

pedagogos dos NAEs e da PRAE para ser oferecido no formato Educação à Distância
(EAD). Tem como objetivo promover ações auxiliares que possibilitem aos(às)
estudantes conduzirem melhor a própria aprendizagem a partir da reflexão da sua
trajetória formativa e pela aproximação de novas estratégias de estudos, visando a
permanência e o bem-estar dos(as) estudantes. Em parceria com a Secretaria à Distância
(SEAD) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), ambas da Unifesp, o módulo foi
produzido para ser acessível aos(às) estudantes com deficiência visual.
▪

Acessibilidade e Inclusão de estudantes com deficiência
A Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão (CTAI) e os Núcleos de

Acessibilidade e Inclusão (NAI) de cada Campus estão realizando um Censo para a
identificação dos(as) estudantes com deficiência. Além disso, o levantamento das
condições de acesso às tecnologias de informação e comunicação identificou as
necessidades específicas de estudantes para o uso de ferramentas digitais. As equipes
dos NAIs estão em contato com esses(as) estudantes para construir alternativas de
inclusão e acessibilidade em quaisquer que sejam as estratégias de ensino adotadas
durante a pandemia.
A CTAI, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a Secretaria de Educação à
Distância (SEAD) da Unifesp estão acessibilizando o Moodle para estudantes com baixa
visão. Através de um tutorial, também organizado por esses parceiros, estudantes, não
somente os com baixa visão, poderão baixar um aplicativo que viabilizará um leitor de
texto permitindo ao(à) estudante com baixa visão navegar pelo Moodle.
Um portal de orientação está sendo organizado aos(às) professores a fim de que
possam ter acesso a informações, possibilitando que tornem seus materiais de aula e
eventos acessíveis aos(às) estudantes, inicialmente com baixa visão. Está em fase de
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produção materiais com orientações para docentes atenderem as demandas de
estudantes com outras especificidades.

•

AÇÕES PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS E

TRATAMENTO/REABILITAÇÃO
▪

Atendimento no Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD)
O serviço está atendendo, exclusivamente, estudantes de graduação, pós-

graduação stricto sensu, residência médica e multiprofissional que apresentem
sintomas leves podendo estar relacionados à COVID-19, tais como: febre, tosse, coriza
e dor de garganta. Importante: Se além desses sintomas, houver dificuldade para
respirar, recomenda-se procurar atendimento no Pronto-Socorro.
Os atendimentos seguem as recomendações do Comitê de Enfrentamento sobre
o Coronavírus na Unifesp. O SSCD está habilitado para solicitar coleta de exame para
Coronavírus nos casos indicados.
Quando solicitados, os exames serão realizados no Laboratório de Virologia da
Unifesp. Os resultados serão enviados ao SSCD que entrará em contato com o estudante
ou residente.
Seguem suspensos os agendamentos de novas consultas. As consultas
agendadas estão sendo adiadas para evitar a circulação de pessoas e prevenir o
contágio por coronavírus. Cada especialidade médica está avaliando os atendimentos
agendados e buscando alternativas para as situações mais graves. Os (As) estudantes
serão devidamente comunicados(as) por e-mail ou telefone.
A equipe de médicos(as), enfermeira e dentista estão à disposição para
esclarecer dúvidas relacionadas às questões de saúde e doença de estudantes pelo
telefone (11) 5576-4731 e e-mail sscd.unifesp@gmail.com
▪

Saúde mental na quarentena
As equipes dos NAEs e psiquiatras do SSCD estão realizando atendimentos

individuais e coletivos relacionados às questões de saúde mental de estudantes. Estão
sendo realizadas consultas por telefone e/ou vídeo e grupos de acolhimento. Estudantes
que fazem uso de medicações psicotrópicas estão recebendo suas receitas em casa pelo
correio.
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O projeto “Saúde Mental na Quarentena”, realizado pela PRAE e pelo Serviço de
Saúde do Corpo Discente (SSCD), tem o objetivo de apoiar e estimular os(as)
estudantes, no atual contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil, produzirem
narrativas, relatos, expressões e vídeos institucionais sobre a questão da saúde mental
a partir de suas vivências, bem como da experiência dos(as) profissionais dos serviços
de apoio ao(à) estudante da Unifesp. Os vídeos podem ser acessados pelo link:
https://coronavirus.unifesp.br/noticias/projeto-saude-mental-na-quarentenaincentiva-estudantes-a-se-expressarem-durante-o-distanciamento-social
▪

Vivendo em tempos de quarentena
O projeto registra por meio de fotografias, contos, poesias, desenhos e vídeos,

vivências, olhares e sentimentos durante a quarentena. Objetiva também criar vínculos
que unem, mas individualizam a criatividade, desestressam, e por meio do processo
artístico, canalizem aflições e angústias. Os trabalhos estão sendo postados no site da
PRAE

(https://www.unifesp.br/reitoria/prae/publicacoes/publi/vivendo-em-tempos-

de-quarentena) e Facebook. Posteriormente, será transformado em E-book.

•

OUTRAS AÇÕES

▪

Diálogo permanente com a comunidade Unifesp, em especial com
estudantes e suas entidades representativas
A PRAE segue seu compromisso de diálogo permanente com estudantes. Ao

longo da pandemia já foram realizadas reuniões com as entidades estudantis para tratar
de temas gerais ou questões específicas de alguns cursos. Seguiremos à disposição para
o diálogo e construção coletiva.
A PRAE está presente no Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus tratando de
temas relacionados ao atendimento em saúde e segurança de estudantes de graduação,
pós-graduação e residentes médicos(as) e multiprofissionais que atuam no combate à
pandemia.
Compõe a Comissão de Acompanhamento da Graduação durante a Pandemia
junto ao Conselho de Graduação (CG). Composta também por representantes de cada
unidade universitária, estudantes do CG e do Conselho de Assuntos Estudantis (CAE).
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▪

Restaurante Universitário
A equipe de Nutrição da PRAE e a Comissão Central de Alimentação da Unifesp

têm acompanhado as novas normas de vigilância sanitária para restaurantes em
decorrência da pandemia por coronavírus. No retorno às atividades presenciais da
graduação, os restaurantes serão reestruturados para atender nossa comunidade com
segurança.
▪

Atendimento dos NAEs
As equipes dos NAEs continuam atendendo remotamente todas as demandas

estudantis. Estudantes podem entrar em contato com o NAE do seu campus por e-mail.
Estudantes do curso TEDE e do campus Zona Leste podem entrar em contato por e-mail
diretamente com a equipe PRAE.
A demanda e/ou situação do(a) estudante será avaliada e respondida pela
equipe

no

menor

tempo

possível,

buscando

estratégias

de

resolução

ou

acompanhamento. Atendimentos poderão ser realizados por telefone ou vídeo
chamada, a depender da necessidade e das tecnologias que o(a) estudante tenha
acesso.

2 - ORÇAMENTO DA PRAE 2020
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 alvo de nossos editais, os quais,
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por sua vez, atendem a legislação pertinente.
A interrupção das atividades presenciais em decorrência da pandemia e o
fechamento dos Restaurantes Universitários permitiu a realização do Auxílio
Emergencial Covid, Auxílio Internet e Contrato para empréstimo de computadores.
Conforme apresentado no Plano Emergencial para Permanência Estudantil
durante a pandemia por coronavírus na Unifesp visando (1) garantir a permanência
estudantil no cenário de pandemia; (2) evitar a evasão acadêmica; (3) minimizar os
efeitos das desigualdades sociais, raciais e de gênero no ensino; (4) promover a saúde
mental e prevenir agravos à saúde de estudantes; e, (5) garantir a acessibilidade e
inclusão digital de estudantes. Destaca-se algumas ações:
● Manutenção de todos os auxílios do PAPE.
● Editais emergencial Covid que beneficiou 304 estudantes mais vulneráveis
com auxílio adicional durante dois meses. Por insuficiência dos recursos do PNAES
recebido pela Unifesp, tal ação não pode ser ampliada e sequer mantida, apesar de
necessária.
● Entrega de 450 cestas básicas completas para estudantes de todos os Campi.
● Edital emergencial para empréstimo de computadores. A partir de julho foram
disponibilizados 1200 computadores para empréstimo, atendendo todos/as estudantes
que solicitaram.
● Edital emergencial de auxílio para internet. Por três meses, 273 estudantes
receberam auxílio de 70,00 para custear a internet. Este edital foi substituído pelo
Projeto Alunos Conectados RNP/MEC que disponibiliza chip de internet. Em ambas as
ações todos/as estudantes que solicitaram foram atendidos/as.
● Atendimento remoto nos NAEs de cada Campus, com especial atenção às
questões de saúde mental.
● Atendimento para estudantes de graduação, pós-graduação e residentes com
sinais e sintomas suspeitos para Covid-19 no Serviço de Saúde do Corpo Discente.
O orçamento da Prae advém principalmente da verba do PNAES, que em 2020
foi de R$ 9.855.662,00. Tal valor representa uma redução com relação aos recursos
recebidos em 2019 e tem sido insuficiente para atender às demandas necessárias para
a assistência estudantil, sendo necessário complementações com outros orçamentos da
Universidade.
Além disso, no decorrer do ano de 2020, ocorreram despesas no âmbito do
Programa de Auxílio Para Estudantes (PAPE) no total de R$ 7.131.786,00, conforme
Tabela 1 a seguir:
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T ABELA 1: V ALORES E N ÚMERO DE ALUNOS MENS AIS DO PAPE 2020

ANO

MÊS

NÚMERO DE ALUNOS

VALORES

JANEIRO

1235

535.768,00

FEVEREIRO

1209

527.004,00

MARÇO

1193

519.878,00

ABRIL

1216

537.860,00

MAIO

1267

561.370,00

JUNHO

1332

590.901,00

JULHO

1417

625.988,00

AGOSTO

1483

647.648,00

SETEMBRO

1485

650.032,00

OUTUBRO

1477

648.806,00

NOVEMBRO

1476

650.618,00

DEZEMBRO

1442

635.913,00

2020

Total R$ 7.131.786,00

As previsões orçamentárias aprovadas mostram o aumento da necessidade de
mais recursos, devido à expansão universitária e ao maior número de estudantes. Além
disso, o aumento do percentual de cotistas, para 50% das vagas, o empobrecimento das
famílias e desemprego no país podem se traduzir no aumento da demanda por
assistência estudantil.

2.1 - Outras receitas e despesas da Prae para além do
PNAES
● Subsídio Restaurante Universitário 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. Pelo fechamento dos Restaurante universitários durante
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a maior parte do ano, o valor necessário para essa ação foi menor em 2020.

● 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)
•

COMISSÃO DE ESTUDO E AVALIAÇÃO PAPE
A Comissão de Estudo e Avaliação do auxílio PAPE (CEAP) foi instituída no ano

de 2010, a partir da criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). É composta
pelas assistentes sociais dos Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE), pela assistente social
da PRAE e pela coordenação da Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de
Permanência (CAAP).
A partir de sua criação, a Comissão desempenhou papel fundamental na
manutenção da política de assistência estudantil da UNIFESP, sendo responsável pela
“avaliação e estudo dos critérios para atribuição de auxílios e bolsas, fornecendo dados
para subsidiar as políticas de permanência aplicadas nesta universidade” (MOREIRA,
2017, p. 21). No decorrer dos 11 anos de existência da Comissão, a mesma vem
contribuindo com a elaboração, implementação e execução dos Editais PAPE/PBP, além
de colaborar na gestão e funcionamento do PAPE junto à CAAP.
As profissionais integrantes da Comissão se reúnem periodicamente para a
análise dos casos, elaboração de pareceres sociais, bem como construção e organização
de propostas de protocolos de trabalho da própria Comissão. Para fins de exemplo, em
2020, foram realizadas reuniões semanais, totalizando aproximadamente 74 encontros.
Neste mesmo ano, a CEAP em parceria com a PRAE e o Setor de Tecnologia da
Informação (STI), da UNIFESP, implementou o Sistema PAPE. A demanda pela
informatização da execução dos editais de auxílio permanência na UNIFESP surgiu em
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2012, após a participação de uma das assistentes sociais da CEAP em um evento na
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Depois de três anos de desenvolvimento de
um protótipo no campus São José dos Campos, o projeto foi entregue ao STI para
desenvolvimento, e após intenso trabalho conjunto entre a CEAP, STI e PRAE, o Sistema
PAPE foi colocado em execução em fevereiro de 2020, dias antes do encerramento das
atividades presenciais devido à pandemia.
O Sistema PAPE permite que as(os) estudantes possam realizar todas as etapas
da inscrição do edital PAPE de maneira online, desonerando as(os) estudantes dos
custos com cópias das documentações solicitadas. O sistema possibilitou melhor
organização do trabalho cotidiano às profissionais, aliviando as grandes filas formadas
no período de entrega de documentos físicos. Nesse sentido, a divisão das análises pode
ser feita entre as profissionais sem maiores transtornos, visto que antes essa dinâmica
de trabalho encontrava muitos obstáculos para sua efetivação, como, por exemplo, o
envio de caixas de documentação via malote para os outros campi. Além disso, pelo
sistema nos oferecer a possibilidade de armazenar os documentos dos processos em
plataforma online própria, também colabora para a diminuição do montante de arquivos
impressos.
O Sistema PAPE ainda se encontra em fase de construção. A primeira etapa
(inscrição) foi implantada em 2020 e, atualmente, a CEAP tem organizado junto ao STI
da UNIFESP formas para aprimorar as funcionalidades desta plataforma. Para os
próximos semestres, estão previstas a implementação de novas funções, quais sejam:
recursos, reanálises, unificação do sistema PAPE e o sistema de pagamento de bolsas,
entre outras demandas.
A inauguração do Sistema PAPE ocorreu em um momento oportuno, uma vez que,
no início de 2020, a pandemia que se instalou em virtude do Covid-19 nos forçou a
suspender o trabalho presencial para que pudéssemos resguardar tanto as(os)
estudantes quanto nós profissionais dos riscos iminentes de uma possível infecção pelo
vírus. A partir de então, tivemos que estabelecer uma nova rotina de trabalho em nossas
residências. Vale pontuar que a pandemia não exigiu apenas a reestruturação dos
processos de trabalho de todas(os) servidoras(es), incluindo as assistentes sociais, mas
também a reorganização de nossas vidas e rotinas familiares.
Com a chegada do sistema PAPE, foi possível oferecer uma forma de inscrição
mais segura e rápida para as(os) estudantes da UNIFESP, sem que as(os) mesmas(os)
precisassem se deslocar até o campus. Na mesma medida, possibilitou às assistentes
sociais uma rotina mais ágil de execução das análises socioeconômicas e também o
trabalho integrado das profissionais da CEAP.
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A seguir, apresentamos o quantitativo de inscrições no edital PAPE 2020:
T ABELA 2: I NSCRIÇÕES EDITAL PAPE 2020 POR CAMPUS DA UNIFESP

CAMPUS

INSCRIÇÕES

DEFERIMENTOS

INDEFERIMENTOS

Guarulhos
Baixada Santista
Diadema
São José dos Campos
São Paulo
Osasco
Zona Leste
TOTAL

168
105
105
50
47
30
19
524

99
64
67
39
35
21
11
336

69
41
38
11
12
09
08
188

T ABELA 3: S OLICITAÇÕES DE RECUR SOS DO EDITAL PAPE 2020 POR CAMPUS DA UNIFESP

CAMPUS

RECURSOS

DEFERIMENTOS

INDEFERIMENTOS

Guarulhos
Baixada Santista
Diadema
São José dos Campos
São Paulo
Osasco
Zona Leste
TOTAL

44
8
9
3
10
2
1
77

17
2
1
2
5
1
0
28

27
6
8
1
5
1
1
49

Outras atividades realizadas pela CEAP:
1. Elaboração de proposta (implementada no ano de 2020) de execução do Edital
de Chamada de Interesse para Cestas Básicas da Pró Reitoria de Assuntos
Estudantis (PRAE);
2. Elaboração de proposta (em desenvolvimento no ano de 2020) de
Regulamentação e Normatização do Programa de Apoio para Estudantes (PAPE);
3. Elaboração de proposta (em desenvolvimento no ano de 2020) de Regimento da
Comissão de Estudo e Avaliação do PAPE (CEAP);
4. Composição de Grupo de Trabalho (GT) para estudo e análise de denúncia de
possível recebimento irregular de auxílio PAPE para subsidiar a avaliação da
CAAP/PRAE.

3.2

Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades
Complementares (CAPAC)
Em consequência do início da pandemia de coronavírus, que se
intensificou no mês de março de 2020, as atividades realizadas no âmbito da

27

CAPAC foram criticamente prejudicadas e diminuídas no decorrer do ano, tendo
ocorrido apenas algumas ações com a utilização de ferramentas digitais por
intermédio dos profissionais diretamente ligados à coordenadoria.
Dentre as atividades virtuais realizadas, pode-se ressaltar as seguintes:
➢ Apoio à Aprendizagem de Estudantes Universitários: Diálogos entre
Pró-Reitorias de Graduação e Assistência Estudantil

F IGURA 1: C ARTAZ DE DIVU L GAÇÃO DO EVENTO "A POIO À A PRENDIZAGEM DE E STUDANTES U NIVERSITÁRIOS : D IÁLOGOS ENTRE
P RÓ -R EITORIAS DE G RADUAÇÃO E A SSISTÊNCIA E STUDANTIL "

Evento que visava fornecer informações aos técnicos administrativos em
educação para o atendimento das diversas e demandas dos estudantes para auxiliar na
aprendizagem e permanência estudantil.
O debate tinha como finalidade fomentar novas ideias, assim como possíveis
ações que servissem de apoio à aprendizagem de estudantes universitários/as, além da
apresentação de uma nova área de atuação, que tem crescido nos últimos anos, para
formados em licenciatura: o ensino superior.

● Bolsa de Incentivo à Gestão - BIG
Com a suspensão das atividades presenciais, as Bolsas de Iniciação à Gestão
(BIG) também foram suspensas. O programa também foi prejudicado devido à limitação
orçamentária.
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Coordenadoria de Cultura, Atividade Física e Lazer (CCAL)
Pensando na contribuição que o encontro da cultura, esporte e lazer pode trazer
para os 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 pessoal e acadêmico
para os (as) estudantes. E não foi diferente em 2020, apesar dos desafios impostos pela
pandemia, que demandaram uma série de adaptações para que a Prae continuasse a
oferecer espaços de encontros, agora virtuais.

•

LANÇAMENTO DO LIVRO UM PERCURSO NOÉTICO, POÉTICO E
IMAGÉTICO SOBRE EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS
No ano de 2019, foram conduzidas atividades culturais em relação à itinerância

da exposição dos trabalhos contemplados no concurso realizado em 2018. A exposição
foi levada para todos os campi: Baixada Santista, Diadema, Osasco, São Paulo e São José
dos Campos. Sendo concluída com a publicação do livro com os trabalhos do concurso
cujo o lançamento foi em 2020. O evento contou com 74 participantes, entre professores
convidados, estudantes premiados e seus familiares.

I MAGEM 1: I MAGENS DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO LIVRO "U M PERCURSO NOÉTICO , POÉTICO E IMAGÉTICO
EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS "

SOBRE
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•

PALESTRA VIRTUAL “CULTURA DE PAZ E EDUCAÇÃO PARA A PAZ”
Foi realizada a palestra Aspectos da Cultura de Paz e Educação para a Paz no

contexto da pandemia da COVID-19 e desdobramentos na perspectiva da Agenda 2030
da ONU. O palestrante foi o professor Nei Salles, doutor e mestre em Educação, docente
da Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR e que atua na graduação e pósgraduação. Coordenador do Núcleo de Educação para a Paz. O evento contou com 76
participantes, com os alunos da UNIFESP e UEPG.

F IGURA 2: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO

•

DO EVENTO VIRTUAL

"C ULTURA DE PAZ E EDUC AÇÃO PARA A PAZ "

VIVENDO EM TEMPOS DE QUARENTENA
Espaço para os estudantes se expressarem por meio da fotografia, contos,

poesia, desenhos e vídeos durante o período de isolamento social. Os trabalhos foram
postados no Facebook e na página da Prae, caracterizando-se como o registro histórico
e afetivo desse período. Foram 30 contribuições, entre fotografia, desenho, vídeos e
poesia.
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F IGURA 3: F OTOS DA ATIVIDADE "V IVENDO EM TEMPOS DE

PANDEMIA "

➢ LANÇAMENTO DO SITE EMPATIA ITINERANTE
F IGURA 4: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO

DO SITE

"E MPATIA ITINERANTE "

Site: https://empatiaitinerante.unifesp.br/
Inspirado na ideia da instalação “Caminhando em seus sapatos”, o projeto
Empatia Itinerante é 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. O objetivo
também é conectar estudantes dos diferentes campi da UNIFESP.
As primeiras histórias foram coletadas em 2019 nos campi da Baixada Santista,
Diadema, São José dos Campos e Osasco, mas a coleta precisou ser interrompida com a
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chegada da pandemia. Ela será retomada assim que possível. São histórias de
superação, preconceito, racismo, homofobia, entre outras, contadas por estudantes que
fazem parte da nossa comunidade.

