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PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PRAE)
A Nova Pró-Reitoria da Unifesp

NASCE UMA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
A Constituição brasileira, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), a expansão da
Unifesp ,com o aumento expressivo do número de estudantes muitos com necessidade de
assistência, fez com que o Novo Estatuto da Unifesp criasse o Conselho de Assuntos Estudantis
(CAE), e em primeiro de outubro de 2010 fosse instituída a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE) na Unifesp.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 refere-se nos artigos 205 e 206
parágrafo primeiro a condições que se referem diretamente à necessidade de assistência
estudantil:
Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206 - 0 ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
(...)

O PNAES (PLANO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL)
Em 19 de julho de 2010 o decreto nº 7.234 criou o Pnaes (Plano Nacional de Assistência
Estudantil). O PNAES apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em
cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior (IFES). O objetivo é
viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria
do desempenho acadêmico, a partir de medidas que buscam combater situações de repetência
e evasão.

O PNAES oferece assistência à moradia estudantil, alimentação, transporte, à saúde, inclusão
digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. As ações são executadas pela própria
instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa.

EXPANSÃO DA UNIFESP
A Unifesp com a adesão ao REUNI passou por um grande processo de expansão partimos de
um único Campus direcionado à área de saúde com aproximadamente 1.000 alunos de
graduação, para uma Universidade plena com seis Campi e mais de 9.000 alunos de graduação.
Aumentando a necessidade de uma área específica para cuidar da assistência estudantil.
Imaginamos que tal quais os autorretratos de Van Gogh (Fig.1) uma Universidade com
diferentes feições, mas no fundo com uma mesma cara representada pelos seus seis Campi
(Fig.2)

Figura 1: Autorretratos de Van Gogh.

Figura 2: Os seis Campi da Unifesp.

O NOVO ESTATUTO DA UNIFESP
A grande expansão fez com que a Universidade tivesse que reformar o seu estatuto sendo
montada uma Comissão de Reforma do Estatuto, que após um longo processo de trabalho e
discussões, o novo Estatuto foi definitivamente aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU)
em março de 2010. Uma das novidades do novo estatuto foi a criação do Conselho de Assuntos
Estudantis (CAE) como um conselho superior da Unifesp, abrindo caminho para a futura criação
da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O Artigo 26 do Estatuto define a composição do CAE e o
Artigo 27 a sua competência.

O novo Estatuto aprovado em sessões extraordinárias do Conselho Universitário de 28/10/09,
04/11/09, 18/11/09, 01/12/09, 16/12/09, 24/02/10, 23/03/10, 24/03/10 e 31/03/10 cria o
Conselho de Assuntos Estudantis.

Art. 26 O Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) é constituído:
I – pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis;
II – pelo Pró-Reitor Adjunto de Assuntos Estudantis;
III – pelos Diretores Acadêmicos dos Campi;
IV – pelo Diretor de cada Unidade Universitária ou seu representante;
V – por representantes eleitos do corpo docente, discente e dos servidores técnicoadministrativos em educação, de acordo com o Regimento Geral.

Art. 27 Compete ao Conselho de Assuntos Estudantis:
I – estabelecer efetiva interface com as demais pró-reitorias da Universidade buscando a
excelência acadêmica da Instituição;
II – formular a política de apoio aos alunos da UNIFESP;
III – gerenciar as verbas consignadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e desenvolver o
planejamento para os exercícios vindouros;
IV – promover políticas e programas de apoio à permanência do aluno, tais como, a moradia,
transporte, alimentação, saúde;
V – promover políticas e programas de acesso ao conhecimento;
VI – promover políticas e programas culturais, de lazer e atividades físicas;
VII – propiciar apoio psicopedagógico e social aos alunos de todos os níveis de ensino da
UNIFESP;
VIII – disciplinar e aplicar o código de ética do corpo discente da UNIFESP;
IX – acompanhar e propor medidas de aprimoramento às políticas de ações afirmativas da
UNIFESP;
X – deliberar sobre questões disciplinares do corpo discente;
XI - incentivar o empreendedorismo e formular propostas de inserção e otimização do
graduando no mercado de trabalho.
XII - deliberar sobre a administração dos espaços culturais, esportivos e de lazer do corpo
discente.

A PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PRAE)
Com o Conselho de Assuntos Estudantis definido e a sua composição deliberada e eleita foi
instituída a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), sendo indicado o Prof. Luiz Leduíno de
Salles Neto como Pró-Reitor e o Prof. João Aléssio Juliano Perfeito como Pró-Reitor adjunto.
O Conselho aprovou qual seriam a missão, a visão e os valores da nova Pró-Reitoria:

Missão
Desenvolver ações institucionais direcionadas para o acesso, para a permanência e para a
conclusão de estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp, visando a excelência na
sua formação integral, pautada nas responsabilidades ética, social e ambiental.

Visão
Ser uma Pró-Reitoria de referência nacional na assistência estudantil, comprometido com a
integração acadêmica, cultural e social do estudante.

Valores
•

Credibilidade

•

Compromisso com a democracia

•

Eficiência

•

Excelência Acadêmica

•

Respeito à diversidade intelectual, artística, social e política

•

Responsabilidade social e solidariedade

•

Transparência

Foi criado o site da PRAE no portal da Unifesp (HTTP://prae.unifesp.br) (fig. 3), que funciona
como o principal canal de comunicação com os estudantes, além, de páginas no Facebook e
uma conta no Twitter.

Figura 3: Reprodução da página principal do site da PRAE em 10/12/2012.

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

•

AÇÕES AFIRMATIVAS E POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA (CAAP)

•

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ESTUDANTE (CAISE)

•

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES (CAEXT)

•

CULTURA ESPORTE LAZER (CCEL)

Atualmente as coordenadorias são lideradas pelas professoras: Fernanda Miranda da Cruz
(CAAP), Isabel Cristina Céspedes (CAISE), Juliana Garcia Cespedes (CAEXT), Nara Rejane Cruz de
Oliveira (CCEL). (Fig.4)

Figura 4: Equipe da PRAE com as coordenadoras e os Pró-Reitores.

NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE
A comunicação da Pró-Reitoria com os Campi e a execução das políticas e ações é feita através
dos Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE). Os NAEs estão localizados nos seis Campi da Unifesp
e são compostos por funcionários técnico-administrativos das áreas de saúde, de assistência
social e de apoio pedagógico e são coordenados por um docente do Campus indicado pelo
diretor e homologado pelo Conselho de Assuntos Estudantis.
O organograma de funcionamento da PRAE/CAE está colocado na figura 5.

Figura 5: Organograma de funcionamento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE)

REGIMENTO DA PRAE
Os limites, funções e ações da PRAE são definidos pelo Estatuto, pelo Regimento Geral da
Unifesp e particularmente pelo Regimento da PRAE. Após proposta da Pró-Reitoria e ampla
discussão Universitária o Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) aprovou em 2011 o regimento
da PRAE que se encontra no site da Pró-Reitoria e pode ser consultado a qualquer momento.
(Anexo 1)
No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unifesp a Pró-reitoria encaminhou e o
Conselho discutiu e aprovou a parte do PDI ligado à PRAE. (Anexo 2)

CONSELHO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (CAE)
O Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) é superior à Pró-Reitoria e tem as suas funções
definidas no Estatuto da Universidade, todas as políticas e projetos da Pró-Reitoria são
submetidos ao CAE.
As reuniões do CAE são mensais e transmitidas ao vivo pela Intranet para os 06 Campi as atas
aprovadas e vídeos das reuniões são colocados no site da Pró-Reitoria para futuras consultas.
(figura 6)

Figura 6: Reunião do Conselho Universitário transmitida e gravada.

A Pró-Reitoria propôs e o CAE aprovou que o orçamento da PRAE seria participativo, isto é,
proposto pela Pró-reitoria será colocado no site da PRAE, sendo em seguida realizadas
audiências públicas nos Campi, que formulam propostas e a partir daí é encaminhado ao CAE
para discussão e aprovação. O orçamento da PRAE advém principalmente de verbas do PNAES
e complementações fornecidas pelo Ministério da Educação e Cultura. A Fundação de Apoio da
Unifesp (Fap) patrocina alguns Editais Estudantis.
As previsões orçamentárias participativas aprovadas de 2011 e 2012 estão nas figuras 7 e 8,
mostrando o aumento da necessidade orçamentária com a expansão universitária e maior
número de estudantes.
A verba da assistência estudantil é fornecida aos estudantes após minuciosa análise pelas
assistentes sociais dos diversos Campi, conforme política aprovada pelo CAE. As outras ações
da PRAE que envolvam recursos financeiros aos estudantes são definidas por concorrência em
editais comunicados no site da PRAE.
As comissões propostas pela Pró-Reitoria e aprovadas pelo CAE são paritárias com igual
número de estudantes e de servidores, como as comissões de moradia, de critérios de seleção,
de transporte extracurricular e de espaços estudantis.
No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unifesp a Pró-reitoria encaminhou e o
PRAE discutiu e aprovou a parte do PDI ligado à PRAE. (Anexo 2)

Figura 7: Orçamento participativo aprovado para a gestão de 2011.

Figura 8: Orçamento participativo aprovado para a gestão de 2012.

AÇÕES INSTITUCIONAIS AOS INGRESSANTES
Campanha Institucional
A Pró-Reitoria com amplo apoio do Conselho de Assuntos Estudantis moveu uma grande
campanha de conscientização para uma recepção digna aos ingressantes na Unifesp sem
qualquer forma de violência ou constrangimento, assim foram colocados nos diversos campi da
Unifesp cartazes e faixas com o mote da campanha: “O Trote não é legal” além do número de
telefone e o email para possíveis queixas, ambos ligados diretamente à Pró-Reitoria.
A reprodução do cartaz da Campanha está na figura 9.

Figura 9: Reprodução do cartaz da Campanha contra o Trote.

Manual do Aluno
Todos os ingressantes da Unifesp em 2012 receberam no momento da inscrição um manual,
especialmente desenvolvido para eles, continha informações do funcionamento da PRAE e dos
programas desenvolvidos. O Manual do Aluno foi entregue em versão impressa (Fig. 10) e
encaminhado e-mail a todos os ingressantes com a saudação da Pró-Reitoria e o link da versão
digital que fica hospedada no site da PRAE(Fig. 11).

Figura 10: Reprodução da capa e de quatro páginas do Manual do Aluno 2012.

Figura 11: Reprodução do e-mail enviado aos ingressantes com link para o Manual do Aluno.

Em setembro de 2012 o Prof. Luiz Leduíno de Salles Neto teve que sair da Pró-Reitoria para
concorrer a diretor do Campus de São José dos Campos, o Prof. João Aléssio Juliano Perfeito foi
indicado como Pró-reitor e o CAE aceitou a proposta de que as professoras Fernanda Miranda
da Cruz e Isabel Cristina Céspedes respectivamente coordenadoras de Ações Afirmativas e
Políticas de Permanência (CAAP) e Atenção Integral à Saúde do Estudante (CAISE) dividissem o
período restante com o cargo de Pró-reitora adjunta.

RELATÓRIO DAS COORDENADORIAS
Segue relatório individualizado das coordenadorias com ações e programas.

RELATÓRIO DE GESTÃO
2011/2012

Coordenadoria de Ações Afirmativas e Políticas de
Permanência Estudantil

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP

Coordenadora: Profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz

I.


Missão e compromissos:
Criar mecanismos de acesso e aproveitamento pleno da formação acadêmica aos
estudantes que se apresentem em condições financeiras e sociais desfavorecidas, bem
como elaborar programas específicos para as demandas e os perfis socioacadêmicos
existentes.



Elaborar e promover a política de assistência estudantil que compreende, entre outras
coisas, auxílios referentes à manutenção, moradia, alimentação e transporte dos
alunos;



Criação de ações que busquem o acesso e o melhor aproveitamento do ambiente
universitário e da formação acadêmica;



Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos índices de
evasão;



Elaboração de políticas e ações afirmativas para a consolidação de uma Universidade
socialmente referenciada;



Levantamento de dados que componham o perfil socioeconômico e cultural da
comunidade discente e dos estudantes da Unifesp;



Elaboração de programas voltados primordialmente aos alunos em condições
socioeconômicas pouco favorecidas;



Promoção de fóruns, eventos e debates na comunidade acadêmica sobre o tema
permanência e universidade pública;



Captação de recursos, por meio de parcerias e projetos.

II.