3.3 - Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante
(CASE)
3.3.1 - Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD)
•

INTRODUÇÃO
O Serviço de Saúde do Corpo Discente realiza a atenção especializada à saúde

dos estudantes da Unifesp, faz parte da Prae. 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 7:00 horas até as 17:00 horas.
Dispomos de seis salas de atendimento, uma sala para coleta de exames; uma
sala para realização de Eletrocardiograma, uma sala para Acupuntura e uma sala para
reuniões e um consultório odontológico.
•

EQUIPE DO SERVIÇO DE SAÚDE DO CORPO DISCENTE (SSCD)
A equipe do Serviço de Saúde do Corpo Discente conta uma coordenadora, com

equipe médica nas seguintes especialidades: ginecologista, mastologista, ortopedista
(2), otorrinolaringologista, cirurgião vascular, urologista, nefrologista, acupunturista,
psiquiatra (1), dentista, equipe de enfermagem e administrativa. Contamos com mais
algumas especialidades que prestam serviço em nosso ambulatório, não pertencentes
à equipe do SSCD, dentre eles 3 psiquiatras, dois psicólogos e um endocrinologista.
O atendimento é realizado com hora marcada, de forma individual, e os
estudantes são agendados 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 grande número de faltas e atrasos, pela distância e pela
dependência de transporte público. O nosso público-alvo é composto por estudantes da
Graduação, Pós-Graduação, Residência Médica e Residência Multidisciplinar. Segue
tabela anual de agendamentos dos estudantes da Unifesp de todos os campi, divididos
por especialidades, gráfico com a distribuição dos agendamentos por especialidade.
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T ABELA 4: A TENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES 1 º SEMESTRE DE 2020 - SSCD

Ano Letivo de 2020
Acupuntura
Cirurgia Vasculas – Elio
Dermatologia – Samira
Endócrino – Isabel
Enfermeira – Isabela
Gineco - Ana
Gineco – André
Gineco – Lea
Nefro – Cássio
Odonto – Angélica
Odonto – Luciana
Ortopedia – Saad
Ortopedia – Takimoto
Otorrino – Lara
Psicologia – Daniela
Psiquiatria - Sara
Psiquiatria – Sérgio
Psiquiatria – Patrícia
Psicologia – Fernanda
Urologia – Truzzi
COVID MÉDICOS + ODONTO
PRESENCIAL
ATENDIMENTOS
médicos/odonto/enf/psico

JAN
0
37
120
25
0
5
60
32
70
0
0
17
22
40
6
69
11
32
0
35

Citologia/Colpo
Eletro
Esclerose + Cerumen + DIU +
Biópsia + peeling
Coletas – Emília
Cirurgias
Total Procedimentos
Total Geral

FEV MAR ABR
0
0
0
41
31
0
124
115
0
17
14
0
5
14
0
7
60
130
92
66
0
105
90
0
60
31
0
13
20
0
0
0
0
22
18
0
62
34
0
80
54
0
18
19
0
79
89
25
7
7
0
25
29
12
5
2
0
49
52
0

MAI
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
18
0
0

JUN
0
0
4
0
0
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
16
0
0

TOTAL
0
109
363
56
19
452
218
227
161
33
0
57
118
174
43
311
25
132
7
136

0

0

60

130

118

132

440

581

811

805

297

281

306

3081

26
3

102
4

33
1

0
0

0
0

0
0

161
8

31
89
10
159
740

42
114
9
271
1082

0
85
0
119
924

0
0
0
0
297

0
0
0
0
281

0
0
0
0
306

73
288
19
549
3630

T ABELA 5: ATENDIMENTOS POR ESPECIALIDADES 2 º SEMESTRE DE 2020 - SSCD

Ano Letivo de 2020
Acupuntura
Cirurgia Vasculas – Elio
Dermatologia – Samira
Endócrino – Isabel
Enfermeira – Isabela
Gineco - Ana
Gineco – André
Gineco – Lea
Nefro – Cássio

JUL
0
0
4
0
0
102
0
0
0

AGO
0
0
7
0
0
56
0
0
0

SET
0
0
4
0
0
46
3
3
3

OUT NOV DEZ
0
0
0
18
13
33
29
40
20
0
10
10
1
17
3
32
116
50
31
32
0
14
0
0
20
32
25

TOTAL
0
64
104
20
21
402
66
17
80
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Odonto – Angélica
Odonto – Luciana
Ortopedia – Saad
Ortopedia – Takimoto
Otorrino – Lara
Psicologia – Daniela
Psiquiatria - Sara
Psiquiatria – Sérgio
Psiquiatria – Patrícia
Psicologia – Fernanda
Urologia – Truzzi
COVID MÉDICOS +
ODONTO PRESENCIAL
ATENDIMENTOS
médicos/odonto/enf/psico
Citologia/Colpo
Eletro
Esclerose + Cerumen +
DIU + Biópsia + peeling
Coletas – Emília
Cirurgias
Total Procedimentos
Total Geral

0
0
0
0
0
0
34
0
34
0
0

0
0
0
0
0
0
14
0
13
0
0

0
0
0
0
1
31
17
0
16
3
0

4
0
12
13
18
21
38
3
22
0
28

6
0
57
36
44
44
25
8
20
0
32

8
0
7
30
28
27
43
9
11
21
23

18
0
76
79
91
123
171
20
116
24
83

102

56

46

32

116

50

402

276

146

173

336

648

398

1977

0
0

0
0

0
1

4
1

6
1

0
1

10
4

0
0
0
0
276

0
1
0
1
147

0
1
0
2
175

0
0
0
5
341

0
29
0
36
684

0
26
0
27
425

0
57
0
71
2048

➢ Fluxo de Atendimento
Os encaminhamentos dos Núcleos de Assistência aos Estudantes (NAEs) para o
Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) são realizados por meio eletrônico, através
de uma planilha do Google Drive ou pessoalmente com um encaminhamento por
quaisquer servidores dos NAEs para a especialidade correspondente. Devem ser
enviados todos os dados para confecção do cartão Azul do Hospital São Paulo e
agendamento da consulta: o nome do estudante, número do SUS, nome mãe, idade, cor,
estado civil, data de nascimento, curso; juntamente com a queixa principal ou
especialidade que deseja marcar.
Apesar das restrições do serviço quanto à infraestrutura e autorização para
atendimentos de urgência e emergência, realizamos o acolhimento de todos os
estudantes e encaminhamos e orientamos, seja para o Pronto Atendimento do Hospital
São Paulo, seja para os serviços Públicos de Atendimento de Urgência mais próximo de
seu Município.
É de primordial importância o apoio do Hospital São Paulo-HSP, permitindo a
realização de exames complementares e atendimento às especialidades não
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contempladas pelo SSCD.
➢ Encaminhamentos
Os encaminhamentos mais comuns para outras especialidades não contempladas
pelo SSCD são para ambulatório de Oftalmologia, Gastroclínica, Gastrocirurgia,
Neurologia, Hematologia, Reumatologia, Pneumologia, Mastologia. Em alguns desses
ambulatórios (Oftalmologia, Mastologia, Neurologia, Hematologia e Gastroclínica)
conseguimos um atendimento mais diferenciado para os alunos, através de uma
solicitação à chefia do Departamento, conseguindo alguns horários de encaixe,
infelizmente em alguns casos, muito aquém do necessário.
➢ Atividades Executadas pelos Profissionais de Saúde do SSCD
Fazemos o acolhimento de todos os pacientes que procuraram o serviço, além do
atendimento realizado com hora marcada, pois apesar de sermos um serviço de
especialidades, o atendimento clínico geral faz parte de nosso dia a dia.
Todos os profissionais do SSCD têm o compromisso de acolher a demanda, via
NAE ou por procura espontânea, atendendo e orientando os pacientes, e quando não há
meios de resolução do caso no serviço, encaminhamos os alunos para especialidades
ou pronto socorro do Hospital São Paulo. Visamos principalmente os aspectos
preventivos, oferecendo uma orientação, tratamento e um acompanhamento conforme
a necessidade de cada caso.
A equipe de enfermagem realiza coleta de exames: sangue e urina,
eletrocardiograma, acompanhamentos e auxílio

a alguns médicos em seus

atendimentos, além da ajuda em pequenos procedimentos. Realizam também a
organização diária das salas de exames, envio dos instrumentais para esterilização,
reposição de materiais de consumo, e encaminhamento dos exames realizados no
serviço para o Laboratório Central e Departamento de Anatomia Patológica.
É de responsabilidade da enfermeira além do acolhimento aos alunos, a
supervisão da qualidade dos procedimentos, reposição de materiais das salas,
manutenção do imóvel, e reposição e reparação dos materiais necessários.
A solicitação de material de consumo é feita através de pedido online, via
intranet, para o suprimento (UNIFESP/Hospital Universitário) semanalmente. O
levantamento de estoque é realizado através de planilhas. O recebimento é checado e
estocado pela enfermagem conforme preconização da ANVISA.
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As funções administrativas, como marcação de consultas, recepção dos alunos,
atendimento de porta e telefone, manutenção dos arquivos de prontuários e serviços
externos são realizadas pelas recepcionistas, Esse ano, foram suspensas as atividades
do Jovem aprendiz, não pudemos contar com essa importante colaboração.
Idealizamos uma melhor assistência aos pacientes que fazem acompanhamento
com o Cardiologista, Nefrologista e Endocrinologista, através de uma carteirinha de
controle de peso, pressão arterial e glicemia, sendo feito estes registros pela equipe da
enfermagem, de preferência semanalmente, como um reforço às orientações médicas.
Realizamos reuniões mensais, eventualmente com toda equipe ou parte dela,
para acertos da parte administrativa.
Realizamos reuniões clínicas de acordo com a demanda (geralmente mensais),
com discussões de casos, principalmente aqueles mais graves e de difícil controle, para
que o paciente possa ser visto de uma forma multidisciplinar. As reuniões são
igualmente importantes para que haja uma reciclagem entre as várias especialidades,
bem como uma homogeneidade de condutas.
Utilizamos nossa página no Facebook com o intuito de nos aproximarmos mais
dos estudantes, utilizando uma ferramenta de uso comum dos mesmos. Através dessa
página, esperamos levar informações úteis, alertar para Campanhas, pois pudemos
observar

um

quórum

muito

baixo

nos

eventos

presenciais.

Continuamos com nossa planilha, onde registramos todos os atendimentos,
individualizados por campus, curso, diagnósticos principais, sexo, idade, o que nos
possibilita refletir sobre as principais patologias, para que possamos planejar junto aos
NAEs ações preventivas para a saúde estudantil.
A informatização de todo nosso atendimento tem sido muito importante,
facilitando o manuseio do arquivo e nos dando ciência do número de alunos que estão
passando regularmente no SSCD, continuando a tarefa de arquivar os formados, para
eventualmente, buscarmos suas fichas caso voltem para algum outro curso ou pósgraduação.

● Campanhas
As Campanhas que realizávamos mensalmente com o intuito de orientação
(Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul) para os/as alunos/as foram
suspensas por conta da Pandemia. Esperamos voltar com elas, tão logo todos os
atendimentos voltem à normalidade. Só continuamos com a Campanha de doação de
sangue, pois esta não pode parar nunca e com todo o caos que está ocorrendo com a
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saúde, a disponibilidade de sangue é fundamental.

➢ 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 estudantes aderirem a essa Campanha. Estamos sempre incentivando os alunos
e mostrando a importância desse gesto.
F IGURA 5: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO

DA CAMPANHA DE

D OAÇÃO DE S ANGUE - SSCD

O Hemocentro, em conjunto com o Serviço de Saúde do Corpo Discente, está
lançando uma campanha para incentivar a doação de sangue pelos/as alunos/as de
todos os Campi. Queremos conscientizar nossa população universitária da importância
da doação de sangue, da carência de doadores, principalmente de tipos sanguíneos
mais raros e estamos realizando essa campanha em conjunto com o Banco de Sangue.
Após realizarmos algumas reuniões com os membros deste serviço, ficamos cientes de
que campanhas apenas em determinados períodos do ano não resolvem o problema
crônico da falta de doadores ao longo do ano. A doação não oferece riscos, não
prejudica a saúde, desmistifica o antológico medo de agulhas e salva vidas. A todos
interessados basta entrar no Site do Hospital São Paulo e encontrarão a cartilha do
doador, contendo todas as informações necessárias para a doação.
➢ ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Infelizmente nosso espaço de convivência para os alunos teve que ser
desativado, para não ocorrer aglomeração e pela grande maioria estar em aulas
remotas.
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I MAGEM 2: F OTOS DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA - SSCD

➢

PRÁTICAS INTEGRATIVAS
As Práticas Integrativas Despertar no SSCD foram suspensas e voltarão assim que

as atividades presenciais forem retomadas. Foi uma ótima aquisição para o serviço e
acho que para um momento pós- pandemia será de grande valor para os alunos e
funcionários.
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I MAGEM 3: F OTOS DOS ENCONTROS P ARA P RÁTICAS INTEGRATIVAS

➢ Atendimento da equipe médica
Todos os médicos realizam anamnese, exame físico geral e voltado à
especialidade; se necessário solicitam exames complementares: exames laboratoriais
e de imagem. Retorno dos pacientes conforme a necessidade e gravidade do caso. São
realizados pequenos procedimentos cirúrgicos; biópsias, colposcopia, vulvoscopia,
peniscopia, coleta de citologia oncótica e de secreção vaginal, cauterizações; esclerose
de vasos; imobilizações; lavagens otológicas para remoção de cerumen, bem como
cauterização química em epistaxes e remoção de corpo estranho em Conduto Auditivo
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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, os estudantes são
encaminhados para a rede particular (o HSP não dispõe do aparelho para essa
radiografia)
Os casos cirúrgicos são encaminhados ao Hospital São Paulo, uma vez que nossos
médicos não frequentam mais os ambulatórios de suas especialidades, estes alunos
entram no agendamento geral do Hospital.
➢ MUDANÇAS NO SERVIÇO DEVIDO À PANDEMIA
Até março nossos atendimentos seguiam a normalidade, com exceção do setor
de odontologia, onde já estavam suspensos os atendimentos por falta de materiais
essenciais.
A partir do mês de março o SSCD se tornou referência para Covid, e passamos a
atender os/as alunos/as, residentes e pós-graduandos que estão na linha de frente do
Hospital São Paulo. Foram suspensos os atendimentos de especialidades, os médicos do
serviço fizeram escala de plantão para cobrir o atendimento destes pacientes de
segunda a sexta-feira, de 7:30 às 15:30 horas.
Os pacientes com suspeita de Covid eram atendidos, solicitados exames e os
resultados encaminhados para a Coordenadora do Serviço, que entrava em contato com
todos/as os/as alunos/as. Além do resultado e das orientações, foi disponibilizado
número celular para qualquer dúvida ou mudança de sintomas. A coordenadora também
se responsabilizou pelas notificações de todos esses casos até o mês de novembro,
quando se aposentou e estas atividades foram repassadas para o restante da equipe.
No mês de outubro com a estabilização de casos de Covid, voltamos a atender as
especialidades, e a escala para atendimento de casos suspeitos de Covid continuou
mantida.
Os atendimentos psiquiátricos e dermatológicos foram realizados por vídeo
consulta até setembro, quando voltamos ao atendimento presencial. Durante todo este
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período o contato através de e-mail para marcação de consultas, esclarecimento de
dúvidas e orientações foi reforçado e realizado por toda a equipe SSCD.
➢ METAS PARA 2021
1. Continuar com as solicitações de adequação das salas de atendimento que não
estão nos padrões adequados, pintura e reparos da casa, contando com a
colaboração da Prae e dos departamentos de engenharia e manutenção da
UNIFESP e HSP.
2. Solicitação de vacina do HPV já liberada para a rede pública, para os nossos
estudantes no intuito de reduzir a significativa incidência desta doença
sexualmente transmissível no nosso meio.
3. Formar uma parceria com o Departamento de Psiquiatria, devido a grande
preocupação com a saúde mental, implantando um processo de avaliação no
SSCD para todos os ingressantes na universidade, triando aqueles que
necessitam de uma atenção especial.
4. Conseguir mais profissionais de psicologia para o atendimento aos alunos,
atuando em parceria com os psiquiatras.
5. Tentar reaver a vaga de Endocrinologia, para que possamos solicitar novo
concurso para ocupação desta vaga.
6. Solicitar novo concurso para preenchimento da vaga da medica ginecologista
aposentada.

3.3.2 - Política de Alimentação – Unifesp
No ano de 2020, participamos de comissões institucionais que se ocuparam em
propor estratégias e ações para o retorno seguro às atividades presenciais.
Também participamos de grupos de planejamento de licitações para contratação
emergencial e regular do Restaurante Universitário (RU) do Campus São Paulo.
Este ano estamos trabalhando também com as mídias sociais, criamos a
página RUs da Unifesp no Instagram e estamos divulgando conteúdo relacionado ao
PNAES e Política de Alimentação da Unifesp, além de conteúdos sobre alimentação em
geral.
Colaboramos com os Campi Osasco e Zona Leste no planejamento dos futuros
RUs destas unidades.
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4 - Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs)
F IGURA 6: L OGOTIPOS DOS NÚCLEOS

DE APOIO AO ( À ) ESTUDANTE

4.1 - NAE Baixada Santista
4.1.1 - INTRODUÇÃO
O ano de 2020 trouxe enormes desafios, em diferentes âmbitos, para a equipe
do NAE-BS. A situação de pandemia trouxe novas questões e necessidades em relação
à permanência estudantil, a partir do próprio contexto que interrompeu o cotidiano e
impôs a necessidade de isolamento social e de interações mediadas pela tecnologia,
além do aprofundamento das desigualdades sociais, que tiveram repercussões diretas
nos âmbitos pedagógico e na saúde do corpo discente. Por outro lado, os profissionais
também tiveram que recriar suas rotinas, adaptando seu trabalho para o contexto
remoto, incluindo a necessidade de desempenhar suas tarefas no ambiente doméstico,
que nem sempre ofereceu condições ergonômicas e equipamentos adequados e que
exigiu a conciliação com atividades domésticas e de cuidado com filhos e outros
familiares.
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Foi em meio a este cenário que ações de acolhimento, acompanhamento,
encaminhamentos, distribuição de computadores, chips de internet e cestas básicas,
entre outras, ocorreram. Nesse sentido, o presente relatório pretende descrever de
forma breve todas as ações realizadas pela equipe do NAE-BS durante o ano de 2020.
Cabe ressaltar a importância do apoio recebido das direções do Campus Baixada
Santista, Instituto Saúde e Sociedade e Instituto do Mar, direção administrativa, divisão
de serviços, coordenadores de cursos e equipe da PRAE para a concretização dessas
ações.

4.1.2 - AÇÕES COLETIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE NAE
BAIXADA SANTISTA
•

SEMANA DE INTEGRAÇÃO DE CALOUROS
No ano de 2020, a organização da Semana de Integração contou com a

participação de diversos atores da comunidade acadêmica, como docentes
representantes dos cursos e eixos comuns, centros acadêmicos, atlética, veteranos,
Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), direção do Campus, direção do Instituto Saúde e
Sociedade, direção do Instituto do Mar, bibliotecas, Câmara de extensão e cultura e
outros colaboradores.
As atividades foram organizadas para acontecerem entre os dias 02 e 04 de
março de 2020, conforme a programação abaixo. Porém, aquelas que aconteceriam nos
dias 03 e 04 precisaram ser adiadas devido a uma forte chuva no município de Santos,
causando alagamentos em diversos pontos e a suspensão das atividades acadêmicas no
dia 04. A programação destes dias foi remarcada para os dias 30 e 31 de março, no
entanto, houve a suspensão das atividades presenciais devido à pandemia e, assim, a
proposta foi cancelada.
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T ABELA 6: P ROGRAMAÇÃO DA S EMANA DE I NTEGRAÇÃO DOS C ALOUROS - 2020 - B AIXADA S ANTISTA

SEMANA DE INTEGRAÇÃO 2020
02/03/20 (Segunda-feira) –

03/03/20 (Terça-feira) –

04/03/20 (Quarta-feira) –

Unidade Silva Jardim

Unidade Silva Jardim

Unidade Silva Jardim
9h às 10h - Atividade NAE +

9h – Boas-vindas – Direção e
Entidades Estudantis (saguão

DCE – Sobre permanência

9h às 12h

estudantil (enfoque no auxílio

central);

PAPE) – Como funciona? Qual
Dinâmica: “Aprender junto para

Manhã

9h30 – Conhecendo o campus -

trabalhar junto” - Grupo de

Núcleo de Acessibilidade e

Estudos de Educação

Inclusão – NAI, Movimento

Interprofissional

Estudantil (CAs e DCE) e
Biblioteca;

em

Saúde

(GPEIS);
(Saguão Central e Salas 121, 236,
237 e 238);

–

14h – Abertura Oficial - ViceReitor - Prof. Dr. Nelson Sass;
Direção do campus; PROGRAD;
PRAE (NAE / BS); CAs (saguão
central);
“Tô

na

Coordenações

de

Direção,

NAE,

Técnicos

e

Estudantes (Saguão central e
salas 116, 117, 118, 119, 228 e
233);
16h30 – Conversa: “Lutas e
Conquistas da Unifesp BS” –
Movimento Estudantil (DCE,
CAs) (saguão central);

10h às 12h Mesa: Pautas
feministas / Questões raciais /
(organização

de

Curso;
Eixos

e
14h – Apresentação AIESEC +

Centros Acadêmicos:
Central;

Empresa

Educação Física - Sala 227;

central);

BICT

-

Saguão

Júnior

(saguão

Fisioterapia - Sala 228; Nutrição
- Sala 229; Psicologia - Sala 230;

15h - Apresentação AIESEC +

Serviço Social - Sala 232 e

Empresa

Terapia Ocupacional - Sala 233;

central);

15h30 –

16h – Apresentação Atlética IV

Universidade: e agora?!” –
Tarde

(saguão

Apresentações

Coordenações

Dinâmica:

questões

central);

coletiva) (saguão central);
14h

–

outras

LGBTQIA+

11h30 - Compra ticket RU;

15h

a nossa condição atual, entre

Mesa

-

Entidades

estudantis / PRAE: "Educação
não

é mercadoria"

Júnior

(saguão

de Junho (saguão central);

(saguão

central);

17h às 19h – Apresentação
Bateria

Repicapau

17h às 19h - V Feira Acadêmica:

(estenderão a atividade para

Experiências e Saberes - -

o

Projetos

intervalo) (saguão central);

de

Extensão;

período

noturno

Monitoria; Iniciação Científica,
etc. (saguão central e saguão
lateral);
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sem

19h – Boas vindas e Abertura
Oficial - Direção do campus;
PROGRAD; PRAE (NAE / BS);
CAs (saguão central);

Noite

Núcleo de Acessibilidade e

(estud

Inclusão – NAI, Movimento

antes

Estudantil

do

Biblioteca;

(CAs e DCE) e

-

Dinâmica:

Universidade:
Direção,

NAE,

e

“Tô

na

agora?!”

–

Técnicos

e

Estudantes (Saguão central e
salas 116, 117, 118, 119, 120 e
121);

•

Cursos

–

19h20 às 20h – Atividade NAE +
DCE

–

Sobre

estudantil (enfoque no auxílio
PAPE) – Como funciona? Qual a
outras

questões

(saguão

Atividades

culturais

central);
20h

–

19h – Atlética IV de Junho
(saguão central);

permanência

nossa condição atual, entre

noturn
20h

Coordenações de
noturno;

19h30 - Conhecendo o campus -

o)

19h às 19h20 – Apresentação

19h30 às 20h30 Mesa: Pautas
feministas / Questões raciais /
LGBTQIA+

(organização

coletiva) (saguão central);

(Movimento estudantil) (saguão
central);

BATE-PAPO COM OS INGRESSANTES
Após a suspensão das atividades em decorrência da pandemia - Covid 19, houve

um tempo para a retomada e reorganização das atividades do NAE junto aos estudantes
e, considerando o cancelamento da Semana de Integração 2020, que seria realizada em
março (relato acima sobre as chuvas que impediram sua realização) em junho
propusemos um encontro, intitulado “Bate papo ingressantes 2020”, cujo propósito era
receber os(as) ingressantes, apresentar o NAE, dialogar sobre sua chegada à
universidade no contexto de pandemia e aproximar NAE - ingressantes - veteranos coletivos (nesse encontro houve a participação de estudantes dos diversos Centros
Acadêmicos, Bateria, Atlética, DCE, entre outros).
O primeiro encontro contou com a participação de aproximadamente 130
estudantes - entre calouros e veteranos. Foi um momento divertido, leve e agradável,
ainda que trouxesse consigo informações relevantes ao contexto acadêmico daqueles
que eram recém-chegados à universidade.

No dia 24/06, o encontro se repetiu,

em uma nova oferta, a partir de um convite do Comitê de Crise do Instituto Saúde e
Sociedade. A equipe do NAE organizou novamente uma apresentação, convidando aos
ingressantes para que estivessem presentes, especialmente os que não haviam
participado durante o primeiro momento. Novamente tivemos uma presença
significativa de estudantes e este se constituiu em mais um período importante para
nossa aproximação, que reverberou, entre outros aspectos, na busca destes estudantes
45

por atendimentos e acolhimento junto ao NAE.

F IGURA 7: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO

DO EVENTO

"B ATE - PAPO COM OS INGRESSANTES "

I MAGEM 4: F OTO DA LIVE DO EVENTO B ATE - PAPO COM OS INGRESSANTES
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•

DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES
O edital PRAE n° 178/2020 possibilitou o empréstimo de equipamentos de

informática aos/às estudantes de graduação dos diferentes cursos do Campus Baixada
Santista, facilitando o acesso às atividades de ensino realizadas na modalidade virtual.
Foram emprestados 157 chromebooks, no ano de 2020, em quatro etapas realizadas nos
meses de julho, outubro e dezembro.
Esta foi a primeira ação presencial realizada pela equipe, após o início das
medidas de distanciamento social, e exigiu um cuidadoso planejamento para minimizar
as possibilidades de propagação do vírus responsável pela COVID-19.
•

DISTRIBUIÇÃO DE CHIPS DE INTERNET
A partir do Edital Prae n° 334/2020, de chamada de interesse para o projeto

“Alunos Conectados” RNP/MEC, foi realizada, no ano de 2020, a entrega de 43 chips de
internet, dentre os 55 estudantes que se cadastraram para a ação. A entrega foi realizada
em duas etapas principais no mês de outubro de 2020, e para aqueles que tiveram
alguma dificuldade no comparecimento nestas ocasiões, foram combinadas outras datas
para a entrega.
Todos os estudantes inscritos foram contatados por e-mail e, dentre os que não
retiraram o chip, dois relataram que não teriam mais a necessidade, três afirmaram que
não teriam condições de comparecer ao local da retirada e os demais não responderam
aos contatos.
•

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
A partir da chamada de interesse para recebimento de cestas básicas por

estudantes beneficiários do PAPE, PBC e Auxílio Estudantil Emergencial, a equipe do
NAE-BS distribuiu o total de 75 cestas básicas para estudantes inscritos/as na chamada,
além de estudantes que, apesar de não terem manifestado o interesse, foram
identificados como de maior vulnerabilidade por meio da avaliação do índice de
classificação do PAPE.
Em parceria com a Frente Cultura e Resistência Indígena do PET Educação
Popular, 25 cestas básicas também foram destinadas a famílias da aldeia Paranapuã no
município de São Vicente-SP.
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I MAGEM 5: D ISTRIBUIÇÃO DE C ESTAS BÁSICAS

I MAGEM 6: D ISTRIBUIÇÃO DE CESTAS B ÁSICAS
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I MAGEM 7: D ISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

I MAGEM 8: D ISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

•

CONTA PRA GENTE - QUESTIONÁRIO SOBRE AS ADES
Ao longo do primeiro semestre, em que as atividades acadêmicas foram

retomadas na modalidade Atividades Domiciliares Especiais (ADE), o NAE foi
procurado por estudantes de diferentes cursos relatando as dificuldades enfrentadas no
acompanhamento das aulas e questionando sobre alguns acontecimentos durante o
desenvolvimento das UCs, que entendiam estar em desacordos com as normativas
editadas pela PROGRAD. Para ter uma melhor dimensão do cenário, o NAE se propôs a
elaborar um questionário em que os estudantes puderam apontar os fatores facilitadores
e os dificultadores das atividades domiciliares especiais.
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Responderam ao questionário 116 estudantes dos cursos ofertados pelos dois
institutos do Campus Baixada Santista. Grande parte dos respondentes afirmou ter boas
condições de conexão de internet, sendo as dificuldades mais frequentes relacionadas
à quantidade de tarefas solicitadas para os momentos assíncronos e à longa duração das
atividades síncronas. Por outro lado, o fato de as aulas serem gravadas permite que os
estudantes revisem o conteúdo, estes reconhecem o esforço dos/as docentes. Outras
questões verificadas foram a falta de clareza em relação aos critérios das avaliações e a
grande quantidade de horas diárias necessárias para o acompanhamento das atividades
síncronas e assíncronas. A partir das respostas compiladas, foram produzidos relatórios
específicos para cada curso e realizadas conversas com os coordenadores de curso.

F IGURA 8: C ARTAZ DE D IVULGAÇÃO DO QUESTIO NÁRIO "C ONTA PRA G ENTE "

•

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO

Durante o ano de 2020, diferentes profissionais atuaram em parceria com diferentes
projetos de extensão:

➢ Projeto Abrace seu Mundo - Estreitando Laços Parentais: Projeto de extensão
que tem como objetivo estimular e oferecer a atenção às puérperas
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acompanhadas pelos serviços da rede de saúde do município de Santos-SP, além
de oferecer suporte às mães universitárias.

F IGURA 9: C ARTAZ DO EVENTO "A BRACE S EU M UNDO "

➢ Podcast “Com Quantos Paus se Faz Uma Canoa”: podcast voltado para a
divulgação de informações acadêmicas e produção científica, produzido por
estudantes do Instituto do Mar.

F IGURA 10: P ODCAST "C OM Q UANTOS P AUS SE F AZ U MA C ANOA "
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➢ Podcast “Café Sem Pauta”: Podcast criado em função do contexto da pandemia
com programas voltados à comunidade acadêmica.

F IGURA 11: P ODCAST "C AFÉ S EM P AUTA "

•

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Profissionais da equipe do NAE têm participado da composição do Núcleo de

Acessibilidade e Inclusão do Campus Baixada Santista atuando no planejamento e
execução de ações voltadas à inclusão, além de trabalhar em parceria no
acompanhamento de estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e
altas habilidades.
•

ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTES
Estudantes identificados como estando em situações de maior complexidade são

acompanhados de forma mais próxima pela equipe do NAE. Profissionais de diferentes
áreas de atuação realizam em conjunto o acolhimento e acompanhamento destes
estudantes, oferecendo suporte, orientações e os encaminhamentos necessários. Este
processo inclui, muitas vezes, a parceria com docentes e coordenações de curso para a
elaboração de propostas de cuidado mais abrangentes.
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•

PROJETO EXPRESSE SEUS SENTIMENTOS
Ação cultural com intuito de propiciar mecanismos de expressão como forma de

amenizar o estresse, ansiedade durante os primeiros meses da pandemia. Estudantes
participaram encaminhando poemas e poesias.

F IGURA 12: C ARTAZ DA AÇÃO CULTURAL "E XPRESSE S EUS S ENTIMENTOS "

•

PROJETO “CUIDANDO DE SI”
Esse projeto foi fruto de uma parceria entre Núcleo de Apoio ao Estudante e uma

egressa do curso de psicologia. A atividade foi mediada pela psicóloga Denise, que
enviava diariamente atividades a serem desenvolvidas pelos/as discentes. Após cada
atividade, a psicóloga se colocava para o diálogo, 27 estudantes participaram da
atividade.
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F IGURA 13: C ARTAZ DO PROJETO "C UIDANDO DE SI "

•

PARTICIPAÇÃO DO COLETIVO INTERUNIVERSIDADES
Coletivo formado com o intuito de pensar coletivamente sobre as principais

demandas da política de assuntos estudantis, é integrado por representantes de várias
universidades a saber: UFABC, Unifesp, UFSCar, USP, UFRJ e UFBA; sendo que algumas
possuem mais de um campus, unidade ou serviço. Os encontros são realizados
mensalmente, pensando caminhos possíveis para:

1. Relação assistência estudantil;
2. Universidade e cidade;
3. Papel da universidade e papel de outros equipamentos públicos;
4. Dificuldade de adesão quando atividade desenvolvida unilateralmente;
5. Incômodos das equipes;
6. Expectativa em relação a atendimento clínico, mesmo quando a proposta do setor
é outra;

7. Universidades que queriam se inscrever para falar de suas experiências também é
uma possibilidade;

8. Como os projetos de permanência podem fazer parte da curricularização? Ligado
aos processos da graduação e da pós-graduação, construindo um processo de
espaço-tempo maior;

9. Projeto de extensão que se enquadre com as atividades de permanência;
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Durante um dos encontros, o Núcleo de Apoio ao Estudante da Baixada Santista
apresentou a história e as atividades.

F IGURA 14: C ARTAZ DO E VENTO "C OLETIVO I NTERUNIVERSIDADES "

•

PARCERIA ENTRE NAE BAIXADA SANTISTA E ENTIDADES ESTUDANTIS
PARA O DIÁLOGO CONSTANTE COM ESTUDANTES

F IGURA 15: C ARTAZ DA P ARCERIA "R EDE U NIFESP "

55

•

NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE NAS MÍDIAS SOCIAIS

O NAE Baixada realiza publicações diárias nas mídias sociais (Instagram e Facebook do
NAE).

F IGURA 16: P ÁGINA INICIAL DO F ACEBOOK DO NAE-BS

F IGURA 17: P ÁGINA I NICIAL DO NAE-SP EM F ACEBOOK
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•

REUNIÕES EM EQUIPE/ DISCUSSÃO DE CASOS
As reuniões de equipe ocorreram semanalmente às terças-feiras das 9h às

11:30h. Neste espaço, os membros da equipe trataram de assuntos relacionados à
própria organização e ao planejamento de ações a serem desenvolvidas, também se
constituiu como espaço para o compartilhamento e discussão de alguns casos
acompanhados.

4.1.3 - ACÕES POR ÁREA DE ATUAÇÃO
•

SAÚDE
Os profissionais de saúde do NAE atendem por meio de demanda espontânea,

os 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 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 passe 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 estudantes para
o Serviço de Saúde do Corpo Discente – SSCD. 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. No ano de 2020 por conta da pandemia e do período que o SSCD cessou os
atendimentos, conseguimos encaminhar 194 estudantes para atendimentos nas diversas
especialidades.
No ano de 2020 a enfermeira atendeu 304 estudantes incluindo os atendimentos
por meio do Google Meet.
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• PEDAGOGIA
Ao pensarmos sobre o ano de 2020, todos em nossa equipe certamente relatarão
os ajustes que se fizeram necessários frente à pandemia e suspensão das atividades
presenciais na universidade. Diante deste período, foram necessárias reorganizações
das rotinas e novas dinâmicas que considerassem então não somente o tempo de
trabalho, como também as atividades domésticas e de organização da vida familiar.
Nesse sentido, levou algum tempo até que o NAE Baixada Santista, assim como
os demais setores do campus, criasse um novo “ritmo” de trabalho. Foram várias as
reuniões no sentido de readequação dos fluxos, formas de acompanhamento, registros,
entre outros detalhes, em meio a situação daquele início de ano letivo.
Vale lembrar também dois outros detalhes importantes que impactavam
diretamente ao NAE BS naquele momento. Em primeiro, rememorar que a Baixada
Santista vivenciou situação crítica no mês de fevereiro de 2020 em decorrência das
fortes chuvas na região. Este episódio impactou a condução da Semana de Integração
dos Calouros – organizada pelo NAE, coletivos de estudantes e servidores, assim como
também impactou particularmente a vida de trabalhadores e trabalhadoras e de
estudantes que vivem nas regiões afetadas. Além disso, durante esses primeiros meses
do ano, o NAE BS não tinha, oficialmente, uma coordenação em sua equipe. Contávamos
naquele período com reuniões esporádicas e acompanhamento por parte da Direção do
Campus, assim como auxílio da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE e isso, sem
dúvida, dificultava ainda a nossa nova dinâmica. Éramos uma equipe recém-formada
(Pedagoga e Assistente Social presentes desde setembro e outubro de 2019 e Auxiliar
Administrativo recém-chegado) e, ao mesmo tempo em que ainda nos apropriávamos
de nossos trabalhos e aprendíamos como realiza-lo, nos foram impostas outras novas e
desafiadoras condições de atuação.
Realizadas tais observações, descrevemos em detalhes o trabalho realizado pela
Pedagoga da equipe:
1 – Atendimentos Individuais – Os atendimentos individuais aconteceram de
formas diversas:
- Acolhimentos a partir da busca direta pelos estudantes, ou por indicações de
docentes ou colegas: atendimentos presenciais (até a primeira metade de março) e via
Google Meeting posteriormente, com o intuito de acolher as diversas demandas –
dificuldades emocionais; relacionais; estudos; etc. Os acolhimentos normalmente
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acontecem por meio de um a dois encontros, em que dialogamos sobre as questões da
vida do estudante que impactam em seu cotidiano e seus estudos e, a partir disso,
ponderamos formas de auxiliá-lo – articulações com profissionais da saúde; orientações
de estudos; articulações com outros profissionais da equipe; diálogo com coordenações
de curso, entre outros;
➢ Acompanhamento e orientações de estudos – Estudantes que buscam
atendimento com demandas específicas relacionadas à condução de seus estudos.
Juntos alinhamos suas questões, pensamos possibilidades e reorganizamos seu dia a dia
e suas atividades. Normalmente esse tipo de acompanhamento é realizado em três ou
quatro encontros – acolhimento com reflexão e proposta de um planejamento; discussão
sobre como o/a estudante conduziu seus estudos a partir do planejamento que ele/a
cria, com readequações; “avaliação” do processo e novas demandas possíveis. Há
também casos de acompanhamentos para a produção de Trabalho de Conclusão de
Curso, ou acompanhamentos “estendidos”. Percebemos que há casos em que o NAE é
o único espaço de “vínculo” e de escuta do estudante, que nos procura de tempos em
tempos partilhando suas questões e como estas impactam na condução de sua vida
acadêmica;
2 – Atendimentos em conjunto – Há casos complexos em que a equipe do NAE
BS acordou que os atendimentos seriam realizados por mais de um profissional, sendo
assim, ao longo de 2020 a Pedagoga realizou atendimento principalmente em parceria
com a Assistente Social. Com demandas que chegam às duas, uma acionou a outra por
vezes ao longo do ano, articulando e conduzindo questões conjuntamente. Após a
chegada do Coordenador da equipe, Wagner Y. Oda, este também passou a compor
alguns atendimentos;
3 – Participação em atividades de recepção de calouros – Conforme já retratado
nas ações interdisciplinares, houve participação também da Pedagoga nas atividades
organizadas para recepção de calouros em 2020. Foram encontros realizados via
Google Meeting, em um primeiro momento realizado pelo próprio NAE BS e,
posteriormente, a convite do Comitê de Crise do Instituto Saúde e Sociedade – ISS;
4