Ações realizadas na gestão de 2010-2012 no âmbito da

assistência estudantil
1.1 Criação do Programa de Auxilio Permanência: PAPE
A Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal de São Paulo vem sendo
estruturada ao longo desses dois anos, visando criar melhores condições de acesso,
permanência e aproveitamento pleno da formação acadêmica dos estudantes de graduação
desta Universidade. O Programa Auxílio Permanência (PAPE) parte integrante desta política,
procura oferecer um conjunto de auxílios (moradia, alimentação, transporte e creche)
destinados aos

estudantes que se apresentam em situação de vulnerabilidade social e

econômica.

Figura 1: Manual do Programa de Auxilio Permanente- PAPE

1.2 Criação da Comissão para Estudo e Avaliação do Programa de Auxilio
Permanência: Programa de Acompanhamento do estudante bolsista
Desde a criação da Coordenadoria de Ações Afirmativas e Política de Permanência, a equipe de
trabalho composta por coordenadoria e assistentes sociais tem demonstrado uma
preocupação com a qualificação e a validade dos critérios para a atribuição dos auxílios do
PAPE, considerando as constantes mudanças na sociedade contemporânea, refletidas nas
diversas manifestações da questão social vivenciadas cotidianamente. Nesta perspectiva, o
PAPE por ter como objeto de trabalho especificamente os contextos de vulnerabilidade
socioeconômica dos estudantes, também se aprimora conforme as mudanças e perfis
apresentados, num processo dinâmico de aprimorar o Programa a partir das demandas
estudantis para melhor identificá-las e atendê-las. Anualmente fazemos o acompanhamento do
estudante bolsista, para conhecer a forma como ele se insere na universidade e como o PAPE
impacta nesta inserção.

2. O PAPE (Programa de Auxilio Permanência) em números 2010-2012
2.3.1 Tabela de Auxílios e Valores

2010

2011

Alimentação

R$ 200,00

Alimentação

R$ 200,00

Moradia

R$ 350,00

Moradia

R$ 350,00

Transporte

R$ 150,00

Transporte

R$ 150,00

2012*
*Reajuste a partir de março de 2012 dos valores de 6,5%, IPCA-2012
Alimentação

R$ 213,00

Moradia

R$ 373,00

Transporte

R$ 160,00

Creche

R$ 95,00

2.3.2 Número de Alunos contemplados por Campus 2012

CAMPUS
B. SANTISTA
DIADEMA
GUARULHOS
OSASCO
S.JOSÉ DOS CAMPOS
S.PAULO

ALUNOS
277
176
461
33
114
125

2.3.3 Número de Auxílios atribuídos (2010-2012)
Ano de 2010: período anterior à instituição da PRAE: Dados do Processo Seletivo
(junho/2010)

CAMPUS

SOLICITAÇÕES

DEFERIDOS INDEFERIDOS

SÃO PAULO

249

95

38

BAIXADA SANTISTA

279

110

47

DIADEMA

334

70

94

CAMPOS

111

37

6

GUARULHOS

703

197

62

1216

509

247

SÃO JOSÉ DOS

TOTAL

Número de Auxílios por campus 2010 (junho/ 2010)
POR TIPO DE AUXÍLIOS CONCEDIDOS –
Processo Seletivo - RESULTADO FINAL 30/06/2010
SÃO JOSÉ
SÃO

BAIXADA

PAULO

SANTISTA

DOS
DIADEMA

GUARULHOS

CAMPOS

TOTAL

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

91

104

47

185

36

463

AUXÍLIO MORADIA

31

74

26

31

21

183

AUXÍLIO TRANSPORTE

55

31

35

140

13

274

177

209

108

356

70

920

TOTAL

Auxílios Mês a Mês
Mês
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
Total

Auxilio moradia

Auxilio Alimentação

Auxilio Transporte

Auxilio Creche

Total

163
223
290
325
331
320
293
306
309
311
314
283
295
426
475
495
505
505
494
503
517
524
8207

404
522
724
774
777
746
706
719
727
733
736
0
543
808
924
962
973
974
978
991
1014
1020
16755

220
286
429
445
446
432
408
416
417
422
422
0
234
393
467
497
496
504
495
502
517
516
8964

0
0
0
9
10
10
10
11
11
13
14
13
15
27
33
34
35
34
37
37
37
41
431

787
1031
1443
1553
1564
1508
1417
1452
1464
1479
1486
296
1087
1654
1899
1988
2009
2017
2004
2033
2085
2101
34357

3. Residências Universitárias: o projeto de implantação das
residências universitárias da UNIFESP
O Projeto de Implantação das Residências Universitárias teve início em janeiro de 2011
pela Reitoria e foi conduzido pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O Conselho de Assuntos
Estudantis aprovou em reunião realizada dia 28 de março de 2011 a construção de moradias
estudantis em todos os campi da universidade. O projeto inicial, conforme exposto no Plano de
Desenvolvimento Institucional 2011-2015, prevê a entrega de 960 vagas, estimadas com base
no número de estudantes da Unifesp com perfil socioeconômico prioritário de acordo com o
Plano Nacional de Assistência Estudantil.

3.1 Etapas concluídas:
Os trabalhos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, da Coordenadoria de Ações
Afirmativas e Políticas de Permanência Estudantil e das Comissões de Trabalho instituídas pelo
Conselho de Assuntos Estudantis para dar assessoria concentraram seus esforços para iniciar e
desenhar todo o processo que envolve a concepção das residências universitárias tanto do
ponto de vista político-educacional quanto físico-estrutural. Chegamos até aqui com as
seguintes etapas concluídas:
1. Estudo das demandas existentes,
2. Estudo dos modelos de residência universitária no Brasil e no exterior e dos conceitos que
fundamentam o projeto de construção e as implicações deste tipo de projeto para as
localidades e cidades nas quais serão implantadas as residências.
3. Definição de prioridades projetuais e de um conjunto de diretrizes sobre os caminhos
apropriados para a condução criteriosa, qualificada, ética e responsável para o
desenvolvimento desse projeto.
4. Realização do I Fórum Repertorial de Habitação Estudantil, em abril de 2011, na UNIFESP.
5. Elaboração das diretrizes dos projetos habitacionais mais apropriados ao público alvo.
6. Acompanhamento da prospecção das áreas físicas destinadas à construção das moradias
estudantis junto aos diretores de campus.
7. Elaboração das linhas gerais de um modelo de construção de residências universitárias
através da realização de concurso público para projetos de arquitetura.