– Participação em entregas de chip, computadores e cestas básicas – Assim
como o restante da equipe, a Pedagoga participou das entregas realizadas ao longo
do ano. Forma inúmeras ações, articuladas inicialmente entre equipe e direção de
campus e, após a chegada da coordenação, entre esta e o restante da equipe;
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5 – Participação em atividades do Núcleo de Acessibilidade Inclusão – NAI –
A Pedagoga compõe a equipe do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Campus BS
enquanto vice-coordenadora e, ao longo de 2020, atividades importantes foram
realizadas. O NAI conduziu a recepção de quatro estudantes ingressantes pela lei de
reserva de vagas, ainda no mês de fevereiro, recebendo-os/as com suas famílias,
levantando, articulando e auxiliando para a resolução de demandas trazidas por
estes/as. Já entre os meses de abril e julho, realizamos (coordenadora e vicecoordenadora NAI BS) censo para levantamento de estudantes PCD no Campus Baixada
Santista, ingressantes pela lei de reserva de vagas ou não. A atualização destes dados
foi feita pelo cruzamento de informações advindas da Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis – PRAE e outras do próprio campus. Com dados mais atuais foi possível
informar adequadamente cada um dos institutos e cada um dos cursos acerca do número
de

estudantes PCD,

assim

como

também

pensar

estratégias para melhor

acompanhamento destes;
6 – Realização de oficinas diversas em parcerias com os cursos – A convite dos
cursos, tanto a partir de disciplinas específicas, quanto de comissões de estágio, grupos
de estudantes articulando seus TCCs, foram realizadas por volta de dez oficinas durante
o ano de 2020, com temas que circulavam entre: Planejamento de estudos e organização
do tempo; Planejamento de estudos e a organização do TCC; Escrita acadêmica;
7 – Atividades de Apoio Pedagógico – Em abril de 2020 a Pedagoga da equipe
foi chamada a compor um grupo formado por pedagogos e pedagogas e psicólogas,
profissionais dos NAEs e da PRAE, a fim de discutir a formulação de ações, cursos,
orientações para Apoio à Aprendizagem. Desde então, participa semanalmente das
atividades deste coletivo, que já oferta agora a segunda turma de seu primeiro curso
“Planejamento de estudos e organização do tempo”, com vistas a iniciar outro,
“Conversando sobre a vida de estudante”, ainda no mês de maio de 2021. O grupo tem
sido espaço relevante de discussão e formulação de ações práticas, que contribuem
também para o trabalho cotidiano no interior da equipe;
8 – Participação em atividades de extensão – Projeto “Café sem pauta” –
Vozes da Voz – Durante o ano de 2020 a Pedagoga compôs também a equipe da frente
“Café sem pauta” que é parte do projeto de extensão “Vozes da Voz”. Ao longo do ano
o grupo se reuniu periodicamente, produzindo materiais para divulgação de assuntos
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diversos – saúde mental; novas dinâmicas de trabalho ocasionadas pela Covid 19 e
atuação de profissionais da linha de frente; dicas de estudos; dicas de livros e filmes,
entre outros. Todos os materiais eram organizados e disponibilizados em plataformas
como Instagram e Spotify, organizados pelos/as estudantes extensionistas;
9 – Estudos sobre mediação de conflitos – Durante o ano de 2020, o NAE BS se
viu frente a questões que envolviam a mediação de conflitos entre estudantes e, assim,
entendemos que se tratava de um momento importante para fortalecermos nossos
conhecimentos sobre o tema. Com isso, a Pedagoga realizou curso introdutório
oferecido virtualmente pela própria instituição, com carga horária de 40 horas e,
posteriormente, passou a compor também a equipe de alunas e alunos do Treinamento
- Formação de Mediadores(as) da Câmara de Conciliação e Mediação de Conflitos
na Reitoria da Unifesp. Semanalmente eram realizadas aulas às quartas feiras, das 19h
às 22h e a primeira parte do curso, de aspecto teórico, foi finalizada em janeiro de 2021.
Ao longo do ano de 2021 serão realizadas as horas de teor prático da formação – outras
80. Embora a câmara criada pela reitoria tenha foco sobretudo nos conflitos entre
servidores da instituição, os saberes desenvolvidos ao longo da formação teórica
colaboram certamente com nosso cotidiano de atuação;
10 - Outras participações - Ao longo de 2020 outras redes profissionais se
fortaleceram e discussões aconteceram entre universidades. Como forma de fortalecer
o trabalho cotidiano, a Pedagoga da equipe participou de Webinars, Mesas redondas,
entre outros, todos realizados virtualmente e que debatiam temas relacionados à
permanência estudantil, apoio pedagógico, saúde mental do/a estudante, etc. Estes
espaços certamente contribuíram e contribuem para a formação profissional cotidiana
e qualificação dos atendimentos;
11 - Criação do LAPES - Laboratório de Pesquisas sobre Serviços de Apoio aos
Estudantes no Ensino Superior - Após as atividades diversas descritas acima, um
grupo de profissionais advindos de diversas instituições se fortaleceu, no sentido de dar
continuidade às discussões iniciadas em 2020 e articular novas atividades, formações,
de forma coletiva. Assim, já no final de 2020 foi criado o LAPES, cujas atividades tiveram
início em 2021. A Pedagoga do NAE BS é parte da equipe organizadora do grupo e
participa continuamente de suas atividades.
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• SERVIÇO SOCIAL
Inicialmente, para que possamos trazer um parâmetro das ações efetivadas pelo
Serviço Social do NAE – BS, faz-se necessário contextualizar as atividades realizadas em
meio a um momento totalmente atípico que exigiu de todas(os) profissionais a
reorganização de seus processos de trabalho e também de suas vidas. A pandemia que
se instalou em virtude do Covid-19 nos impôs uma reorganização de nossas rotinas de
trabalho alocadas(os) em nossas residências. Para essa reestruturação das atividades
do setor, foram necessárias diversas reuniões com a equipe do NAE com outros setores
da Universidade.
O Serviço Social do NAE-BS, particularmente, passou a atender somente com
agendamentos, sendo que os atendimentos foram realizados pela ferramenta Google
Meet. A comunicação entre a assistente social e as(os) estudantes passou a ser, na maior
parte do tempo, via e-mail ou pelo telefone.
No ano de 2020, o Serviço Social do NAE realizou 460 (quatrocentos e sessenta)
procedimentos relacionados ao atendimento das(os) estudantes que são beneficiários
do PAPE/PBP. Esses procedimentos envolvem as seguintes atividades: atendimentos
individuais por videoconferências agendadas; análise socioeconômica das solicitações
de ingresso, recurso e reanálise do PAPE; emissão de pareceres sociais à respeito dos
casos atendidos pelo Serviço Social; discussão de caso junto à Comissão de Estudo e
Avaliação PAPE; manutenção das planilhas de controle de bolsas; geração e atualização
da lista mensal de pagamento do PAPE - Baixada Santista; administração dos auxílios via
sistema de pagamento PAPE.
Além do auxílio PAPE, o Serviço Social também é responsável pela administração
das bolsas do Programa Bolsa Permanência (PBP). Em 2020, foi realizado o
acompanhamento de 13 bolsistas PBPs.
Em relação ao Edital PAPE 2020, o campus Baixada Santista contou com a
inscrição de 105 estudantes: 64 deferimentos e 41 indeferimentos. Na fase de
interposição dos recursos referentes ao resultado do Edital 2020 – foram 77 solicitações
vindas de estudantes de todos os campi, sendo 8 solicitações da Baixada Santista. Dentre
elas, foram 2 deferidas e 6 indeferidas. Vale ressaltar que esta etapa do edital (análise
dos recursos) foi executada em reuniões semanais feitas pela Comissão de Estudos e
Avaliação do PAPE, comissão esta que é composta por assistentes sociais dos NAEs de
todos os campi da UNIFESP.
Além das atividades relacionadas ao PAPE, a Assistente Social, enquanto
integrante da equipe NAE – BS, também realizou ações inerentes à rotina comum a
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todas(os) profissionais da equipe. As atividades em questão envolvem o acolhimento
realizado em conjunto pela assistente social e pela Pedagoga do NAE às(aos)
estudantes; participação na entrega de equipamentos (notebook) e chip de internet a
todas(os) estudantes inscritas(os) nos editais emergenciais da PRAE: Edital nº 178/2020
e 334/2020. As entregas foram realizadas ao longo do primeiro e segundo semestre de
2020, presencialmente no campus Baixada Santista. No segundo semestre, foi possível
participar da entrega das cestas básicas obtidas por meio de um recurso do projeto
“Universidade Multicultural: a inclusão indígena e quilombola e a emancipação da
trabalhadora doméstica”. No total, foram 465 cestas destinadas para as(os) estudantes
da UNIFESP que apresentavam agravamento da condição socioeconômica em
decorrência da pandemia. Para a Baixada Santista foram entregues 100 cestas básicas
às(aos) estudantes.
Outras atividades também foram desenvolvidas com a participação da assistente
social, tais como: organização da Semana de Integração para a recepção das(os)
novas(os) estudantes da UNIFESP; Oficinas por meio de videoconferência para
apresentação do trabalho da equipe do NAE-Baixada Santista à comunidade acadêmica;
Elaboração de conteúdos sobre permanência estudantil para postagens nas redes
sociais do NAE-BS.
Por fim, neste ano de 2020 retomamos o convênio de estágio com o curso de
Serviço Social da UNIFESP. Recebemos uma estagiária do curso que passou a
acompanhar as rotinas do trabalho da assistente social em período remoto, bem como
da Comissão de Estudos e Avaliação do PAPE.

4.2 - NAE Diadema
4.2.1 - INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi muito desafiador para o desenvolvimento do trabalho do Setor,
em especial em decorrência da pandemia do coronavírus, houve impactos tanto no
formato e metodologia de trabalho da equipe quanto em suas vidas pessoais. As
questões de saúde, acadêmicas e socioeconômicas dos/as estudantes atendidos/as
também sofreram impactos que foram percebidos no desenvolvimento dos
atendimentos do Setor.
Adotamos diferentes estratégias de atendimento aos discentes: utilização de
aplicativos de videochamada, através do novo Sistema PAPE, troca diária de e-mails,
utilização pontuais de aplicativo de mensagem (WhatsApp) e contato telefônico em
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casos de ausência de internet ou retorno em outros canais. Também foram realizadas
diversas reuniões em formato remoto entre a equipe do NAE, entre os membros da
Comissão de Estudo e Avaliação PAPE/PBP, junto à Coordenadoria de Ações Afirmativas
e de Permanência, com os outros NAEs, SSCD e a PRAE para articulação e organização
de estratégias para atendimento aos estudantes.
Desta forma, foi possível continuar a atuação em 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. As principais atividades que foram desenvolvidas
de forma coletiva pela equipe do NAE foram:
➢ Acolhimento de estudantes ingressantes através de plantão de atendimento nos
períodos de matrícula.
➢ Acolhimento, orientação e auxílio para estudantes estrangeiros/as ingressantes
através do Programa PEC-G e através do Edital de Vestibular para Refugiados,
Apátridas e Pessoas com visto humanitário.
➢ Divulgação de informações sobre o Programa PAPE;
➢ Discussão de casos;
➢ Atendimentos multidisciplinares;
➢ Elaboração de material informativo sobre permanência e assistência estudantil;
➢ Elaboração de relatórios de atividades remotas quinzenais.
● ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR TODA A EQUIPE DO NAE
Como o evento da recepção aos/às calouros/as presencial foi cancelado, o NAE
utilizou-se das redes sociais para se apresentar e informar aos/às novos/as ingressantes
sobre os serviços disponíveis. Divulgando inclusive vídeo produzido pela equipe para
compor a Recepção dos Calouros Virtual organizada pela Liga Acadêmica da UNIFESP
Diadema (LAUD).

64

F IGURA 18: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO VIRTUAL DE

RECEPÇÃO DOS CALOUR OS

F IGURA 19: V ÍDEO DE DIVUJLGAÇÃO DO NAE-D IADEMA PARA A

RECEPÇÃO DOS CALOURO S

A utilização da rede social do NAE, na plataforma Facebook, foi uma das
principais ferramentas de divulgação das ações institucionais, orientações e divulgação
de serviços e eventos da rede interna e externa que visam contribuir para a
permanência estudantil.
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F IGURA 20: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DE REAGENDAM ENTO DE ATENDIMENTOS

F IGURA 21: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "A COLHA UM CALOURO EM

F IGURA 22: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO

SUA

R EP "

SOBRE ACOLHIMENTO PARA SUPORTE EMOCIONAL PÓ S - ÓBITO
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F IGURA 23: C ARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "V IOLÊNCIA C ONTRA AS M ULHERES " DA
UFABC

•

MUDANÇA DE ENDEREÇO
Durante este período também foi realizada a mudança de unidade do NAE

Diadema, que saiu da Unidade Antônio Doll e passa agora a localizar-se fisicamente na
Unidade José de Alencar – Complexo Didático. A mudança pretende a melhora da
acessibilidade do setor e aproximação com maior número de estudantes. A seguir,
imagens da sala:
I MAGEM 9: N OVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DO NAE-D IADEMA
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I MAGEM 10: N OVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DO NAE-D IADEMA

I MAGEM 11: N OVO ESPAÇO DE ATENDIMENTO DO NAE-D IADEMA

•

EQUIPE AMPLIADA – INTÉRPRETE DE LIBRAS
Em setembro de 2020 a Tradutora Intérprete de Libras Mariana Medeiros de

Freitas passa a compor a equipe do NAE. Dentre suas atividades está a interpretação da
Libras para o português e do português para libras de: aulas, reuniões, cursos de
extensão, eventos e projetos do campus Diadema e auxiliando em outros campi quando
necessário, entre discentes surdos e docentes ouvintes, bem como discentes ouvintes e
docentes surdos. Realiza pesquisa linguística do material a ser traduzido e/ou
interpretado nas atividades descritas anteriormente, bem como em auxílio aos alunos
da UC de libras e dos cursos de extensão.
•

PLANO EMERGENCIAL PARA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
O NAE Diadema promoveu diversas ações e atendimentos relacionados às

principais demandas do Plano Emergencial para a Permanência Estudantil da PRAE no
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campus. Foram intensas as divulgações dos questionários de levantamento das
condições dos/as estudantes do campus, em conjunto com toda a comunidade
acadêmica, para atingirmos a maioria dos estudantes de graduação. Foi realizado
contato individual através de e-mails, WhatsApp e telefone com estudantes que
apontaram necessidades de alimentação não atendidas em decorrência da pandemia,
bem como aqueles que relataram estar sem renda para orientações e encaminhamentos
institucionais, em especial relacionados ao Programa de Auxílio para Estudantes – PAPE.
•

PROGRAMA DE AUXÍLIO PARA ESTUDANTE – PAPE 2021
Durante o ano de 2020, 277 estudantes fizeram parte dos programas. O Edital

PRAE Nº 01/2020 que regulamentou o Programa de Auxílio para Estudantes –
PAPE/UNIFESP 2020 teve o total de 105 inscrições de estudantes do campus Diadema.
Destas, 67 foram deferidas e 38 indeferidas. O número de inscrições em 2020 teve uma
queda de 15,4% em relação ao ano de 2019, que obteve 124 inscritos. O
acompanhamento social dos/as estudantes beneficiários/as ocorreu durante todo o ano
de 2020, através de encaminhamentos à rede interna e externa, atendimentos
multiprofissionais, análises de pedidos de 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 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,

atendimentos excepcionais, entre outras estratégias a fim de evitar a evasão e propiciar
maior qualidade à permanência estudantil no cenário da pandemia. Foram elaborados
materiais informativos para orientar os atendimentos do serviço social, relacionados às
modalidades de bolsas e auxílios possíveis na universidade, os serviços, programas e
ações de permanência e assistência estudantil bem como orientações para obtenção de
passe livre nas empresas de transporte público. Ao final do ano, 41 estudantes do total
participantes do programa no campus tiveram seus auxílios desativados, sendo que
mais da metade (56%) por motivo de formatura. Os demais foram desativados por:
reprovações por frequência – ocorridas no segundo semestre de 2019 - (19,5%),
solicitação do próprio/a estudante (9,75%), desistências ou trancamentos (9,6%),
identificação de perfil incompatível para continuidade no programa (4,8%). Do total de
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estudantes atendidos/as no programa em 2020, houve, até o final do ano, a manutenção
de 85,19% dos auxílios, conforme poderá ser observado na tabela a seguir:

T ABELA 7: D ADOS SOBRE PAPE

NO CAMPUS

D IADEMA

Situação

nº

%

Ativos
Formatura
Solicitação do(a) próprio
estudante
Perfil incompatível para
continuidade
Desistência do curso
Reprovações por frequência
Trancamentos
Jubilamento
TOTAL

236
23

85,19%
8,30%

4

1,44%

2

0,72%

2
8
2
0
277

0,72%
2,88%
0,72%
0,00%
100,00%

A seguir, uma tabela com a distribuição dos auxílios por Perfil e por curso:

T ABELA 8: D ISTRIBUIÇÃO DE AUXÍL IOS POR CURSO
CIÊNCIAS
PERFIL I
PERFIL
II
PERFIL
III
PERFIL
IV
PERFIL
V
TOTAL

14

•

CIÊNCIAS
CIÊNCIAS
ENGENHARIA
QUÍMICA
FARMÁCIA QUÍMICA
TOTAL
AMBIENTAIS BIOLÓGICAS
QUÍMICA
INDUSTRIAL
3
2
1
7
2
2
31

15

7

14

10

12

4

2

64

36

14

12

11

28

14

6

121

6

7

4

3

6

5

2

33

5

5

4

6

5

2

1

28

76

36

36

31

58

27

13

277

CAMPANHA SAÚDE MENTAL E QUARENTENA
A partir do mês de abril, foi divulgada no Facebook do NAE uma série de folders

informativos para orientar os/as estudantes a como lidar de uma forma melhor com as
restrições trazidas pela pandemia, visando uma melhor saúde mental aos/às estudantes
durante este período. Houve boa repercussão das orientações, sendo as mesmas
compartilhadas entre os/as estudantes. O intuito era compartilhar informações de como
amenizar o sofrimento emocional, a insegurança e a ansiedade deste momento de
pandemia e além de contribuir para melhor organização da rotina do/a estudante em
casa. Com o retorno das aulas, mas em modo remoto, ou seja, totalmente online, também
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enfatizamos orientações sobre planejamento e rotina de estudos e orientações para
minimizar o sofrimento emocional dos estudantes.
Realizamos dois encontros com os/as estudantes interessados/as com o objetivo
de apoiar, falar, escutar e trocar experiências sobre a Saúde Mental e as Atividades
Domiciliares Especiais (ADEs), processo novo para os/as estudantes. Houve uma
participação interessante de alguns/mas estudantes nos encontros o que proporcionou
um espaço de troca de experiências e busca de estratégias para superar este momento
da melhor forma possível. A seguir, folders de divulgação dos eventos ocorridos em
setembro:
F IGURA 24: C ARTAZES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE S AÚDE M ENTAL

EA

Q UARENTENA
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•

EDITAIS EMERGENCIAIS DA PRAE
Durante o ano de 2020, a equipe do NAE Diadema foi responsável pelo

planejamento, organização e execução dos atendimentos presenciais dos/as estudantes
contemplados nos seguintes editais emergenciais da PRAE no Campus Diadema. Os
atendimentos presenciais foram organizados seguindo todas as recomendações
sanitárias para prevenção da propagação do coronavírus, sendo auferida a temperatura
de todos antes de adentrar ao local, controle de entrada, disponibilização de álcool em
gel, uso obrigatório de máscara e distanciamento.
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1) Edital emergencial para empréstimo de equipamentos de informática

F IGURA 25: C ARTAZ PARA O EDITAL DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO D E INFORMÁTICA

Foram

realizados

atendimentos

para

entrega,

troca

e

devolução

de

Chromebooks para estudantes do campus Diadema e de outros campi que indicaram
proximidade ao campus Diadema.
2) Chamada de Interesse para Inclusão no Projeto Alunos Conectados –
RNP/MEC Graduação e Pós-Graduação
Foram realizados atendimentos para entrega e troca de chips para acesso à
internet para estudantes do campus Diadema e de outros campi. Foram atendidos
aproximadamente 200 estudantes no que se refere à entrega, troca ou devolução de
Chromebooks e entrega e troca de CHIPS.
3) Chamada de Interesse para recebimento de Cesta Básica
O Serviço Social do NAE Diadema foi responsável pela comunicação, logística e
distribuição das 90 cestas básicas recebidas no campus aos/às estudantes e às
trabalhadoras terceirizadas. Os atendimentos ocorreram durante 03 dias. A distribuição
ocorreu conforme demonstra a tabela a seguir:
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T ABELA 9: Q UANTITATIVO DE FAMÍL IAS ATENDIDAS PELO EDITAL DE CESTAS BÁSICAS

PÚBLICO ATENDIDO

QUANTIDADE

Estudantes de graduação cadastrados
previamente
Estudantes de graduação não cadastrados
previamente para retirada no campus Diadema
Estudantes de graduação cadastrados
previamente para retirada em outro campus da
UNIFESP
Funcionárias* de empresa terceirizada do
contrato de serviço de limpeza
TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS
•

45
6
3
23
77

ATENDIMENTO MÉDICO ONLINE DURANTE A PANDEMIA

– 10

QUESTÕES PARA REFLETIR
1.

Quantas refeições eu realizo por dia?
a. No atendimento clínico com os alunos costumo obter a informação que em
média os alunos se alimentam duas vezes por dia.
b. Sugiro nestes atendimentos a introdução de uma dieta por período até o
aluno conseguir alcançar no mínimo 5 dietas por dia (iniciar com o café
da manhã, manter uma pequena quantidade como por exemplo metade
de uma fruta, e manter por 60 dias até se tornar uma rotina).

2.

Qual a quantidade e qualidade dos alimentos em cada refeição?
a. No

guia

alimentar

do

Ministério

da

saúde

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentac
ao_saudavel.pdf há uma excelente orientação sobre as porções e a
inclusão de legumes, verduras e frutas na dieta diária.
b. As grandes refeições recomendadas são café da manhã, almoço e jantar
(uma refeição que deve conter carboidrato, proteína e fruta). Estas
refeições devem ser intercaladas por refeições pequenas que são lanche
da manhã, tarde e noite (que pode ser uma fruta, sucos, chás ou café com
leite com sementes ou pequenas porções de outros alimentos.
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3.

Quantas horas de sono eu durmo por dia? Este sono me faz sentir bem

descansado?
a. Os atendimentos clínicos evidenciam alunos com hábitos noturnos. A
grande maioria se identifica com insônia. O relato de ida para cama para
dormir ocorre após às 2 horas da madrugada.
b. A orientação do Ministério da Saúde para o/a jovem deve ser mantido um
hábito de 7 a 9 horas de sono por dia.
c. Este hábito melhora a concentração, a memória, o humor, dentre outros.
d. A falta de sono é uma situação que leva ao stress.
4.