Figura: I Fórum Repertorial de Habitação Estudantil- 29 de abril de 2011, UNIFESP.
Evento que teve como objetivo apresentar experiências e fornecer subsídios para a
condução do projeto das moradias universitárias, de modo a delinear diretrizes gerais para as
futuras propostas de construção e gestão.

Figura 2: Programação do I Fórum Repertorial de Habitação Estudantil, Evento que teve como
objetivo apresentar experiências e fornecer subsídios para a condução do projeto das moradias
universitárias, de modo a delinear diretrizes gerais para as futuras propostas de construção e gestão.

Visitas da Comissão Paritária para Implantação de Residências Universitárias da UNIFESP (CIRU)
em residências estudantis localizadas em universidades brasileiras

Moradia Estudantil da UNICAMP- Visitas da Comissão Paritária para Implantação de
Residências Universitárias da UNIFESP (CIRU).

Profa. Ana Cristina Passarella Brêtas, membro da CIRU,
em conversa com um estudante morador de uma das
unidades da Moradia da USP, Campus São Carlos-SP.

Moradia da USP- Campus São Carlos.

Moradia da UNESP-Campus Araraquara. Foto do Acervo da CIRU.

Estufa criada pelos estudantes na Moradia da UNICAMP- Barão Geraldo-Campinas-SP.

Bicicletário, na Moradia Estudantil da UNESP-Campus Rio Claro. Acervo de fotos da CIRU.

Um dos blocos da Moradia da UNICAMP. Acima, sala coletiva de estudos. Acervo da CIRU.

Figura: Uma das áreas destinadas à construção da residência universitária,
no Campus de São José dos Campos.

Figura: Consulta publica realizada junto aos estudantes: Espaços de
convívio na residência universitária da UNIFESP.

4. Programa Gênero, Corpo e Universidade:
Segundo o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), uma das áreas contempladas para
atenção e para as elaborações das políticas de assistência estudantil são os chamados
“Assuntos da Juventude” e, dentro desta área, a linha temática “Saúde e Sexualidade”. Com o
objetivo de contemplar esta temática, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Unifesp, no
âmbito das suas coordenadorias lançou um conjunto de ações envolvendo as dimensões:
acadêmica, social e assistencial.

Cartaz do lançamento do Programa “Gênero,
Corpo e Universidade”, em março de 2011.

Cartaz do I Ciclo de Conferências “Sexualidade,
Gênero e Contemporaneidade”, realizado no
âmbito

do

universidade”.

Programa

“Gênero,

corpo

e

5. Bolsa de Iniciação à Gestão:
O Programa de Bolsas Iniciação à Gestão (2012) tem como objetivo propiciar ao estudante
espaços para a iniciação e desenvolvimento de atividades que promovam sua inserção e
aprimoramento profissionais. Este programa tem uma natureza ao mesmo tempo acadêmica e
profissionalizante, no que diz respeito ao processo de formação universitária do estudante e
inserção no mercado de trabalho em setores relacionados à gestão educacional, institucional e
social. As Bolsas de Iniciação à Gestão destinam-se ao desenvolvimento de uma vivência
profissional realizada pelo aluno em as atividades desenvolvidas em projetos da Universidade
com carga horária a ser distribuída de acordo com a carga horária acadêmica do estudante e as
condições do setor que abrigará o bolsista. Vejam os resultados do 1° Edital do BIG, Edital BIG
01/2012, que distribuiu bolsas a 50 estudantes de todos os campi

para os projetos

apresentados por servidores (docentes e técnicos-administrativos).

PROJETO

CAMPUS

Alimentação Saudável no Campus

GUARULHOS

Orientação Educacional com Mediador Discente

GUARULHOS

Apoio Pedagógico Big/Pape

GUARULHOS

Projeto de Gestão da

BAIXADA

Ajudando a Biblioteca

OSASCO

Habitação

GUARULHOS

Gestão de Laboratório de Pesquisa Multiusuário e de Projetos de Inovação SJC
Tecnológica
Pensamento e Prática na Implementação e Gestão do Curso de Ciências OSASCO
Econômicas da EPPEN-Unifesp
Akomi: História e Memória: A Lei 10639/03 e seus Desdobramentos – GUARULHOS
Acompanhando o Trabalho de Gestores e Educadores da Secretaria Municipal
de Educação de Guarulhos
Revista Eletrônica Olhares: Iniciação à Gestão de um Período Acadêmico

GUARULHOS

Centro de Apoio Acadêmico – Xeroteca

GUARULHOS

Gestão de Resíduos nos Laboratórios Didáticos da UNIFESP: Uma Abordagem

DIADEMA

Empreendedora no Campus Diadema
Avaliação das Taxas de Evasão nos Cursos de Graduação do Campus Guarulhos

GUARULHOS

Aprimoramento Acadêmico e Profissional na Área de Engenharia de Materiais SJC
com a Vivência nas Práticas do Laboratório de Ensaios Mecânicos e
Caracterização Microestrutural.

Bolsa de Iniciação a Gestão – Curso de Letras

GUARULHOS

Biblioteca Viva

OSASCO

C.M.E. – Centro De Memória Estudantil (Acervo Temático)

GUARULHOS

Projeto EDUCA Sabe Tudo

BAIXADA

Auxiliar de Laboratório de Física

SJC

Organização e Gestão do Acervo do Centro de Memória e Pesquisa Histórica

GUARULHOS

Gestão e Pesquisa Institucional em Perfil Socioeconômico e Cultural do SP/SJC
Estudante
Gestão em Assuntos Internacionais

SJC

Laboratório Didático de Biologia: Uma Nova Seara para a Formação Técnica- SJC
Afetiva-Social do Futuro Profissional da Ciência e Tecnologia.
Universidade Livre do Tabaco

GUARULHOS

Trabalhando a Voz do Aluno – Professor

GUARULHOS

Apoio à Reforma Curricular do Curso de Psicologia

BAIXADA

Aprimoramento Profissional em Laboratório de Física Experimental

SJC

Laboratório de Iniciação Científica do Curso de História

GUARULHOS

Ativação do Teatro Adamastor Pimentas como Espaço Público de Interlocução GUARULHOS
Universidade – Sociedade
Comunicação NAE – ELFCH

GUARULHOS

Aprimoramento acadêmico e profissional relacionado à biossegurança na

SJC

implantação de um Biotério e Laboratório de Experimentação Animal no
Instituto de Ciência e Tecnologia da UNIFESP

RELATÓRIO DE GESTÃO
2011/2012

Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do
Estudante - CAISE

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

Coordenadora: Profa. Dra. Isabel Cristina Céspedes

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE
ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTUDANTE CAISE

A CAISE foi criada em cumprimento especifico ao item IV – Atenção à Saúde, do Plano
Nacional de Assistência Estudantil - PNAEs - Decreto-lei 7234 de 19/07/2010, e para contribuir
também com as demais ações do Decreto a serem desenvolvidas pelas Instituições Federais de
Ensino-IFES, já que a saúde constitui o bem maior do estudante para que possa usufruir os
demais benefícios para sua permanência na graduação.
Na concepção das equipes que constituem a atenção à saúde do estudante da
UNIFESP, saúde pode ser conceituada como o estado de bem-estar físico, mental e social e não
apenas a ausência de doença. Não se pode compreender ou transformar a situação de saúde
de um indivíduo ou de uma coletividade sem levar em conta que ela é produzida nas relações
com o meio físico, social e cultural. Intrincados mecanismos determinam as condições de vida
das pessoas e a maneira como nascem, vivem e morrem, bem como suas vivências em saúde e
doença. Entre os inúmeros fatores determinantes da condição de saúde, incluem-se os
condicionantes biológicos (idade, sexo, características pessoais eventualmente determinadas
pela herança genética), o meio físico (abrange condições geográficas, características da
ocupação humana, fontes de água para consumo, disponibilidade e qualidade dos alimentos,
condições de habitação), assim como o meio socioeconômico e cultural, que expressa os níveis
de ocupação e renda, o acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, hábitos e
formas de relacionamento interpessoal, a possibilidade de acesso aos serviços voltados para a
promoção e recuperação da saúde e a qualidade da atenção por eles prestada (Hartz e
Contandriopoulos, 2004).
Os serviços de saúde desempenham papel importante na prevenção, na cura ou na
reabilitação e na minimização do sofrimento de pessoas portadoras de enfermidades ou de
deficiências. Deveriam funcionar como guardiões da saúde individual e coletiva, até mesmo
para reduzir a dependência com relação a esses serviços, ou seja, aumentando a capacidade de
autocuidado das pessoas e da sociedade. O conceito de “Ambiente Saudável”, originado no
Canadá na década de 80, serve hoje como parâmetro para nortear projetos de saúde que vêm
se desenvolvendo em diversas partes do mundo, a partir da sua incorporação pela Organização
Mundial de Saúde. Considera-se que um “Ambiente Saudável” deve ter:
- uma comunidade forte, solidária e constituída sobre bases de justiça social, na qual ocorre
alto grau de participação da população nas decisões do poder público;
- ambiente favorável à qualidade de vida e saúde, limpo e seguro;
- satisfação das necessidades básicas, incluídos a alimentação, a moradia, o trabalho, o acesso a
serviços de qualidade em saúde, à educação e à assistência social;
- vida cultural ativa, sendo promovido o contato com a herança cultural e a participação numa
grande variedade de experiências;

Desta forma, a saúde é produto e parte do estilo de vida e das condições de existência,
sendo a vivência do processo saúde/doença uma forma de representação da inserção humana
no mundo (Ministério da Educação, 1997).

O Sistema Único de Saúde - SUS, na forma como é definido em lei, segue a mesma
doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o País, prevendo atividades de
promoção, proteção e recuperação da saúde. A promoção da saúde se faz por meio da
educação, da adoção de estilos de vida saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e
capacidades individuais, da produção de um ambiente saudável (Paim e col., 2009; Noronha e
col., 2010). A partir dos princípios do SUS, a organização e oferta de serviços de saúde devem
obedecer a um fluxo de atenção à saúde por níveis de complexidade: atenção primária,
atenção secundária e atenção terciária à saúde.
As ações em saúde para com nossos estudantes vêm sendo articuladas seguindo os
princípios norteadores do SUS, compondo um sistema de atenção primária, secundária e
terciária aos estudantes, além de programas de promoção e prevenção em saúde. As ações em
saúde procuraram ainda, seguir os princípios do SUS quanto à universalidade, equidade e
integralidade, ou seja, que todos os estudantes tenham acesso às mesmas de forma universal e
equivalente, buscando a integralidade no cuidado nos seus aspectos físico, mental, social e
cultural, para o desenvolvimento de um ambiente saudável dentro do espaço universitário. A
elaboração e execução destas ações procuraram se embasar em uma construção democrática e
coletiva, onde todos os atores do cenário universitário pudessem participar e se apropriar de
todos os aspectos relacionados ao ambiente universitário saudável (Piola e col., 2009; Almeida
e col., 2010; Ministério da Saúde, 2010).
Sendo a população estudantil universitária composta por jovens cuja faixa etária está
associada a uma condição saudável, as ações procuraram focar nos princípios de promoção e
prevenção em saúde. Para isso, procurou-se desenvolver mecanismos de diagnóstico e de
análise de cada população universitária em específico (nos diversos campi), com suas
particularidades, para que as ações tenham caráter mais efetivo. Desta forma, conhecendo sua
população e os grupos vulneráveis em seu interior, foi possível colaborar com o sistema público
de saúde no sentido de atuar neste grupo alvo de forma a prevenir o desenvolvimento de
doenças ou agravamentos para níveis de maior complexidade.
As ações em saúde da CAISE têm como tarefa o estabelecimento de um sistema de
atenção primária, secundária e terciária aos estudantes de todos os campi da UNIFESP, além de
programas de promoção e prevenção em saúde, seguindo os princípios norteadores do SUS.
Esta proposta visa um perfil de acolhimento pautado em uma visão biopsicossocial do
indivíduo, através de uma equipe multiprofissional atuando de forma interprofissional. Tem-se
como foco a prevenção e promoção em saúde através de acolhimento integral, e o
desenvolvimento de programas e campanhas em saúde.
O Regimento da CAISE construído coletivamente por suas equipes, que normatiza suas
ações, foi aprovado pelo Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) no ano de 2012.