Quantos minutos do meu dia eu dedico ao lazer (uma atividade que traz

muita alegria)
a. Quantos minutos do seu dia você reserva para relaxar. Qual o seu hobby?
b. Muitos alunos somente estudam e olham as mídias sociais. Referem que
passam o dia inteiro na frente do computador e celular.
c. Sugiro incluir um momento de laser que seja ler, ouvir música, dançar,
relaxar, alongar. Descansar os olhos e os neurônios. Esta atividade
melhora a concentração posteriormente.
5.

Quanto tempo do meu dia eu procuro realizar atividades físicas (como

pular corda e alongamento)?
a. A organização mundial da saúde tem uma diretriz para atividade física e
comportamento sedentário que sugere no mínio 75 minutos de atividade
física.
b. A maioria dos alunos refere não encontrar tempo para realizar uma
atividade física.
c. Explico que este tempo irá otimizar o desempenho no âmbito acadêmico.
d. Solicito retorno do atendimento para avaliar o quanto o aluno conseguiu
rever sua rotina e modificá-la.
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e. Sugiro

a

leitura

da

Diretriz

da

OMS

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/978924001488
6por.pdf?sequence=102&isAllowed=y#:~:text=Para%20sa%C3%BAde%
20e%20bem%2Destar,dia%20para%20crian%C3%A7as%20e%20adole
scentes.
6.

Durante este período de pandemia você conseguiu criar rotinas por 15

dias e reavaliou o que funcionou e o que precisa melhorar? Procurou rever e readequar
rotinas que não foram produtivas?
a. O atendimento clínico tem padronizado o primeiro atendimento e os
retornos para avaliar a inclusão de novas rotinas após 15, 30 e 60 dias.
7.

Como está o convívio familiar? Tenho condições de argumentar? Você é

um bom ouvinte?
a. Neste item sugiro que o aluno pense após o atendimento sobre as
dificuldades com familiares e as suas necessidades de mudar.
b. Caso exista a evidência de dificuldades, sugiro um encontro com a
psicóloga do NAE.
8.

Quantas horas você permanece estudando ou assistindo aulas online?

Consegue introduzir pausas a cada 50 minutos (para os casos das aulas gravadas e
estudos).
a. Neste momento do atendimento sugiro introduzir a pausa. Essa parada de
15 a 20 minutos ajuda a melhorar a concentração.
9.

Quanto tempo do seu dia é dedicado ao uso de eletrônicos?
a. Sugiro não utilizar eletrônicos após às 22 horas. Este é um momento de
relaxar para tem um sono tranquilo e profundo na madrugada. Solicito
que os eletrônicos fiquem fora do quarto.

10.

Que tal criar um momento de descanso sem nenhuma atividade? Além do

momento de laser e atividade física. Não pensar em nada. Tente começar com uns 15
minutos por dia.
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•

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS, COMISSÕES, CONSELHOS

➢ Servidora: Veronica Carolina da Silva Janini
▪ Presidência

das

Bancas

de

Heteroidentificação

complementar

à

autodeclaração da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) nos processos de
matrícula do campus Diadema
▪ Conselheira (representante TAE) no Conselho de Assuntos Estudantis da PróReitoria de Assuntos Estudantis (PRAE);
▪ Membro (representante TAE) no Comitê Gestor da Unidade Antônio Doll do
Campus Diadema;
▪ Membro Permanente da Comissão de Estudo e Avaliação PAPE/PBP da
Coordenadoria de Ações Afirmativas e de Permanência (CAAP/PRAE);
▪ Membro da Comissão Permanente de Ações Afirmativas e Bancas de
Heteroidentificação da PROGRAD;
▪ Membro da Comissão para proposição de uma agenda de Combate ao
racismo e promoção de ações afirmativas na UNIFESP.
➢ Servidora: Erika Correia Silva

▪ Participação como vice-presidente da Banca de Heteroidentificação
complementar à autodeclaração da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
nos processos de matrícula do campus Diadema;
➢ Servidora: Mariana Medeiros de Freitas
▪ Membro da subcomissão de capacitação do campus Diadema.

➢ Servidora Cláudia Luiza de Oliveira
▪ Membro Comissão de alimentação do Restaurante Universitário.
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4.3 - NAE Guarulhos
4.3.1 - INTRODUÇÃO
O ano de 2020 apresentou-se como um ano de desafios e ressignificações
principalmente no campo do trabalho. Ainda no primeiro trimestre do ano, com a
chegada da Pandemia do novo coronavírus ao Brasil, todas as atividades realizadas pelo
Núcleo de Apoio ao Estudante do Campus Guarulhos passaram a ser realizadas pelo
formato remoto.
Esta mudança demandou da equipe a disposição e habilidade de inovar e
adequar seus processos de trabalho a este novo formato. Assim, a equipe,
processualmente, foi buscando, através das ferramentas disponíveis naquele momento,
reformular, e até mesmo, criar mecanismos e instrumentos de trabalho adequados para
atender esta nova realidade de atuação por trabalho remoto.
No momento inicial, houve certa dificuldade para identificação e adequação
destas novas ferramentas e o estabelecimento de rotinas a partir deste novo formato.
Todavia, a equipe, de forma cooperativa e dialogada, pode, com o tempo, ressignificar
as rotinas de trabalho dos/as profissionais, adequando às possibilidades existentes,
conforme iremos apresentar neste Relatório.
Ainda nestas considerações iniciais, destaca-se algumas alterações ocorridas no
quadro de membros da equipe durante o ano de 2020. Houve a transição de chefia do
setor que esteve sob a coordenação do professor Alexandre Barbosa Pereira e passou a
ser representada pelo técnico administrativo, também membro da equipe do NAE
Guarulhos, Arilson Souza da Silva. Houve também o retorno da servidora Cláudia Cruz
às suas atividades no setor após período de afastamento em virtude de licença médica.
•

SERVIÇO SOCIAL
No início do ano de 2020, tivemos o que consideramos um significativo avanço

na forma de trabalho do Serviço Social da assistência estudantil da UNIFESP, à medida
que foi lançado o Sistema para Análise Socioeconômica do Programa de Auxílio
Estudantil da UNIFESP. Este sistema, além de outras funções, possibilitou que todo o
processo de inscrição dos/as estudantes para pedido de auxílio vigente pelo Edital
PAPE 2020 pudesse ocorrer de modo remoto, assim como todo o trabalho desenvolvido
pelas assistentes sociais neste processo seletivo. O sistema possibilitou que além da
inscrição, todos os documentos fossem entregues de forma on-line, através de upload
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no próprio sistema.
Além das inscrições, as Assistentes Sociais passaram a realizar toda a análise
socioeconômica através do próprio sistema de forma compartilhada, o quê possibilitou
que os processos fossem distribuídos de forma mais equânime entre as Assistentes
Sociais da assistência estudantil de todos os Campi, otimizando assim o processo de
análise.
Para a equipe de Serviço Social do Campus Guarulhos, formada por duas
Assistentes Sociais, tal mudança foi bastante positiva, haja vista que este Campus
historicamente recebe o maior número de pedidos de auxílio estudantil anualmente,
gerando o maior número de processos analisados quando comparado aos demais
Campi.
Além da otimização quanto a análise e distribuição dos processos, outro ponto
que podemos destacar como positivo com a implantação do Sistema foi a redução quanto
ao tempo de resposta aos/às estudantes, quanto, por exemplo, situações como
apresentação de documentação complementar para análise e documentos pendentes.
Todavia, destacando que se trata do primeiro ano de uso do sistema, algumas
limitações foram encontradas, o que demandou a necessidade de criar outros
instrumentos de trabalho para complementar a rotina prevista como Reanálises,
Recursos, entrevista e atendimento social ao estudante, somente para citar alguns.
Considerando ainda o contexto de Pandemia e isolamento social vivenciado e a
necessidade que se apresentou como imediata para o trabalho remoto em março de
2020, destacamos ainda a importância que a implantação deste Sistema representou.
Com a complementação de ferramentas disponíveis como Google Meet, Drive Google
entre outros, foi possível estabelecer uma rotina de trabalho pelo Serviço Social sem
comprometer a qualidade e dinâmica do trabalho realizado através do formato remoto.
Dadas tais considerações iniciais acerca do trabalho do Serviço Social em 2020,
apresentaremos a seguir os resultados deste trabalho.
➢ Resumo das atividades do Serviço Social
Como já posto, as mudanças contextuais ocorridas no ano de 2020, trouxeram
desafios não previstos, que demandaram esforços para adequação de adaptação dos
processos

de

trabalhos

existentes,

realizadas

até

então

em

maior

parte

presencialmente, para o formato remoto. Assim descrevemos abaixo como os processos
foram ressignificados para sua efetividade:
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▪ Recebimento de documentos para inscrição no Programa de Auxílio Para
Estudante e análise documental, realizada através do Sistema PAPE.
▪ Entrevistas sociais: passaram a ser realizadas por chamada de vídeo através
da plataforma Google Meet.
▪ Atendimento social e acolhimento para casos específicos: realizado através da
plataforma Google Meet e via e-mail. Para alguns casos, visto a necessidade
de um acompanhamento, foram definidas agendas de encontros com
estudantes.
▪ Participação das reuniões semanais como membros da Comissão de Estudos
e Avaliação do PAPE/ PBP.
▪ Reanálise a pedido do/a estudante e Recursos: a limitação do Sistema para
apenas inscrição demandou a criação de estratégias para estes serviços. O
recebimento de documentos foi realizado através do e-mail institucional das
profissionais e/ou do setor. O arquivamento do documento e dos processos foi
feito em pastas no Drive do e-mail institucional.
▪ Destaque a participação das Assistentes Sociais do Campus Guarulhos como
membros da Comissão de Estudos e Avaliação do PAPE, em que
desempenham funções como: análise de recursos de outros Campi; análise de
casos de excepcionalidade; análise de processos (inconsistência de
informações; denúncias referentes ao PAPE; etc.); elaboração de documentos
e instrumentais. Tais dados não serão sistematizados neste Relatório.
➢ Sistematização dos dados do Serviço Social
A tabela abaixo apresenta a sistematização dos dados resultantes das atividades
realizadas pelo Serviço Social no Campus Guarulhos no ano de 2020:

T ABELA 10: A TIVIDADES ATENDIDAS PELO NAE - G UARULHOS

Número de estudantes no PAPE (referente a Dezembro de 2020)

439

Número de inscrições no Edital PAPE/2020 Campus Guarulhos

163

Número de pedidos deferidos (resultado final após análise dos
recursos)

102

Número de pedidos indeferidos

69

Número de recursos analisados

44
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Número de reanálises a pedido do estudante

32

Número de jubilados

0

Número de formandos 1º semestre

14

Número de estudantes com filhos que recebem auxílio creche

18

Em comparativo a 2019, houve um aumento de 6,29% no número de estudantes
atendidos pelo Programa de Auxílio Para Estudante no Campus Guarulhos.
Quanto aos dados apresentados, ressalta-se que durante o ano de 2020 não houve
registro sistematizado de atividades como entrevistas e atendimentos sociais, haja vista
que tais instrumentais foram sendo construídos paulatinamente.
•

SAÚDE
Comumente, o relatório de saúde mental expõe os registros absolutos baseados

na procura dos estudantes pelo NAE. Os psicólogos organizaram-se para não parar os
atendimentos a todos/as os/as estudantes que procurassem por acolhimento, passando,
a partir do dia 18 de março de 2020, a atender online. Os dois psicólogos do setor,
ambos habilitados com o e-psi2, passaram a fazer agendamentos unicamente pelo email
do NAE. O site institucional e o e-mail do setor foram os substitutos do modelo “porta
aberta” para a manutenção da livre demanda.
Essa possibilidade permitiu que o serviço não fosse interrompido mesmo com as
atividades tendo sido suspensas no campus. O suporte ininterrupto foi bastante
importante nesse momento de maior apreensão da comunidade estudantil e graças ao
teletrabalho implantado pela UNIFESP, em consonância com as instruções do Ministério
da Economia e da Educação, pudemos manter-nos presentes em todos os momentos que
os estudantes precisassem.
Alguns problemas surgiram com essa nova forma de atendimento, mas foram
rapidamente solucionados. A princípio foi definida uma única ferramenta para os
atendimentos, o Google Meet. Todos os acolhimentos em saúde mental do NAE são
registrados em prontuário próprio e arquivado fisicamente no setor. Dada a
impossibilidade de circulação no campus por conta da pandemia, foi necessário migrar
o prontuário para uma modalidade digital que ainda não existia, para que pudesse ser
2

Modalidade de cadastro regulador do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que permite o atendimento
à distância, mediado pela tecnologia.

81

acessada pela equipe de saúde mental. Os próprios psicólogos desenvolveram os meios
para a construção do arquivo digital compartilhado. Também nesse caso, as ferramentas
google foram utilizadas.
Importante ressaltar que parte do trabalho passou a ser a reorganização do setor
para funcionar à distância. Muito rapidamente essa nova rotina de trabalho foi
incorporada de modo a tornar o trabalho ainda mais fluido que na modalidade
presencial. Contudo, a equipe passou a necessitar de maior suporte para a organização
dos processos, fazendo ressurgir os debates sobre um sistema acadêmico que pudesse
integrar o NAE às informações estudantis.
Os estudantes de maior vulnerabilidade socioeconômica, com os computadores
e o plano de dados fornecidos pela PRAE e pelo MEC, também tiveram garantido seu
espaço de escuta junto à equipe de saúde mental do NAE, de modo que não chegou até
a equipe nenhum relato de estudante, neste período de pandemia, que não tenha sido
atendido quando solicitou apoio em saúde mental.
Este breve relato diz respeito às primeiras semanas de suspensão de aulas e
como o trabalho da equipe de saúde mental manteve-se presente nesse período de
distanciamento social.
Contudo, da segunda metade de março de 2020, quando as aulas foram
suspensas, até 03/08/2020 quando as aulas no regime de Atividades Domiciliares
Especiais (ADE) iniciaram, poucos/as foram os/as estudantes que buscaram por
acolhimento, mesmo com nossas estratégias de divulgação pelas vias institucionais (site
e listas de e-mail), e pelas redes sociais, que se fortaleceram como instrumento de
trabalho neste período. No período de abril e maio de 2020 a PRAE realizou um
levantamento sobre diversos aspectos da vida dos estudantes, e entre eles estava a
“saúde mental”. Isso deflagrou um processo de busca ativa da Equipe de Saúde Mental
para estudantes que relataram necessidade de apoio especializado.
A presença nas redes sociais fez a equipe estabelecer a seguinte rotina: todas as
segundas-feiras, conteúdos relacionados ao bem-estar e autocuidado nesse período de
pandemia eram divulgados, momento em que também reforçamos a participação na
campanha da PRAE “Vivendo em Tempos de Quarentena”.
Essa conduta e constante presença nas redes sociais com temas relacionados à
saúde mental chamou a atenção dos coletivos estudantis do campus, muitos dos quais
passaram a nos fornecer conteúdos para divulgação com suas atividades, produzindo
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uma sinergia entre diversos atores da comunidade estudantil. Este trabalho permitiu
mostrar um campus universitário presente e atuante, ainda que à distância. Essa
presença foi compreendida como necessária desde o início da pandemia, cuja única
forma de enfrentamento foi o isolamento. Começamos a entender essa necessidade ao
verificar em nossos estudantes conduta também manifestada por estudantes em outras
universidades: estudantes de diversos lugares do país passaram a “projetar” seus
lugares de estudo na internet por meio do jogo “Minecraft”. A partir da observação
dessa forma virtual de elaboração para mitigar os efeitos da interrupção a que todos/as
foram submetidos, juntamente com a escuta qualificada proveniente dos acolhimentos
individuais que foram acontecendo nesse período, começamos a pensar em uma
resposta possível que conseguisse atuar sobre o mal-estar que a pandemia fazia circular
e o lócus virtual em que deveríamos investir para acessar esses/as estudantes.
Além disso, estivemos atentos às discussões nacionais e internacionais sobre os
impactos da pandemia na saúde mental, além das discussões institucionais sobre esse
aspecto. O ano de 2020 rapidamente criou um cenário sobre as ondas da pandemia,
enfocando a saúde mental como a quarta grande onda que deveria ser enfrentada, já
que o somatório de fatores como limitações sociais com a quarentena; as mudanças nas
formas de se trabalhar (home office, com uma maior sensação de exaustão), a
diminuição da renda para muitas famílias, o desemprego, o luto pelas perdas de pessoas
próximas, o medo da própria morte; as incertezas sobre a retomada da normalidade; e
no caso especificamente dos/as estudantes que pudemos escutar, as dificuldades de
compartilhar espaço de estudo com outros espaços da casa, a sensação de exaustão com
as ADEs, a forma solitária que o estudo assumiu, com ausência de trocas e referenciais
que a dinâmica presencial oferecia, a ausência do convívio social e de outros fatores
sociais e ambientais que compunham o “cursar uma universidade”, apontavam para
efeitos sobre a saúde mental, que podem se manter ao longo do tempo, isto é, mesmo
após superada a situação de pandemia. Dentro desse enquadre maior, a procura pelo
serviço de saúde mental do NAE Guarulhos manteve-se estável, atrelada ao semestre
letivo de forma bastante parecida com a dos anos anteriores. Os números sugerem uma
baixa procura durante o período de indefinição (todo o período em que se ficou sem
aula) para o início das aulas na modalidade ADE. E percebemos um aumento gradual
assim que as aulas se iniciam, mantendo uma taxa de procura bastante parecida com a
de 2019. Apesar da expectativa de um grande aumento da procura, devemos atribuir
sua não efetivação às formas de presença institucional com a qual nos preocupamos
desde o início da pandemia. Essa compreensão nos fez investir na presença como a
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terapêutica adequada ao isolamento e o encontro como ferramenta para o tratamento do
mal-estar causado pelo distanciamento social.
Nossa preocupação inicial passou a ser com os/as calouros/as, muitos dos/as
quais sequer tiveram a chance de estar no campus, foram aqueles/as que ficaram
privados/as inclusive de mitigar suas angústias “construindo” virtualmente seu lugar de
estudo no "Minecraft''. Para eles/as, era necessário um lugar de encontro para que suas
falas sobre a experiência universitária pudessem aparecer, fosse em forma de “dúvidas
sobre como funciona”, fosse para receber as boas vindas por ingressar na universidade.
Dessa forma, em parceria com setores de comunicação da universidade,
enviamos uma mensagem às listas de e-mail da graduação convidando estudantes
ingressantes a compor conosco um espaço de acolhimento em grupo para que
pudéssemos lhes apresentar o NAE, sanar dúvidas, e poder escutá-los/as nesse
momento tão difícil. Para isso, eles deveriam preencher um formulário online cujo link
de acesso se encontrava no e-mail.
O engajamento inicial dos/as estudantes criou a necessidade de 4 grupos
diferentes, dois ocorreriam em uma semana e dois na seguinte. No primeiro encontro,
somente parte de um grupo compareceu, de forma que reorganizamos o processo e
toda a Equipe participou do mesmo encontro. Tendo isso em vista, na semana seguinte
juntamos os dois grupos em um só (já prevendo que haveria faltas). Avaliamos que os
encontros foram positivos, e tivemos um retorno nesse sentido da parte dos/as
estudantes. E combinamos de realizar encontros quinzenais até o final do semestre.
Ao final do primeiro semestre letivo de 2020, fomos contatados por uma
representante do Centro Acadêmico de Filosofia nos falando do levantamento que os
coletivos estudantis fizeram sobre os/as estudantes, e lhe preocupava bastante as
respostas relacionadas à saúde mental. Nesse sentido, pensamos com ela sobre a
possibilidade de ofertar conversas em grupo voltadas a estudantes veteranos (ao
mesmo tempo em que explicamos sobre o funcionamento dos acolhimentos individuais
em saúde mental). Fizemos um encontro para conversarmos de fato e ficou combinado
de realizarmos encontros quinzenais voltados para veteranos e intercalando com os
grupos de calouros.
Os encontros começaram com o início do segundo semestre letivo, foram
bastante interessantes e com avaliação positiva. As pessoas que participaram puderam
falar de suas experiências e dificuldades, se reconhecer no discurso do outro que estava
ali, e nós da Equipe NAE (equipe de saúde mental com colaboração do Serviço Social)
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tentamos sempre dar espaço e ajudar a sustentar as dificuldades, a criar formas
possíveis de lidar com essas questões. Nesse meio tempo, o grupo de ingressantes
estava com pouca adesão e achamos melhor juntar os dois.
O grupo que começou voltado a estudantes veteranos/as se estendeu por todo
semestre letivo, foi uma experiência bastante positiva e pretendemos continuá-la pois
identificamos nela ferramenta potente para o tratamento do mal-estar estudantil.

➢ Atendimentos individuais

Nos dois semestres de 2020 foram registrados 60 estudantes que buscaram o serviço de
saúde mental do setor. Em relação ao quantitativo de horários disponibilizados,
registrou-se 136 atendimentos de modalidade individual.

➢ Estatísticas:

▪

A maior parcela dos/as estudantes atendidos individualmente, 54,1%,
autodefinem-se brancos, seguidos de pretos 25,9%. Estudantes que se
autodefinem pardos foram de 18,5%. E que não foi informado são 1,5%.

▪

No recorte feito por curso, a maior procura, 28,7%, é proveniente do curso de
Letras; seguido por Filosofia, 20,6%; Pedagogia 16,2%; História 14,7%; Ciências
Sociais 9,6%; Pós-graduação e História da Arte 5,1%.

▪

Os/as estudantes do noturno são os/as que mais procuram, 50,7%. 44,9% são do
período vespertino, e 4,4% na categoria diurno, referida aos estudantes da pósgraduação.

▪

Quanto ao ano de ingresso, 36% são de 2019; 18,4% de 2020; 16,2% de 2018;
13,2% de 2016; 12,5% de 2017; 2,23% de 2015; 0,7% de 2013 e 2014.

▪

Dentre os/as estudantes que procuram o serviço, 50% não recebem auxílio
PAPE.

▪

59,3% declaram-se do gênero Homem, 40,7% Mulher, e não houve declaração
de não binários.

▪

Devido à diversidade de demanda, não foi possível categorizar estatisticamente
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as queixas principais.
▪

O número de faltas em relação ao número de horários disponibilizados foi da
ordem de 12,5%. Esse valor relativamente baixo se relaciona com o fato de os
atendimentos em saúde mental se configurarem prioritariamente como
acolhimentos pontuais.

•

SAÚDE EM GERAL
Nos dois semestres de 2020 foram registrados 99 estudantes que buscaram o

serviço de saúde do setor. Todos/as foram acolhidos individualmente e orientados
quanto às consultas médicas e os atendimentos disponíveis no SSCD (Serviço de Saúde
do Corpo Discente). Foram solicitadas 111 consultas, sendo que 9 alunos solicitaram
mais de 1 consulta.
➢ Estatísticas:
▪ A maior parcela dos/as estudantes atendidos/as individualmente, 57,8%,
autodefinem-se brancos, seguidos de 25,1% que se disseram pretos ou
negros. Estudantes que se autodefinem pardos foram 21,3%;
▪ Como mulher foram acolhidas 82,8%. Os que se declararam homem foram
17,2, e não houve declaração de não binários;
▪ Devido à pandemia os atendimentos ficaram suspensos, totalmente ou
parcialmente, por alguns períodos e a maioria dos atendimentos de algumas
especialidades, como psiquiatria, foram realizadas na modalidade não
presencial (telefone, on-line, etc.);
▪ As especialidades mais buscadas foram Psiquiatria (34 solicitações de
consultas), Ginecologia-Obstetrícia (28 solicitações da consulta);
▪ Triagem (clínica geral 18 solicitações de consulta) e Dermatologia (15
solicitações de consultas);
▪ O serviço de odontologia foi procurado por 05 estudantes;
▪ Os/as estudantes do vespertino são os/as que mais procuram seguidos d
alunos/os do período noturno. Tivemos pouca procura de estudantes da pósgraduação;
▪ Devido à diversidade de demanda e por questões éticas não categorizamos
estatisticamente as queixas principais.
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➢ Demais atividades:
O enfermeiro Evandro faz parte do NAI (Núcleo de Atendimento aos alunos com
Deficiências), a auxiliar de enfermagem Claúdia e o enfermeiro Evandro são fiscais de
contrato do R.U. e o médico Henrique faz parte CAE (Conselho de Assuntos Estudantis)
além de ser responsável pelo reembolso dos custos do transporte dos estudantes que
acessam o SSCD.

•

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS
Em um ano adverso, pensando nas demandas vulneráveis de nosso campus,

prezando

pelo

melhor

atendimento

possível

à

comunidade

acadêmica,

e

principalmente seguindo os protocolos de saúde e segurança, a equipe do NAE
Guarulhos foi mobilizada para atender a demanda de entrega de notebooks, chips e
cestas básicas, nos meses de julho, dias 06, 07, 08, 09, 10, 28 e 29, outubro, dias 14, 15,
21, dezembro, dia 21.

➢ Entregas de computadores e chips:

Os editais foram abertos à comunidade acadêmica e os/as alunos/as se inscreveram e
atendendo aos requisitos foram contemplados e foram até o campus retirar os itens,
foram entregues:
▪ 321 notebooks;
▪ 66 chips.

➢ Entrega de cestas básicas da PRAE:

Pensando no bem-estar da comunidade acadêmica a PRAE disponibilizou um edital
onde o/a aluno/a se candidatava a retirada de 01 cesta básica, recebemos os/as
alunos/as que se inscreveram seguindo os protocolos de segurança e efetuamos a
entrega de:
▪ 65 Cestas Básicas.
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➢ Participação em reuniões com a gestão do Campus e da PRAE:
Tais reuniões ocorreram conforme convocação, isto é, não houve durante o ano
uma agenda de encontros com a gestão. Nestas, houve a participação de toda a equipe
que se organizou e se dividiu conforme suas agendas de atividades garantindo a
presença do NAE em todas as reuniões. Destacamos a importância de uma agenda de
reuniões que possa possibilitar discussões e planejamentos estratégicos para efetivação
de ações.
➢ Calourada:
Em fevereiro foram realizadas reuniões entre a coordenação do NAE Guarulhos
e representantes discentes e docentes dos diferentes cursos do Campus Guarulhos para
o planejamento da Calourada ano 2020. Todavia, em virtude da pandemia, essa
atividade não foi realizada.
➢ Participação em Comissões:
T ABELA 11: R EPRESENTAÇÕES EM

COM ISSÕES , COLEGIADOS E OUTROS

Comissão, colegiado, outros

Servidor(es/as)

CEAP - Comissão de Estudos e
Avaliações do PAPE e PBP

Andréia Nascimento

Comissão Paritária de Alimentação

Arilson Souza

CAE - Conselho de Assuntos Estudantis

Mariana Puridade

Henrique Carriço
Mariana Puridade

Grupo Técnico dos Psicólogos NAE e
PRAE Unifesp

Adriano Araújo

NAI - Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão

Evandro Abate

Câmara de Graduação

Matheus Bastos

Matheus Bastos

Alexandre Pereira
Matheus Bastos
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Comissão Permanente de
Heteroidentificação

Mariana Puridade

Comitê Local de Retorno às Atividades
Presenciais – EFLCH – Campus
Guarulhos

Adriano Araujo

Comissão Local de Organização do
Debate para da Reitoria 2021/2025

Adriano Araujo

Comissão Permanente de Vagas do
Campus Guarulhos

Adriano Araujo

•

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2020 foi de grande aprendizagem para todos os servidores do NAE, que

necessitaram refazer suas relações de trabalho e de prestação de serviços. O processo
de dispersão espacial da equipe, com interação mediada obrigatoriamente por
tecnologia, no entanto, tornou mais sensível a necessidade de desenvolver um sistema
de gestão para o setor que seja capaz de integrar suas diversas formas de atuação, saúde
geral, saúde mental, serviço social, dentre outras; e, ao mesmo tempo, mantenha-se
como referência no Apoio ao/à estudante no campus, estando presente por meios
institucionais ou externos, como as redes sociais, por exemplo. Boa parte do
teletrabalho em 2020 foi, e continua sendo, a reorganização do trabalho e da forma de
fazer assistência estudantil, agora mais dependente do suporte das tecnologias da
informação.
Não temos dúvida que o trabalho executado cumpriu sua função primordial de
atuar pela permanência estudantil, não deixando a desejar em relação a anos anteriores,
e em grande medida, sendo até mais efetivo, dada a dinâmica digitalizada que a
pandemia nos forçou a realizar.
Finalizado o ano de 2020, contudo, é preciso pensar nos desafios que a situação
extraordinária nos colocou e adequar o trabalho, produzindo meios mais eficientes de
relação com /asos estudantes para poder atendê-los/as ainda melhor, qualquer que seja
a modalidade de trabalho, presencial, remota ou híbrida. Repensando e reestruturando
fluxos de atendimento e encaminhamento.
Entendemos que nosso maior desafio para 2021 é produzir um NAE 2.0, mais
interativo, integrado às necessidades colocadas pelas relações mediadas por
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tecnologia. Esse processo já foi disparado por meio de consulta aos setores de
tecnologia da informação e de alguns rearranjos proporcionados pela instituição,
também por trocas iniciadas com outros NAEs sobre essa necessidade que é
compartilhada, e finalmente com a recepção da PRAE para essa demanda, que
prontamente a transformou em uma agenda de construção para 2021, de modo que
possamos aprimorar a assistência estudantil na UNIFESP.

4.4 - NAE Osasco
4.4.1 - INTRODUÇÃO
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) - Campus Osasco, iniciou suas atividades
no ano de 2011, sendo composto atualmente por cinco funcionários/as que trabalham
de forma interdisciplinar, a saber:

T ABELA 12: Á REAS DE ATUAÇÃO E NOMES DOS PROFISSIONAI S

Área de conhecimento/atuação

Nome

Serviço Social

Emilia Tiemi Shinkawa

Enfermagem

Alessandra Ramada da Matta

Pedagogia

Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias

Psicologia

Camila Tinti Moreira

Coordenação

Fernanda Emy Matsuda, até maio de
2020
Francielle Santo Pedro Simões

Coordenação

É importante ressaltar que em 2020, devido a pandemia da Covid 19, em meados
de março, nossas atividades presenciais foram suspensas e passaram a ser realizadas
de forma remota. Os atendimentos presenciais se mantiveram de forma esporádica e
em situações pontuais.

4.4.2 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE NAE
•

Recepção dos Calouros 2020

Na semana do dia 02 à 06 Março foi realizada a Semana de Recepção dos
Calouros 2020, que contou com a apresentação da equipe do NAE.
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F IGURA 26: D IVULGAÇÃO S EMANA DE R ECEPÇÃO DOS C ALOUROS 2020
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I MAGEM 12: A PRESENTAÇÃO DO NAE NA S EMANA DE R ECEPÇÃO DOS C ALOUROS 2020

•

Sinta-se em Casa

O Sinta-se em Casa foi uma atividade desenvolvida junto com a Associação
Atlética Acadêmica Unifesp Osasco - AAAUO no período de Junho a Julho de
2020, pelo Instagram (@atleticaunifesposasco), com o objetivo de conscientizar
a comunidade sobre a importância da saúde física e mental em período de
isolamento social.
I MAGEM 13: D IVULGAÇÃO S INTA - SE EM C ASA
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•

EPPEN Jr. e NAE

Atividade desenvolvida junto a Empresa Júnior da EPPEN (EPPEN Jr.) - Unifesp
Osasco, no dia 16 de outubro de 2020, pelo Google Meet, para falar sobre estresse na
vida acadêmica e cotidiana, contou com a presença de aproximadamente 20 estudantes
na sala, e tinha por objetivo conscientizá-los/as sobre a importância de alguns hábitos
saudáveis, como atividade física, higiene do sono, para promoção da saúde física e
mental.
I MAGEM 14: D IVULGAÇÃO EPPEN J R . E NAE
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•

PIRATENAE
Em 04 de novembro de 2020, foi feita, em parceria com a Bateria universitária de

samba da Unifesp Osasco - EPPEN (PIRATERIA), pelo Google Meet, atividade sobre
planejamento de atividades pessoais, profissionais e acadêmicas durante a pandemia.
Os

objetivos da

atividade

de

novembro:

oferecer

ferramentas para

autorregulação da aprendizagem e manutenção de atividades de autocuidado e bemestar, adaptadas ao período de pandemia. Buscamos ainda orientar que os/as presentes
façam a matrícula em quantidade de ADEs suficientes, com equilíbrio, evitando a
sobrecarga.
A atividade originou-se na preocupação da Pirateria em fazer atividades
referentes ao Marketing Amarelo e após reuniões com o NAE, com muito estudo e
aprofundamento foi pactuado que haverá atividades em abordagens de diferentes
assuntos para atuar nas múltiplas áreas da vida, impactando as diferentes áreas,
distribuídas ao longo dos semestres. Para novembro ocorreu a primeira atividade,
contemplando a temática de adaptação aos estudos e foi prevista para início de 2021
atividade sobre bem-estar e música.

I MAGEM 15: D IVULGAÇÃO P IRATE N AE

•

Entrega de equipamentos de informática - Chromebooks
Em atendimento ao Edital PRAE Nº 178/2020 – Emergencial para Empréstimo de

Equipamento de Informática – UNIFESP 2020, em 07 dias diferentes, foram entregues de
forma presencial no campus Osasco, o total de 93 Chromebooks.
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T ABELA 13: E NTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - C HROMEBOOKS ( ESTUDANTES POR CAMPUS )

•

Campus Osasco

82

Campus Baixada Santista

05

Campus Guarulhos

03

Campus Diadema

02

Campus São Paulo

01

TOTAL (Estudantes)

93

Entrega dos chips
Em atendimento ao Edital PRAE Nº 334/2020 de chamada de interesse para

inclusão no Projeto “Alunos Conectados” - RNP/MEC – Graduação, em 05 dias
diferentes, foram entregues de forma presencial no campus Osasco, o total de 25 chips.
T ABELA 14: E NTREGA DOS CHIPS ( ESTUDANTES POR CAMPU S )

Campus Osasco

13

Campus Baixada Santista

03

Campus Guarulhos

05

Campus Diadema

04

TOTAL (Estudantes)

25

I MAGEM 16: E NTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CHIPS
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•

Entrega cestas básicas

A PRAE abriu a chamada de interesse para solicitação de cestas básicas para
estudantes atendidos pelos auxílios PAPE/PBP e pelos Auxílios Emergenciais COVID19.
No dia 07/10/2021 o campus Osasco recebeu 35 cestas básicas, incluindo
produtos de limpeza que foram distribuídas em três dias.
Aos/às estudantes mais vulneráveis, com grupo familiar numeroso foram
contemplados com duas cestas básicas. Ao todo foram atendidos 21 estudantes.
I MAGEM 17: E NTREGA DAS CESTAS BÁSICAS

•

SERVIÇO SOCIAL
Ao longo de 2020, 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 partir de meados de março/2020, devido a pandemia do Covid-19 as reuniões
passaram a ser por videochamada Google Meet. Nesse período iniciou-se a
implementação da informatização do sistema PAPE, não sendo necessário a entrega da
documentação por parte dos candidatos presencialmente, como ocorreu nos anos
anteriores.
A assistente social participou das reuniões com a equipe da Comissão de Avaliação e
Estudo do PAPE e Coordenadoria de Ações Afirmativas e de Permanência (CAAP)
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regularmente, com a frequência de dois encontros semanais. Além de discussões de
casos, realizou reanálise das solicitações por conta das alterações socioeconômicas,
solicitações de recursos, entrevista socioeconômica com estudantes através da
plataforma Google Meet, orientações relacionadas ao desempenho acadêmico e outras
demandas. Devido ao elevado número de inscritos/as no sistema PAPE de outros campi,
a assistente social realizou a análise socioeconômica de alguns casos do campus
Diadema.
No acompanhamento dos/as estudantes beneficiados PAPE, quando necessário,
outros membros da equipe do NAE de referência foram acionados/as.
No ano de 2020 não houve o edital Promisaes, portanto os/as estudantes do
programa PEC-G em situação de vulnerabilidade socioeconômica se inscreveram no
programa PAPE. Foram atendidos/as também estudantes do processo seletivo de
refugiados/as, apátridas e portadores/as do visto humanitário.
Atuação em banca de análise de documentação de recorte por renda per capita,
durante processo de matrícula dos/as ingressantes dos cursos de graduação da Unifesp
em 2020.
Além dessas demandas, participou de reuniões e outras atividades.

T ABELA 15: A TIVIDADES GERAIS S ERVIÇO S OCIAL

Descrição da atividade
Frequência em 2020
Reuniões da Congregação da EPPEN
15
Reuniões do Conselho de Assuntos Estudantis
04
Reuniões da Câmara de Graduação
11
Reuniões da Comissão de Avaliação e Estudo PAPE e CAAP
61
Reuniões Conselho Universitário
02
Reuniões da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis
12
Reuniões de Equipe (NAE)
27
Reunião do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
01
Reuniões dos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs)
09
Reuniões com as Representações Estudantis
07
Reunião discente/PROGRAD/coord. curso/CG/PRAE
01
Participação Fonaprace Sudeste
01
Participação eventos (palestras, debates, cursos)
05
Entrevista social PAPE
05
Atendimento presencial EPPEN
06
TOTAL
169
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•

PEDAGOGIA

O Servidor entrou em afastamento para cursar Pós-Graduação Stricto Sensu - nível
de doutorado em 11/03/2020. Até a data se dedicou às atividades coletivas já listadas.
•

PSICOLOGIA
Os atendimentos psicológicos individuais no ano de 2020 se deram

presencialmente até meados de março e através videoconferência a partir de então,
devido à pandemia de COVID-19. Tiveram a duração de 1h30min e obedeceram às
normativas e notas técnicas do Conselho Federal de Psicologia. Tiveram caráter de
triagem, orientação psicopedagógica, orientação em psicologia escolar, orientação
vocacional

e

orientação

profissional,

sempre

levando

em

consideração

os

determinantes sociais, culturais, familiares, econômicos e institucionais, visando a
autonomia dos estudantes. Para quantificar os atendimentos individuais, excluímos as
ausências nos agendamentos e esclarecemos que, apesar de não serem contabilizados
nos atendimentos individuais, foram enviados demasiados e-mails sanando dúvidas
acadêmicas, de acesso a serviços e recursos assistenciais da UNIFESP e esclarecendo
procedimentos institucionais e divulgando o serviço de psicologia. Sempre que
necessário, foi feito o encaminhamento a demais profissionais do NAE, conforme
expertise profissional e nível de complexidade do atendimento.
Os temas que permearam atendimentos individuais foram diversos, entre eles:
adaptação aos estudos, entrega de monografia; qualificação de Mestrado, apresentação
de trabalhos, adaptação aos estudos, entrega de monografia; qualificação de Mestrado,
apresentação de trabalhos, diferenças culturais, dificuldades acadêmicas, dificuldades
em conciliar estágio e atividades de conclusão do curso, orientação vocacional e
desenvolvimento profissional, humor deprimido, delírio, sintomas atuais vinculados a
negligência infantil, sintomas atuais vinculados a violência sexual na adolescência,
isolamento, preconceito pela orientação sexual, dificuldades na relação docente e
estudante nas Atividades Domiciliares Especiais, sentimento de pertencimento dos
ingressantes e relação com as Atividades Domiciliares Especiais, Dúvidas e adaptação
às

Atividades

domiciliares

especiais,

questões

de

autorregulação

da

aprendizagem, relações familiares conflituosas, quebra de vínculo familiar, sintomas de
ansiedade,

delírio,

violência

doméstica

e

preocupações

com

a

situação

socioeconômica, insegurança alimentar, desistência formal de vaga, trancamentos
Covid e trancamentos excepcionais.
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Foi Incentivado, sempre que oportuno, práticas integrativas e de autocuidado,
como: meditação, atividades físicas, atividades de lazer, culturais, convívio e apoio
social, buscar apoio da família extensa e da afetiva, entre outros.

F IGURA 27: C ARTAZ DO EVENTO G ESTÃO DO T EMPO E B EM - ESTAR NO M ESTRADO

A convite dos Coordenadores do Curso de Pós-Graduação em Economia e
Desenvolvimento, a psicóloga fez palestra com mestrandos, ingressantes e veteranos
sobre gestão do tempo e bem-estar no Mestrado.
Foi ofertado, através da Associação Atlética Unifesp Osasco, aos/às estudantes
da EPPEN, foi feito grupo de escuta qualificada em psicologia, fechado, com a temática
sentimentos na quarentena, com referencial teórico dos Grupos de Encontro de Rogers.

F IGURA 28: F ORMULÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE

ESCUTA

"S ENTIMENTOS NA Q UARENTENA "

Foram feitas reuniões com entidades acadêmicas, a pedido destas, para
esclarecer sobre a problemática do Marketing Amarelo e propôs ações sistemáticas de
atenção psicossocial e promoção de saúde.
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A psicóloga elaborou palestras sobre Manejo de Estresse e Ansiedade em
estudantes universitários, sobre Autorregulação da aprendizagem e Planejamento de
estudos durante as Atividades Domiciliares especiais.
A partir de triagem feita pela psicóloga e pelo NAE a partir do documento
produzido pela PRAE quanto à percepção da saúde mental no momento de pandemia,
foram contactados os/as estudantes que se encontravam com maior vulnerabilidade
disponibilizando, se interessados, o serviço de Orientação Psicológica online.