1) FLUXO DE ATENDIMENTO

Para o desenvolvimento da proposta acima descrita, foi organizado um fluxo de
atendimento para o qual contamos com servidores da saúde nos Núcleos de Apoio ao
Estudante – NAEs, presentes em cada campus e voltados à atenção primária. Estas equipes
compõem-se de enfermeiro, médico e psicólogo, além da presença de assistente social e
pedagogo nestes núcleos. Cada NAE possui um docente coordenador. A composição atual é a
seguinte:

Campus Baixada Santista
Coordenadora: Milena C. Vidotto Crescentini
Enfermeira: Karla Helene Marques de Lima
Médico: Guilherme Zager Monteiro
Psicólogo: Alexandro da Silva

Campus Diadema
Coordenador: José Alves da Silva
Enfermeira: Adriana Rosa da Silva
Médica: Claudia Luiza de Oliveira
Psicóloga: Érika Correia Silva

Campus Guarulhos
Coordenador: Cleber Santos Vieira
Enfermeira: Lucíola D'Emery
Psicólogo: Adriano K. Araújo

Campus Osasco
Coordenadora: Claudia Tessari
Médico: Hernani Pinto de Lemos Junior
Psicóloga: Taline de Lima e Costa

Campus São José dos Campos
Coordenadora: Luciana Ferreira da Silva

Campus São Paulo
Coordenadora: Maria Angelica S. Peterlini
Enfermeiro: Marcelo C. da Conceição
Médica: Nair Kinue Morita Tanno
Psicóloga: Beatriz Botelho
Os NAEs desenvolveram-se no sentido de acolher o estudante em seu próprio campus,
em suas demandas do dia-a-dia, nas ações locais de promoção de saúde e prevenção de
doenças, além do atendimento na clínica geral das áreas que compõem o serviço. Quando a
equipe local apercebe-se da necessidade de atendimento especializado, promove o
encaminhamento para o Serviço de Saúde do Corpo Discente – SSCD, localizado nas
proximidades do campus São Paulo. Neste fluxo de atendimento, estes setores de atenção
primária têm um importante papel na escuta do estudante, para sempre buscar, através de um
trabalho interprofissional, o seu bem estar não se utilizando de forma exclusiva de
especialidades médicas e tratamentos farmacológicos/ hospitalares.

Abaixo a quantidade de estudante em cada um dos campi da UNIFESP e as
percentagens gerais de atendimento dos NAEs:

* O baixo percentual de atendimento na percentagem geral para o campus SJC deve-se ao fato de que o NAE deste
campus ainda aguarda as vagas para os servidores da saúde. O pedagogo deste núcleo realiza os encaminhamentos
diretamente para o SSCD para os estudantes deste campus.

Para atenção secundária, conta-se com o Serviço de Saúde do Corpo Discente – SSCD,
antiga Casa do Aluno do campus SP, e que foi incorporado à estrutura de atenção à saúde da
CAISE. Este setor é composto por médicos especialistas, psicóloga e auxiliar de enfermagem,
sendo coordenado por um de seus idealizadores, a profa. Dra. Amélia Hirai. Todos os
encaminhamentos para o SSCD ocorrem através dos NAEs.
A localização do setor de atenção secundária, SSCD, está nas proximidades do campus
São Paulo onde a maioria dos estudantes dos campi da UNIFESP tem sua residência familiar
(figura abaixo). Para aqueles que estudam nos campi mais distantes ou têm sua residência
familiar também distante, foi criado no ano de 2012 o Auxílio Transporte Para Consultas no
SSCD – TCS, que auxilia o estudante em suas despesas de transporte até este setor.

Localização da moradia da família (por campus).

O SSCD conta com as especialidades que apresentam maior demanda pela população
estudantil, sendo: Cirurgia Cardiovascular, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia,
Homeopatia (voluntário), Nefrologia, Nutricionista (voluntária), Odontologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia, Psicologia, Psiquiatria e Urologia.
Abaixo os percentuais de atendimento deste serviço nos anos de 2011 e 2012:

Os encaminhamentos dos NAEs para o SSCD são realizados por meio eletrônico e
devem utilizar o formulário de referência e contra referência. Para os NAEs que não possuem
os servidores da saúde, o coordenador ou outro servidor do NAE pode encaminhar pedido de
agendamento diretamente para o SSCD, com o nome, curso e idade do estudante juntamente
com a queixa principal; o caso será analisado pela Dra. Amélia. Porém, a expectativa é que
todos os NAEs estejam completos o mais rapidamente possível.
Nossos setores não possuem infraestrutura para autorização como serviço de urgência
e emergência, e assim nestes casos, a orientação é que se contate os serviços Públicos de
Atendimento de Urgência.
Nos setores de atenção primária e secundária à saúde, os estudantes devem utilizar o
formulário de avaliação dos serviços prestados, para que estes possam cada vez mais ser
aprimorados e acolherem as suas necessidades.
Para atenção terciária, tem-se o apoio do Hospital São Paulo-HSP. O HSP também
fornece o apoio na realização de exames complementares e especialidades não contempladas
pelo SSCD. O encaminhamento para o HSP é realizado através da coordenação do SSCD.

2) PROGRAMA SAÚDE EM AÇÃO
A campanha do Programa Saúde em Ação faz parte das ações de atenção à saúde dos
estudantes da UNIFESP, visando conhecer o seu perfil em saúde para acolher suas demandas e
nortear a política de atuação da PRAE nesta área. Em 2011, a campanha do Programa Saúde em
Ação foi realizada através dos Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE) de cada campus, com o
apoio do Serviço de Saúde do Corpo Discente-SSCD, e estes foram os responsáveis por todas as
ações do programa. Foram organizadas datas específicas para a campanha e visita das equipes
em cada campus, onde calouros de todos os campi da UNIFESP passaram por exame médico
gratuito, além de exame de sangue para análise geral de suas condições de saúde (hemograma,
glicemia de jejum, colesterol total e frações, triglicérides), e de sorologia para doenças virais
como hepatite, rubéola, varicela, sífilis e HIV.

Cartaz e folder de divulgação da campanha do Programa Saúde em Ação 2011.