F IGURA 29: D IVULGAÇÃO DOS CURSOS DE PLANEJAMENTO DE

ESTUDOS E ORGANIZAÇÃ O DO TEMPO

Integrando a equipe de coordenadores dos Cursos Planejamento de Estudos e
Vida de Estudante, efetuou atividades de feedback individual às atividades dos/as
estudantes, reelaboração do curso, adaptação ou construção de ferramentas de
autorregulação da aprendizagem, incluir atividades e conteúdos no Moodle, entre
outros.
Ao longo do ano, a psicóloga manteve formação continuada, através de leitura
de pareceres dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia, de artigos, teses e
dissertações, participando de Congressos, cursos e palestras com diferentes temáticas.
Destaca-se: Acolhimento de enlutados, Prevenção em suicídio; Assistência Social e
Estudantil; formações sobre Orientação Psicológica Online; psicologia, subjetivação e
período de pandemia e quarentena; violências, vulnerabilidade.
T ABELA 16: A TENDIMENTOS PSICOLÓG ICOS PRESENCIAIS OU

ONLINE

Atendimentos psicológicos individuais (total)

136

ORIENTAÇÃO PSICOLOGICA ONLINE

112

Orientação psicológica no campus

23
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T ABELA 17: C ARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DOS ESTUDANT ES ATENDIDOS

ESTUDANTES ATENDIDOS
INDIVIDUALMENTE

41

Com humor dentro dos padrões de
normalidade

29

Com transtorno mental (T.A.G., T.
Depressivo, T.O.C., TEPT.,
Esquizofrenia, Burnout ou T. Aditivo)

12

T ABELA 18: A SSESSORIA TÉCNICA E E STUDANTES IMPACTADOS ( DIRETA E

INDIRETAMENTE )

Assessoria técnica em psicologia a
entidades acadêmicas

08

Estudantes impactados direta ou
indiretamente

120

T ABELA 19: E NCAMINHAMENTOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS

Encaminhamentos (número total)

32

SSCD, AMA ou Convênio - esp. psiquiatria

07

Centro de Atenção Psicossocial

02

Centro de Atenção Integrada à Saúde
Mental

03

Centro de Referência da Mulher

02

Centro de Referência da Assistência
Social

01

Psicoterapia Clínica – Rede de Atenção
Psicossocial e Convênio

17

T ABELA 20: A TENDIMENTOS PSICOLÓG ICOS E PSICOPEDAGÓGICOS REALIZADOS

Orientação Psicopedagógica a estudantes
PcD

10

Plano de atendimento individual semanal
de estudante PcD

8

T ABELA 21: A TENDIMENTOS ATRAVÉS DE GRUPOS DE ESCUTA

Grupo de escuta terapêutica

1

Estudantes

7
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T ABELA 22: A TIVIDADES GERAIS P SICOLOGIA

Descrição da atividade
Congregação (ouvinte)
CAE (ouvinte)
Câmara de Graduação
(ouvinte)
Conselho Universitário
(ouvinte)
Reuniões PRAE + Moodle ou
PRAE+SSCD+SSCD ou
PRAE+NAE
Reuniões NAE
Reuniões com NAI e com NAI+
coordenadores
Reuniões com TAEs
FONAPRACE SUDESTE
GT permanente de Prevenção
e Promoção
webinar sobre apoio
pedagógico
Coletivo Interuniversidades
de Atenção Psicossocial
Reunião da Comissão Local de
Alimentação
Banca de verificação de
estudantes PcD (em dias)
Apoio na Matrícula dos
estudantes (em dias)
Reuniões sobre o curso
Moodle Planejamento de
Estudos
Reunião CTAI e NAIs
Reuniões com psicólogos
sobre atendimentos online
Comunicação Oral sobre
Fortalecimento de Vínculos
TOTAL

•

Frequência
em 2020
04
03
06
02
09
19
03
07
01
02
03
03
02
06
02
17
01
03
01
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SAÚDE
Em 2020, com a suspensão dos atendimentos presenciais, iniciando assim em

março o trabalho remoto. Os atendimentos passaram a ser feitos através de emails,
telefone, Google Meet, conforme a resolução Nº634/2020 do Cofen, que permitiu o
atendimento online (teleconsulta de enfermagem).
Foram realizados 93 atendimentos pela enfermeira, de 76 diferentes estudantes.
Os atendimentos consistiram no acolhimento das diversas demandas, em orientações e,
quando necessário, no encaminhamento para serviços especializados, internos ou
externos à Unifesp.
Os atendimentos referentes à prevenção, promoção e educação em saúde
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perfizeram 88% dos atendimentos. E as orientações gerais (esclarecimento de dúvidas
sobre o PAPE e matrícula/rematrícula etc.) perfizeram 12% dos atendimentos. 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.
T ABELA 23: D ISTRIBUIÇÃO DOS ATENDIMENTOS EM SAÚDE ( NÚMEROS ABSOLUTOS )

Orientações Gerais

11

Orientações em Saúde 82
Total

93

No atinente aos encaminhamentos para serviços externos, a maioria foi feita para
o Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) da Unifesp, totalizando 65 agendamentos
(incluindo as remarcações) para o atendimento de 31 diferentes estudantes. Devido a
pandemia do Covid 19, e o SSCD priorizar de março a setembro os atendimentos de
estudantes com sintomas respiratórios leves ou suspeita de Covid, foi possível verificar
a diminuição da solicitação de agendamentos, mas após a retomada dos atendimentos
das especialidades tivemos um aumento na procura. Foram 18 agendamentos de 13
diferentes estudantes, anterior à suspensão. E com a retomada foram 47 agendamentos
de 18 diferentes estudantes.
Entre os(as) estudantes que fizeram uso do SSCD, que predominantemente foram
as mulheres (20 estudantes), que demandou cerca de 64,5% dos agendamentos, há uma
sobrerrepresentação de estudantes que se declararam, no momento da marcação da
primeira consulta como sendo de cor/raça parda, preta/negra (18 estudantes que
perfizeram 58% dos agendamentos), de acordo com a classificação do IBGE.
Estudantes que não se encontravam vinculados(as) ao PAPE em 2020
apresentaram mais recorrentemente demandas que exigiram encaminhamento ao
SSCD: do total de 31, 22 não eram bolsistas PAPE, 07 eram bolsistas do PAPE, e 02 eram
estudantes do mestrado.
As especialidades com maior procura esse ano foram: clínica geral (16
agendamentos) e psiquiatria (14 agendamentos), que perfizeram consecutivamente
24,6% e 21,5% dos agendamentos.
A enfermeira, além dos atendimentos também, participou de reuniões,
atividades formativas através de eventos, grupos de estudos e grupos de trabalho.
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Devido às atividades não serem presenciais, possibilitou uma maior participação
através das plataformas como: Google Meet, sistema RNP, etc.
T ABELA 24: A TIVIDADES GERAIS S AÚDE

Descrição da atividade
Frequência em 2020
Reuniões da Congregação da EPPEN
13
Reuniões do Conselho de Assuntos Estudantis
09
Reuniões da Câmara de Graduação
09
Reuniões da Coordenação de Saúde
02
Reuniões Conselho Universitário
02
Reuniões do Conselho de Graduação
02
Reuniões da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis
07
Reuniões de Equipe (NAE)
11
Reunião do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI)
01
Reuniões dos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs)
09
Reuniões com as Representações Estudantis
09
Reuniões Comissão Enfermagem Escolar
02
Participação Fonaprace Sudeste
03
Participação GT Prevenção e Promoção - Fonaprace (Coordenação)
05
Participação em grupo de estudos (Apoio Pedagógico)
05
Participação em grupo de estudos (Coletivo Interuniversidades)
04
Participação em eventos (I Fórum de Enfermagem Escolar)
01
TOTAL
94
•

Reforma da Sala de Atendimento NAE
Antes da suspensão das atividades presenciais, em março de 2020, a sala do NAE

passou por uma reforma, para a ampliação de uma para duas salas de atendimento
individual, além da instalação do isolamento acústico, a fim de atender as demandas da
equipe.
I MAGEM 18: R EFORMA DA SALA DE AT ENDIMENTO NAE
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4.5

NAE São José dos Campos

4.5.1 - INTRODUÇÃO
A permanência estudantil no ensino superior se realiza na intersecção de vários
campos que compreendem as diversas marcas que caracterizam os estudantes
universitários em relação às políticas públicas que dão contorno a sua vivência na
universidade.
A

assistência

estudantil,

subcampo

da

permanência,

organiza-se

institucionalmente na Universidade Federal de São Paulo por meio do apoio e da
assistência, contribuindo para a permanência e conclusão dos cursos de graduação e
pós-graduação.
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) é um órgão complementar da
universidade que operacionaliza as Políticas de Permanência e Assistência Estudantil
que emanam do Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) e da Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis.
Enquanto núcleo de apoio, atua de forma multiprofissional, operacionalizando as
políticas instituídas, produzindo acolhimento às demandas do cotidiano, articulando
ações intra e intersetoriais, além de produzir indicadores que compõem a pauta de
questões ligadas à permanência e assistência estudantil.
Por atuar no/entre o intervalo permanência - assistência estudantil, as ações
desenvolvidas possuem características e condições fixas 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 têm dinâmicas que podem se constituir como
contínuas ou não contínuas, dependendo das incidências temporais de cada período
vivenciado na unidade universitária.
O ano de 2020 ficou marcado como o ano da pandemia do novo coronavírus, que
trouxe mudanças significativas na condução das atividades nas Universidades, incluindo
esta e seus NAEs. Nossas atividades refletem este período peculiar de distanciamento
social, atividades acadêmicas remotas e inserção de novos formatos de comunicação,
que permitiram uma continuidade das ações mediadas por tecnologias, antes não tão
exploradas.
Enquanto equipe, tivemos desafios na reorganização das rotinas e na adaptação
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à nova realidade. O NAE SJC pautava-se pelo funcionamento de serviço porta aberta, o
que trazia como benefício uma proximidade muito grande com a comunidade do ICT,
mas também dificultava o avanço de projetos que demandam dedicação de tempo e
atenção para se concretizarem.
O trabalho remoto permitiu que experimentássemos maior autonomia na gestão
das rotinas, mas também impactou num certo distanciamento da comunidade e
desarticulação nos esforços coletivos para lidar com os desafios.
O relatório consolidado de atuação do NAE de São José dos Campos de 2020 traz
esse retrato por meio da descrição de ações, sejam elas de caráter fixo ou pontuais.

●

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE

➢ ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DE RECEPÇÃO DOS
CALOUROS DE 2020
Em 2020, a Recepção dos Ingressantes foi organizada pela Comissão de
Recepção, que iniciou os trabalhos ainda em 2019, com reuniões ampliadas com a
comunidade acadêmica. O resultado foi uma recepção com atividades bem
diversificadas, que aconteceram em dois momentos: inicialmente, a previsão era de
ocorrer no início das atividades presenciais, nos dias 02 e 03 de março e depois da
terceira chamada, a partir de 27 de março.
Com a interrupção do semestre e sua posterior retomada de forma remota, o
segundo período de atividades foi repensado e reorganizado, adaptado ao contexto
virtual, tendo ocorrido entre os dias 28 de julho e 04 de agosto.
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FFIGURA
IGURA31:
30:RRETOMADA
ETOMADARRECEPÇÃO
ECEPÇÃO--VIRTUAL
VIRTUAL--JULHO
JULHOEEAGOSTO
AGOSTO

O NAE esteve na coordenação da comissão, auxiliando na organização com as
demais instâncias participativas, também esteve na abertura das mesas iniciais, tanto
presenciais quanto virtuais. A equipe também promoveu atividades de diálogo e
acolhida aos estudantes: “Acolhimento Coletivo” e “Conversa sobre presença”.
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F IGURA 32: E VENTO "C ONVERSA SOBRE P RESENÇA "

Destacamos que a centralidade da organização deste evento no setor, ano após
ano, tem sido motivo de diálogos internos e de tentativas de promoção de um maior
envolvimento de demais instâncias, em especial da categoria docente do campus.
➢ ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO À APRENDIZAGEM
A partir de junho de 2020, o NAE SJC passou a ter representação no grupo que
reúne pedagogos e alguns psicólogos da PRAE e NAEs que estão dedicados a pensar
estratégias, por meio de cursos e demais ações coletivas, endereçadas à intervenção no
manejo do estudo por parte de estudantes dos cursos de graduação.
O primeiro módulo, de uma série que está sendo elaborado, o “Planejamento do
Tempo e Organização de Estudos - 1ª ed.” foi criado e promovido através do Moodle,
atendendo estudantes de diversos campi da UNIFESP.
Destacamos que a atuação em conjunto com os colegas de outras localidades em
ações desta natureza, um desejo já antigo, foi possível por conta da readequação dos
processos de trabalho provenientes do cenário do trabalho remoto. Agora contamos
com maior possibilidade de manter certas rotinas (reuniões virtuais de trabalho,
aprendizado de plataformas, produção de materiais) em virtude de não estarmos
presencialmente o tempo todo em contexto de porta aberta, como no passado.
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➢ ATIVIDADES RELACIONADAS A CONFLITOS E CÓDIGO DE CONDUTA
ESTUDANTIL
Mesmo no contexto da pandemia, o NAE esteve aberto ao longo do ano para
acolher demandas relacionadas a queixas e conflitos, tendo sido acionado para a
intervenção em alguns momentos.
Foram dois casos relacionados a processos acadêmicos/conflito estudantedocente e uma situação de conflito entre estudantes:
1. Um estudante com expectativa de se formar, mas que não tinha registro de ter
cursado todas as obrigatórias para seu curso;
2. Uma professora com queixa de desrespeito por parte de um estudante;
3. Diversas estudantes que se queixaram do recebimento de mensagens de um
determinado estudante.
No caso do primeiro estudante, a equipe do NAE realizou acolhimento
psicossocial, orientou, reuniu-se com coordenação de curso e câmara de graduação na
tentativa

de

contribuir

para

resolução

da

situação.

Para as duas outras situações, fizemos os acolhimentos, bem como orientações
sobre fluxo de queixa por meio de preenchimento de formulário a ser encaminhado à
PRAE, mas não tivemos retorno dos envolvidos posteriormente.
•

SAÚDE

➢ Encaminhamentos - Serviço de Saúde do Corpo Discente
O fluxo de encaminhamento ao SSCD teve importantes alterações ao longo de
2020 em virtude da impossibilidade de deslocamentos dos estudantes nos momentos de
maior restrição por conta da pandemia e da readequação do próprio serviço. Foram 13
estudantes do ICT encaminhados ao setor com agendamentos feitos para diversas
especialidades:

clínico

geral;

gastro;

psiquiatra;

otorrino;

solicitação

de

encaminhamento para nutricionista; ortopedista; ginecologista; endócrino; dentista e
oftalmologista.
➢ 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/a estudante universitário/a.

109

Algumas das temáticas que permeiam os acolhimentos, são: 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. Neste ano em
especial, as dificuldades no convívio familiar foram relatadas com bastante frequência,
bem como as dificuldades na adaptação ao ensino remoto e a falta da rede de amizades
presencial.
A dinâmica dos acolhimentos em saúde mental no NAE gera desdobramentos
que vão para além do encontro com o/a estudante, como os registros, trocas de e-mails
(por vezes WhatsApp), as ações de contatos institucionais com docentes, coordenações
e setores, bem como os contatos com profissionais liberais da rede de atendimento,
familiares, amigos, serviços de saúde e demais componentes da rede de suporte.
Diversos casos demandam algum tipo de supervisão técnica, o que tem se concretizado
de forma independente pelos/as profissionais por meio da contratação deste serviço ou
do contato com os pares dos demais NAEs.
Foi necessária a adequação legal dos/as profissionais para realizar acolhimentos
virtuais a partir de março e o estudo sobre esta modalidade de atendimento que ainda
não havia sido experienciada por nós até o momento.
Segue abaixo o quantitativo de acolhimentos realizados mensalmente,
registrados nos relatórios quinzenais/mensais inseridos no SEI:
T ABELA 25: A TENDIMENTOS REALIZADOS A CADA MÊS - 2020 - NAE - SJC

MÊS

Nº de Acolhimentos Realizados

JANEIRO

8

FEVEREIRO

7

MARÇO

22

ABRIL

27

MAIO

17

JUNHO

41

JULHO

30
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AGOSTO

44

SETEMBRO

60

OUTUBRO

51

NOVEMBRO

22

DEZEMBRO

3

➢ Promoção de Saúde Mental
A equipe do NAE recebeu da área de RH da empresa júnior do campus um pedido
de suporte, pois estavam recebendo “muitos relatos de colegas na equipe com muita
ansiedade/medo/desesperança”. Havia um desejo de criar algum tipo de ação interna,
grupos de apoio ou algo semelhante para auxiliar os/as membros.
Construímos então a ação “Conversa sobre Escuta Ativa” quando pudemos
dialogar sobre um conjunto de observações e estratégias para promoção de escuta nos
mais diversos contextos e o consequente impacto nas relações e na saúde mental.
F IGURA 33: E VENTO "C ONVERSA SOBRE E SCUTA A TIVA "

111

•

ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA DE AUXÍLIO AO
ESTUDANTE

➢ Sistema PAPE
A implementação do Sistema PAPE pelo STI ocorreu em fevereiro deste ano. Uma
ferramenta importante para facilitar o acesso dos/as estudantes ao Programa, e que veio
em boa hora, considerando a paralisação das atividades presenciais.
➢ Avaliação socioeconômica
Em

decorrência

da

utilização

do

Sistema

PAPE,

todas

as

análises

socioeconômicas foram feitas remotamente. A informatização do processo permitiu que
as análises pudessem ser compartilhadas, favorecendo a divisão dos casos entre as
assistentes sociais dos campi.
T ABELA 26: A NÁLISES REALIZADAS PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CAMPUS EM 2020

Análises Deferimentos

Indeferimentos

Recursos

Reanálises

SJC

50

39

11

3

8

Baixada
Santista

6

-

-

-

-

Guarulhos

25

-

-

-

1

Total

81

39

11

3

4

Foram realizadas 81 análises, considerando que 50 foram os pedidos do campus
SJC. O número total de ativos chegou a 193 em dezembro.
Quanto aos inativos, as informações seguem na tabela a seguir:
T ABELA 27: M OTIVOS DE DESLIGAMENTO DOS ALUNOS INATIV OS NO PAPE

Motivo do desligamento

Quantitativo

A pedido do/a estudante

11

Falecimento

1

Formado/a

11

112

Frequência (antes das ADEs)

10

Jubilamento

1

Não atendimento à convocatória para atualização documental
(estágio remunerado em curso)

5

RPC acima do estabelecido pelo PNAES, após realização de
reanálise a pedido

2

Trancamento

3

➢ Estágio
Dando continuidade à parceria com a Univap, recebemos no NAE, de maneira
remota, três estudantes do curso de Serviço Social para realização de estágio
obrigatório. As estudantes cumpriram 180h entre novembro e dezembro (vigência de
17/11 a 30/12/2020), acompanhando as atividades da Comissão PAPE.
•

PARTICIPAÇÃO

DE

MEMBROS

DA

EQUIPE

EM

COMISSÕES,

COLEGIADOS OU OUTROS EM ASSUNTOS ESTUDANTIS
▪

Ana Carolina Gonçalves dos Santos Silva Moreira
1. Participação na Comissão PAPE/PBP;
2. Participação no CAE;
3. Participação em banca de reserva de vagas nas matrículas;
4. Acompanhamento do Sistema informatizado do PAPE;
5. Contribuição na elaboração do documento “Normas PAPE”.

▪

Priscila Marçal Fér
1. Participação no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão;
2. Participação no Coletivo Interuniversidades de Atenção Psicossocial e
Assistência Estudantil;
3. Participação no Grupo de Apoio à Aprendizagem - PRAE;
4. Participação nas reuniões da Câmara de Graduação.