DATAS DA REALIZAÇÃO DO SAÚDE EM AÇÃO - 2011
Responsável
período
Campus
BS
DIADEMA
OSASCO
SJC
GUARULHOS

Dr. Guilherme
Dra. Claudia
SSCD
SSCD
SSCD

12 a 30 de setembro
12 a 30 de setembro
19 de setembro
20 de setembro
26 e 27 de setembro

Associado a isto foram organizadas campanhas sobre doenças sexualmente
transmissíveis e hipertensão conforme material abaixo:

Equipes em ação!!!

O comparecimento dos calouros na campanha de 2011 foi de 63,6% e detectadas
necessidades de encaminhamento para as especialidades médicas no percentual de 59% do
percentual de comparecimento. Os resultados da anamnese, exame físico e de sangue estão
descrito abaixo:

Em 2012, a campanha do Programa Saúde em Ação percorreu os campi, e foi executada
pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do campus São Paulo da UNIFESP,
com apoio dos NAEs e do SSCD. As ações estiveram vinculadas às consultas dos calouros
voltadas à aplicação de questionário para avaliação dos aspectos de saúde física, mental,
comportamentais e de hábitos alimentares (perfil de sono, uso de drogas, prática esportiva),
com o objetivo de articular ações de promoção, prevenção e orientação em saúde, além do
acolhimento dos casos que necessitem de tratamento. Abaixo material de divulgação e as
respectivas datas:

campus
BAIXADA SANTISTA
GUARULHOS
OSASCO
DIADEMA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

data
04.12.2012
05.12.2012
06.12.2012
11.12.2012
12.12.2012

horário
das 11:00 às 20:00hs
das 13:00 às 21:00hs
das 11:00 às 19:00hs
das 11:00 às 20:00hs
das 11:00 às 19:00hs

Os dados clínicos obtidos com a aplicação do questionário estão demonstrados abaixo:
Etnia racial

resposta
2,86%
61,10%
0,48%
24,58%
10,98%
100,00%

Tipo Sanguinio
AA+
ABAB+
BB+
OO+
Não sei
Total Geral

%
1,91%
21,00%
0,48%
3,58%
1,19%
5,25%
5,25%
22,20%
39,14%
100,00%

Sexo
Feminino
Masculino
Total Geral

Resposta
67,30%
32,70%
100,00%

Amarelo
Branco
Indígena
Parda
Preto
Total Geral

Já teve as seguintes doenças:

Catapora
Rubéola
Caxumba
Sarampo
Hepatite
Outras

%

90%
9%
30%
32%
5%
4%

As pessoas podem marcar mais de uma caixa de seleção, então a soma das percentagens pode ultrapassar

Maninas - Pratica sexo seguro (uso de preservativo)?
Algumas vezes
Quase nunca
Raramente
Sempre
Total Geral

%
9,93%
21,63%
4,61%
63,83%
100,00%

Meninos - Pratica sexo seguro (uso de preservativo)?
Algumas vezes
Quase nunca
Raramente
Sempre
Total Geral

%
13,14%
12,41%
2,92%
71,53%
100,00%

Já realizou exame preventivo (Papanicolau)?
Entre 02 e 05
Entre 02 e 05 anos
Fiz há mais de 01 ano
Fiz há mais de 05
Fiz há menos de 01 ano
Nunca fiz o exame
Total Geral

%
2,48%
0,35%
18,09%
1,77%
32,27%
45,04%
100,00%

Ingere bebidas que contém cafeína (café, chás: mate/
preto / verde, refrigerantes de cola e guaraná)?
05 a 10 vezes por dia
1 a 2 vezes por dia
Mais de 10 vezes por dia
Nunca
Total Geral

%
16,71%
68,97%
1,67%
12,65%
100,00%

Pergunta

SIM

NÃO

Reside em República?
Possui Convênio de Saúde?
Este atende o munícipio do campus?
Você faz algum tratamento de saúde?
Faz uso de algum medicamento atualmente?
Tem problema de alergia?
Já se submeteu a alguma cirurgia?
Tem algum problema de pele?
Possui algum problema cardíaco?
Costuma ter dor de estômago?
Costuma ter diarréia?
Costuma ter intestino preso?
Tem sofrido alteração de peso?
Costuma ter dor de cabeça?
Você já teve crise convulsiva?
Usa óculos ou lentes de grau?
Ouve bem?
Você já teve ou tem cálculo (“pedra”) nos rins
ou na bexiga?
Você já procurou atendimento psicológico em
algum momento de sua vida?
Você já teve infecção urinária?
Toma algum medicamento psiquiátrico?
Se sim, qual o diagnóstico?
Você já teve alguma dificuldade emocional que
prejudicou seus estudos?
Tabaco
Álcool
Maconha
Cocaína
Crack
Inalantes
Hipnóticos ou sedativos
Ecstasy
Anfetaminas
Outras Drogas
Você já teve a primeira relação sexual?
Tem alguma irregularidade menstrual?
Toma anticoncepcional?
Notou alguma alteração nas mamas?
Tem mantido atividade sexual?
Você já teve a primeira relação
sexual?(meninos)
Já teve DST?(meninas)
Já teve DST?(meninos)
Os dois testículos estão na bolsa testicular?
Você realiza autoexame genital?
Tem mantido atividade sexual?

18%
46%
34%
19%
27%
39%
31%
11%
3%
31%
5%
28%
24%
42%
4%
58%
92%

82%
54%
66%
81%
73%
61%
69%
89%
97%
69%
95%
72%
76%
58%
96%
42%
8%

11%

89%

30%
38%
6%
36%

70%
62%
94%
64%

31%
12%
26%
7%
3%
0%
1%
2%
1%
1%
1%
72%
35%
39%
8%
49%

69%
88%
74%
93%
97%
100%
99%
98%
99%
99%
99%
28%
65%
61%
92%
51%

85%
4%
3%
94%
39%
74%

15%
96%
97%
6%
61%
26%

Com qual frequência realiza atividade física por
pelo menos 30 minutos por dia?
Com qual frequência ingere [frutas?]
Com qual frequência ingere [verduras?]
Com qual frequência ingere [legumes?]
Com qual frequência ingere [excesso açúcar?]
Com qual frequência ingere [excesso de sal?]
Com qual frequência ingere [carnes gordurosas
e embutidos?]
Com qual frequência ingere [salgadinhos fritos?]
Com qual frequência ingere [Dorme bem e se
sente descansado?]