▪

Sandro da Silva
1. Membro da Congregação ICT;
2. Membro do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão;
3. 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 2020, 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.
1. Espaço de acolhimento às mães e bebês, o “Espacinho”, que teve a verba
disponibilizada e executada entre 2020 e será concluído no próximo ano;
2. Participação da equipe na entrega de computadores, chips para celulares e
cestas básicas, via editais da PRAE.
•

EXPECTATIVAS E DESAFIOS PARA 2021
Esperamos avançar no uso das possibilidades virtuais para realizar intervenções

coletivas com os/as estudantes do campus, em especial, por conta da grande demanda
que tem sido direcionada ao NAE SJC. Manter as ações individualizadas, como foi o
caminho possível no ano de 2020, tem se mostrado um caminho não-sustentável a médio
e longo prazo.
A perspectiva da concretização do “Sistema NAE” é muito animadora e temos
nos envolvido nas discussões com os demais NAEs para que de fato ocorra.
•

DEMANDAS
A equipe do NAE SJC mantém a solicitação de mediação da PRAE junto à Pró-

Reitoria de Gestão com Pessoas quanto à transferência da servidora Nayara de Paula
Faleiros do setor de Capacitação (Propessoas) para este Núcleo. O pedido foi
formalizado em 2019, mas não houve desdobramentos até o momento.
Solicitamos mediação junto ao STI para concretização do “Sistema NAE” que
muito poderá impactar no trabalho desenvolvido, ampliar novas possibilidades de
atendimentos e análises sobre a permanência com indicadores comuns aos NAEs.
Ainda, as demais tecnologias que favoreçam a interação com os/as estudantes e
que permitam uma melhor separação entre o trabalho e a vida pessoal dos/as servidores
tem sido cada vez mais necessárias: um conta de WhatsApp para o setor e a
possibilidade de criação de atendimento por meio de boot (resposta automática)
parecem ser duas possibilidades que não demandam muitos recursos, mas poderiam
gerar grande impacto.
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4.6 - NAE São Paulo
4.6.1 - INTRODUÇÃO
Durante o ano de 2020, 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 psicóloga Paula Macedo, que iniciou suas atividades no mês de fevereiro.
•

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;
▪ Apresentação e atendimento do NAE-SP aos estudantes e professores do
Campus ZL;
▪ Mudança do NAE para o 2º andar do Ed. Otavio de Carvalho, sala 203.
▪ Participação na reunião de fomento à Rede de Apoio à Saúde Mental dos
Estudantes da Unifesp.
A seguir serão apresentadas as atividades específicas dos membros da equipe,
em relatos por eles/as elaborados.
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•

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 evento relacionado à permanência estudantil:
o Congresso Acadêmico Unifesp Virtual 2020 – Ciência e Universidade:
transformações para a sociedade.
▪ Membro da Câmara Técnica de Acessibilidade e Inclusão da PRAE e do
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do CSP;
▪ Membro do Núcleo de Apoio Pedagógico da Escola Paulista de Medicina
(NAP-EPM);
▪ Membro da Comissão de Diversidade da PRAE;

▪ Participação nas ações da PRAE na distribuição de equipamentos de
informática, chips para acesso à internet e cestas básicas aos estudantes e pósgraduandos inscritos nos Editais PRAE 177/2020, 178/2020, 179/2020,
334/2020, 343/2020.

➢ Enfermeiro Marcelo Carvalho
O ano de 2020 apresentou-nos um desafio inédito, a pandemia de Covid-19 e
como tal as repercussões no atendimento à saúde foram inúmeras, desafiadoras e
inabituais.
Esta realidade que se impôs, nos obrigou a uma adaptação sem precedentes ou
modelagens que nos levaram à necessidade de ampliar nossa capacidade adaptativa e
criativa para dar conta das novas demandas.
No início do ano, foi decretado pela OMS e posteriormente pelo governo
brasileiro a pandemia da COVID-19, com isso fomos compelidos a inicialmente realizar
todo atendimento na forma remota via telefônica, e-mail, whatsapp e Meet, realizando
atendimentos às demandas de saúde apresentadas pelos/as estudantes de graduação,
pós-graduação e residentes do campus SP.
No período imediatamente posterior adotamos um modelo de atendimento
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híbrido, com plantões em três dias da semana e o restante no formato remoto. Dessa
forma, pudemos realizar o acolhimento, triagem, orientação e encaminhamento em
saúde de nível ambulatorial dos estudantes de graduação e pós-graduação e residentes
que procuraram o NAE de forma presencial ou por email, telefone, whatsapp ou outro,
bem como atendemos docentes com demandas de seus alunos.
Participamos de diversas iniciativas da PRAE na organização e entrega de
equipamentos de informática, chips para acesso à internet e cestas básicas aos/às
estudantes e pós-graduandos/as inscritos/as de acordo com editais publicados pela
pró-reitoria.
Realizei atendimentos por e-mail e por WhatsApp para alunos/as de graduação,
de pós-graduação e residentes, emitindo orientações relacionadas a saúde geral e
especificas sobre coronavírus/COVID-19, de acordo com as diretrizes da Unifesp/HSP
e do Ministério da Saúde.
Participei de discussões via WhatsApp e/ou google meet e e-mail com equipe do
NAE e/ou PRAE para alinhamento das condutas frente aos desafios contínuos nesse
período de pandemia e que se apresentaram em formatos diversos e inéditos.
Participei de diversas reuniões: equipe NAE, PRAE, diretoria do campus e
diretoria do campus ZL, todas no formato videoconferência.
➢ Assistente em Administração Lucas Galileu
▪ Participação nas ações da PRAE na distribuição de equipamentos de
informática, chips para acesso à internet e cestas básicas aos estudantes e pósgraduandos inscritos nos Editais PRAE 177/2020, 178/2020, 179/2020,
334/2020, 343/2020
▪ Solicitação de agendamentos de consultas para estudantes junto ao Serviço de
Saúde do Corpo Discente (SSCD);
▪ Elaboração de documentos via sistema SEI.
▪ Orientação e encaminhamento de como adquirir o Cartão Azul (cadastro de
número de RH) para graduandos, mestrandos, doutorandos e residentes;
▪ Arquivamento dos prontuários médicos dos estudantes;
▪ Membro da Comissão de Transportes;
▪ Membro da Comissão de Alimentação do RU;
▪ Fiscalização de Contratos do RU;
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▪ Acolhimento de estudantes;
▪ Manutenção e atualização da página do NAE-SP no Facebook; e

▪ Participação nas atividades do SSCD, auxiliando nas demandas de rotina e no
atendimento aos estudantes com suspeita de COVID-19.

➢ Assistente social Viviane Aguilar
▪ O Serviço Social: ações realizadas no ano de 2020

Ao longo do ano de 2020, o Serviço Social do NAE/SP atuou diretamente na gestão
local do Programa de Auxílio Para Estudantes (PAPE), Programa Bolsa Permanência
(PBP) e Programa Bolsa Permanência - Quilombolas e Indígenas. As rotinas do trabalho
realizado seguiram os fluxos de orientação aos estudantes sobre os programas
socioassistenciais, recebimento de inscrições e documentação para a realização de
análise socioeconômica, delineamento de perfil socioeconômico em conformidade com
a metodologia de avaliação vigente no ano. A gestão dos programas de assistência
estudantil demandou ainda a publicação/ divulgação de resultados, análise de recursos
interpostos e interlocução com a Comissão de Estudo e Avaliação dos Programas de
Permanência Estudantil (CEAP). Complementando o fluxo institucional foram realizadas
atualizações no Sistema de Controle de Bolsas PRAE (gerenciamento de auxílios
estudantis) - inclusões e exclusões de auxílios e bolsas - e, interlocução com o gestor do
programa junto à PRAE.
A partir da segunda quinzena do mês de março foi implementado o regime de
trabalho remoto do NAE-SP. Os atendimentos passaram a acontecer via on-line, sem
prejuízo no atendimento das demandas apresentadas.
No ano de 2020, o Serviço Social do NAE-SP passou a utilizar o Sistema PAPE em
parceria com os demais membros da CEAP, Coordenadoria de Ações Afirmativas e de
Permanência Estudantil (CAAP). As análises socioeconômicas passaram então a ser
realizadas de forma on-line, condição que viabilizou o trabalho remoto no período da
pandemia da COVID-19. Foram realizadas reuniões entre a CAAP, CEAP e a
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI/UNIFESP) no ano corrente para
aprimoramento do referido sistema e estudo para adequações em conformidade com as
necessidades identificadas.
Em virtude da alta demanda de pedidos do PAPE, o Serviço Social do NAE/SP
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realizou a análise socioeconômica dos pedidos de recebimento de auxílio estudantil do
campus Zona Leste. Houve ainda a análise de pedidos de estudantes em caráter de
excepcionalidade, os quais foram decorrentes de situações que ocorreram nos seus
respectivos

grupos

familiares,

provocando

situação

de

vulnerabilidade

socioeconômica. Tais casos foram igualmente apreciados pela CEAP e submetidos à
homologação da CAAP.
No campus São Paulo, 46 estudantes solicitaram auxílio do PAPE no ano de 2020.
As análises dos pedidos foram realizadas a partir da identificação dos perfis
socioeconômicos previamente sinalizados com maior indicativo de situação de
vulnerabilidade, os quais foram priorizados seguindo as orientações da PRAE e o
resultado do processo seletivo apontou:
•

03 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica I;

•

03 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica II;

•

17 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica III;

•

06 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica IV;

•

05 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica V;

•

12 estudantes com pedido indeferido.

No campus Zona Leste 20 estudantes solicitaram auxílio do PAPE no ano de 2020.
•

01 estudante com perfil de vulnerabilidade socioeconômica I;

•

03 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica II;

•

05 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica III;

•

02 estudantes com perfil de vulnerabilidade socioeconômica IV;

•

01 estudante com perfil de vulnerabilidade socioeconômica V;

•

08 estudantes com pedido indeferido.

Alinhado com as diretrizes da CAAP e com a CEAP, o Serviço Social do NAE-SP
participou das reuniões via videoconferência ao longo do ano para discussão, análise e
emissão de pareceres técnicos de casos de alta complexidade relacionados com o
PAPE, contribuição na elaboração do regimento da referida comissão e regulamento do
PAPE.
Em dezembro de 2020, o campus São Paulo totalizou 162 estudantes ativos no
PAPE e 19 estudantes ativos no PBP. No campus Zona Leste houve uma desistência e 11
estudantes permaneceram ativos no PAPE.
Conforme deliberação da CAAP, o Serviço Social do NAE-SP foi designado para
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compor grupo de apuração de denúncia relacionada com possível recebimento
indevido de auxílio estudantil. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas
reuniões para discussão do caso, solicitação de documentação para reanálise
socioeconômica e a conclusão dos procedimentos e encaminhamentos ocorreu em
janeiro/2021 e foi encaminhado para apreciação da PRAE.
Em conformidade com o realinhamento de atividades do NAE-SP em razão de
período de ausência de servidores (férias e licença paternidade) o Serviço Social foi
designado para realizar a interlocução com o SSCD e estudantes do campus São Paulo
para agendamentos de consultas médicas e orientações.

▪

Participação em comissões

1. Comissão de Transporte para Estágios. Participação nas reuniões realizadas
ao longo do ano de 2020. Em virtude da pandemia da COVID-19 não foram
abertos editais nesse ano e os trabalhos da comissão priorizaram a elaboração
do histórico de ações para apresentação aos conselheiros do campus São
Paulo, por meio do resgate documental dos editais e memória das reuniões
ocorridas ao longo dos anos em que a comissão organizou os trabalhos para o
atendimento da demanda de concessão de subsídio parcial de créditos de
recarga de cartão de transporte para o deslocamento de estudantes para os
seus campos de estágio curriculares obrigatórios externos (localizados em
endereços fora do entorno do campus) e a elaboração do regimento desta
comissão.
2. CEAP. Participação nas reuniões: discussão de casos emissão de pareceres
técnicos dos pedidos de recebimento de auxílio estudantil dos 07 campi
Unifesp; análises de recursos interpostos; análises de pedidos excepcionais;
contribuição no estudo e planejamento das ações do PAPE e PBP; contribuição
na elaboração de Editais, metodologia de análise socioeconômica,
delineamento de ações para acompanhamento ao estudante beneficiário,
elaboração do regimento da CEAP e regulamento do PAPE.
3. Comissão de Moradia dos Residentes - campus São Paulo. 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
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publicação dos resultados, contribuição na elaboração do regimento desta
comissão.

▪

Outras atividades realizadas no ano de 2020

1. Participação no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e
Estudantis - FONAPRACE regional Sudeste;
2. Divulgação das ações do Núcleo de Apoio ao Estudante nas matrículas dos
calouros do campus São Paulo - ainda na modalidade presencial (período que
antecedeu a pandemia da COVID-19);
3. Plantão de dúvidas: atendimento ao ingressante: prestação de orientações
associadas à moradia estudantil, restaurante universitário, auxílios estudantis,
bolsas acadêmicas, bilhete escolar, espaços de convivência estudantil;
4. Participação na Semana de Recepção dos Calouros do campus São Paulo:
apresentação do PAPE e PBP Quilombola e Indígena para os estudantes
ingressantes- ainda na modalidade presencial (período que antecedeu a
pandemia da COVID-19);
5. Interlocução com o NAP (encaminhamento de demanda específica
relacionada com o referido segmento da assistência estudantil);
6. Interlocução on-line com a secretaria acadêmica da graduação (informações
sobre bilhete de transporte escolar, captação de informações sobre
representantes de turma, situação acadêmica, evasão escolar, etc.);
7. Interlocução on-line com a equipe do NAE-SP (discussão de casos e
encaminhamentos, quando necessário);
8. Representação do NAE-SP nas reuniões mensais do Conselho de Campus
quando solicitado;
9. Representação da Diretoria do campus São Paulo nas reuniões do Conselho de
Assuntos Estudantis quando solicitado;
10. Reunião com a equipe do NAE-SP para organização da distribuição dos
notebooks para os estudantes contemplados no edital da PRAE 178/2020;
participação na reunião do Conselho de Assuntos Estudantis (discussão e
aprovação dos editais de empréstimo de notebooks, auxílio para custeio de
internet e concessão de auxílio em caráter emergencial para os estudantes);

11. Reunião com gestores da PRAE e assistentes sociais dos NAE: demanda de
criação critérios para distribuição de cestas básicas para os estudantes
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(recursos realocados do Projeto Multicultural: a inclusão de indígenas e
quilombolas e a emancipação da trabalhadora doméstica);

▪

Psicóloga Paula Macedo
Iniciei as atividades no NAE CSP em fevereiro de 2020. Após uma semana de

acolhimento pela coordenação e a equipe, levando em consideração que era a primeira
vez que o setor contava com esta área profissional, como parte integrante do núcleo de
apoio ao estudante, desenhamos um fluxo inicial para atendimento das demandas de
saúde mental.
O atendimento ao/à estudante é realizado através de uma triagem por meio de
avaliação inicial. Quando identificada uma demanda para atenção em saúde mental, a
psicóloga inicia o atendimento, avalia o estado emocional do/a aluno/a, realiza exame
psíquico e acolhe a demanda com uma escuta que favoreça a vinculação do/a aluno/a
ao NAE. Naqueles casos em que a demanda apresenta baixa complexidade, de acordo
com as necessidades levantadas, são realizadas as orientações psicológicas ou as
intervenções psicoeducativas. Quando é identificada uma complexidade maior da
situação psicossocial, ou um risco em saúde mental, é proposto o Atendimento Focal.
Para exemplificar, tivemos o atendimento de três alunos em situação de vulnerabilidade
na Universidade, um por se tratar de aluno homem trans, que necessitou de um
acompanhamento de 8 meses em virtude da complexidade da situação. O desfecho
deste acompanhamento foi o encaminhamento dele para um serviço especializado do
HC-FMUSP, para iniciar protocolo transsexalizador pelo SUS. Outros dois casos se
tratavam de alunos que abriram um quadro de bipolaridade, com surtos psicóticos e da
mesma forma ficaram o ano todo em acompanhamento no NAE e seguimento
psiquiátrico na rede até estabilização do quadro.
Aqueles/as alunos/as que apresentam transtornos mentais e fazem tratamento
farmacológico para quadros de depressão, ansiedade e transtorno do pânico são
acompanhados/as em conjunto com a psiquiatria do SSCD, ou ainda na rede pública ou
privada.
A partir de 18 de março de 2020, com o início da Pandemia da COVID-19,
iniciamos o trabalho remoto no NAE. Os atendimentos passaram a ser feitos via Skype,
Duo do Google ou telefônico (obs: fui credenciada para uso destas tecnologias da
comunicação conforme a Resolução 11/2018 do CFP). A avaliação a respeito desta
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metodologia de trabalho é bastante positiva, uma vez que viabilizou o acesso a grande
número de alunos/as e mostrou-se bastante eficaz e dinâmico, inclusive porque muitos
deles se encontravam fora de São Paulo.
As atividades direcionadas a minha atuação durante o trabalho remoto foram:
1. Discentes da Unifesp tem canal de comunicação fácil e rápido com o NAE (pelo
e-mail:

nae.sp@unifesp.br).

De

acordo

com

a

divisão

de

tarefas

preestabelecidas cada membro da equipe responde à sua demanda, sendo
que fiquei responsável pelo atendimento por e-mail de todas as demandas de
saúde mental, triagem em saúde mental e acompanhamento de alunos em
situação de vulnerabilidade; intervenções focais, bem como orientações
psicoeducativas e encaminhamentos para a rede de atenção à SM;
2. Manutenção por meio de tecnologias da informação e da comunicação, das
consultas dos estudantes acompanhados no NAE;
3. Manutenção de reuniões de trabalho com a PRAE e os NAE para discussão e
acompanhamento

das

demandas

e

alinhamento

de

estratégias

de

enfrentamento das situações e demandas pontuais, além das já elencadas são
discutidas em grupos de trabalho via WhatsApp e/ou nas reuniões via Google
Meet.
Neste período de 2020, foram elaborados dez relatórios mensais de atividades
do trabalho remoto; participei das reuniões por vídeo conferencia da PRAE, NAE, CAE,
com o coordenador de saúde mental Fabricio Gobetti e a psiquiatra do SSCD para
discussão de casos mais graves; e com a Diretora do Campus Profa. Rosana Puccini.
Também faço parte do GT Prevenção e Promoção da FONAPRACE Sudeste, com
participação nas reuniões mensais e desenvolvimento de projetos conjuntos na área de
assistência estudantil.
Outra iniciativa do NAE aconteceu durante o mês de maio/20, foram as “Rodas
de conversa sobre o retorno aos estágios”, com os/as alunos/as do 4° ano da
enfermagem e 6° ano da medicina.

Estas foram propostas pela coordenação e

operacionalizadas por mim. Devido a percepção dos/as docentes quanto a angústia
crescente dos/as alunos/as frente à decisão do retorno às atividades, estruturamos os
encontros, divulgamos e fizemos três rodas de conversa através do google meet, duas
com a Enfermagem e uma com a Medicina. A participação dos/as alunos/as nas rodas
foi muito boa e produtiva, onde pudemos abordar suas preocupações e angústias nos
cenários de retomada das atividades, discutimos alguns temas relacionados aos medos
quanto aos riscos de contaminação, e ainda receberam orientações e dicas para
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prevenção do estresse e cuidados necessários com a saúde mental individual e coletiva.
Participei nesse período de duas reuniões, respectivamente com as coordenações dos
cursos de Enfermagem e da Medicina para levantamento de necessidades percebidas
para realização das rodas e organização logística para execução das propostas.
Foi feito alinhamento com a Profa. Dra. Ana Horta, da EPE, sobre o fluxo de
encaminhamento de alunos/as aos programas de assistência psicológica e para
atendimento em grupo de luto, relacionados à pandemia da COVID-19. Também nessa
perspectiva, foi solicitado pela PRAE que o NAE-SP fosse a referência para triagem em
saúde mental dos/as alunos/as do Campus Zona Leste da Unifesp. Foi realizada uma
reunião de acolhimento aos/às alunos/as desse campus, com apresentação da equipe
do NAE e apresentados os principais aspectos relacionados a saúde mental do/a
estudante, prevenção e promoção, a convite do Prof. Ricardo. Junto ao Departamento de
Psiquiatria, fizemos parceria com o Prof. Dr. Marcelo Feijó para encaminhamento de
alunos/as para algumas vagas no programa de treinamento de residentes de Psiquiatria
na modalidade de Psicoterapia Interpessoal (TIP). Também houve casos de alunos/as
em urgência psiquiátrica, que foram encaminhados/as ao PS do CAISM Vila Mariana, e
acompanhados/as pelo NAE até a melhora do quadro mais crítico.
O projeto “Saúde Mental na Quarentena”, foi desenvolvido junto com a
coordenação de saúde da PRAE e com a psiquiatra do SSCD, e disponibilizou dois vídeos
nas redes sociais da PRAE, onde os alunos/as manifestaram através de áudio visuais,
suas vivencias e cuidados com a saúde mental neste período.
Aconteceu também a Roda de conversa com os NAEs e profissionais que fazem o
acolhimento pedagógico dos/as alunos/as no ensino online, com a participação das
Profas. Claudia Hardagh e Valeria Sperduti. As dificuldades da mudança para o ensino
online repercutiram bastante na saúde emocional de alunos/as e professores.
Nos últimos meses de 2020, vimos aumentar a demanda para acolhimento e
também para orientação psicoeducativa em saúde mental e qualidade de vida. Nas
situações em que a complexidade foi maior, investimos nas discussões de caso com
outros/as profissionais de saúde, tanto da Unifesp como da rede de assistência do aluno,
e isso tem acontecido frequentemente para fortalecimento da rede de apoio ao
estudante.
Participamos das outras atividades do NAE como a recepção de calouros/as e
entrega de computadores aos/às alunos/as, e a criação de um projeto de capacitação
em Suicídio para as equipes dos NAEs e também reuniões com docentes da EPE.
O quadro 27 se refere exclusivamente aos atendimentos psicológicos realizados
após a triagem em saúde mental.
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