Diariamente

Menos que
3x por
semana

Mais que 3x
por semana

14,08%
25,78%
36,99%
32,46%
16,23%
6,44%

14,08%
25,78%
36,99%
32,46%
16,23%
6,44%

8,59%
24,11%
29,36%
28,16%
17,42%
10,26%

36,28%
3,58%
2,86%
3,34%
26,01%
42,96%

9,07%

9,07%

13,60%

22,91%

3,34%

3,34%

5,73%

26,01%

26,08%

26,08%

22,73%

14,35%

Nunca

Associado a isto, foram realizadas ações vinculadas aos projetos desenvolvidos pelo
programa de Residência Multiprofissional em Saúde de SP, sendo: Prevenção à Saúde da
Mulher, Coração Amigo, Primeiros Socorros, Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante.
Abaixo se tem o material utilizado nestas ações:

3) DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Além do fluxo acima descrito, tem-se realizado outras parcerias, com foco, por
exemplo, nos casos que envolvem o uso e abuso de drogas:
A)
Para acolhimento através de grupos de escuta e tratamento farmacológico através da
especialidade de psiquiatria:
PROAD - Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes
O contato poderá ser feito através dos profissionais do NAE de qualquer área, ou também
através dos psiquiatras do SSCD.
B)

Para casos de internação:
UNIAD – Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas
O contato deverá ser feito através da coordenação da CAISE, após avaliação clínica pelos
psiquiatras do SSCD.

4) PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO EM SAÚDE

Estão em fase de implantação os programas abaixo descritos:

•

Programa Alimentação Saudável

Tem como foco a sistematização de palestras e cursos de orientação para que os discentes
possam desenvolver habilidades quanto à organização de sua dieta, em sua moradia ou nos
locais onde frequentemente costuma alimentar-se, a partir do conhecimento do valor
nutricional dos alimentos e suas necessidades diárias, além de condições fisiopatológicas
específicas que possam apresentar e que demandem a necessidade de dieta específica.

Dentro deste programa, tem-se acompanhado a qualidade das refeições servidas nos
restaurantes universitários, assim como o valor nutricional e a variedade de alimentos
propostos nos contratos com as empresas terceirizadas.
•

Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva

Tem como foco ações de orientação com relação ao comportamento sexual do estudante,
sistematizando campanhas, palestras e cursos que possam oferecer informações pertinentes
ao planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis e ciclos fisiológicos do aparelho
reprodutor, além da saúde da mulher. Têm sido distribuídos folders de orientação e
preservativos nos NAEs.
•

Programa Acolhimento

Tem como foco atuar no acolhimento psicológico dos estudantes através de escuta clínica,
realizar aconselhamento, orientação e/ou intervenção psicológica na resolução de problemas
de natureza afetivo-emocional, ajudar os estudantes a superarem dificuldades de
relacionamento, afetivas e adaptativas que estejam interferindo no desempenho acadêmico,
contribuir para a permanência no curso e melhor aproveitamento acadêmico, promover ações
preventivas e educativas em prol da saúde mental dos estudantes, identificar as patologias
mais frequentes que estejam afetando os estudantes e atuar de forma preventiva e curativa,
realizar encaminhamento para outros profissionais e demais serviços especializados. Tem sido
realizado nos NAEs que já possuem profissional da área de psicologia.
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Coordenadoria de Atividades Extracurriculares

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Coordenadora: Profa. Dra. Juliana Garcia Cespedes

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
As Atividades Extracurriculares foram idealizadas para promover a sociabilização, o estímulo da
criatividade e até mesmo a autoestima dos estudantes da UNIFESP. Durante os anos de 2011 e
2012 o estudante pode solicitar transporte individual ou coletivo, ajuda para organizar um
evento, participar de uma feira de empreendedorismo e muito mais.
A coordenadoria de atividades extracurriculares desenvolveu as seguintes atividades:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Regulação e concessão de transportes para atividades extracurriculares;
Fórum de empreendedorismo;
Prêmio de Inovação Tecnológica Estudantil –PITEC;
Programa de Apoio a Eventos Acadêmico-Científicos;
Programa Troca de saberes;
Pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da Unifesp.

A seguir as atividades serão descritas e detalhadas.

1. Regulação e concessão
extracurriculares

de

transporte

para

atividades

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis disponibilizou transporte para atividades
extracurriculares aos estudantes de graduação da Universidade Federal de São Paulo. O
oferecimento do recurso foi feito através de editais trimestrais e a atribuição designada por
uma comissão paritária, chamada de Comissão de Política de transportes, eleita pelo Conselho
de Assuntos Estudantis.
A solicitação por parte dos estudantes deveria ter a finalidade de criar condições para o seu
acesso a eventos relacionados:

a)

b)
c)

a atividades didático-pedagógicas que incluem: aquelas relacionadas às
temáticas que compõem a matriz curricular de seus cursos, aquelas
relacionadas às entidades das classes profissionais e aquelas incentivadas
pelos centros acadêmicos de cada curso;
a atividades culturais que possam enriquecer a formação do estudante em
nível universitário;
e a atividades esportivas vinculadas a jogos universitários ou incentivadas
pelas atléticas de cada curso.

Cerca de 4700 estudantes foram beneficiados com esta atividade, ao custo de
aproximadamente 446 mil reais. Detalhes destas informações podem ser vistas nas figuras 1 e
2. Os valores referentes ao 4º trimestre de 2012 são apenas estimativas. Planilhas com
descrição de todas as viagens realizadas encontram-se no anexo.

Figura 7: Número de estudantes atendidos por trimestre
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Figura 8: Custo orçamentário do transporte extracurricular por trimestre
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2. Fórum de empreendedorismo
O 1º Fórum de empreendedorismo da Universidade Federal de São Paulo foi promovido pela
Pró-reitoria de Assuntos Estudantis com o apoio da FAP – Fundação de Apoio. A organização
deste fórum contou com a participação de servidores técnicos administrativos, docentes e
estudantes de graduação.
O empreendedorismo é essencial para a geração de riquezas dentro de um país, promovendo o
crescimento econômico e melhorando as condições de vida da população. É também um fator
importantíssimo na geração de empregos e renda.
As palestras versaram sobre os temas: economia solidária, empresas juniores, desafios para
juventude brasileira e empreendedorismo como carreira.
O evento aconteceu no campus Osasco e contou com 112 inscrições dentre estudantes,
técnicos administrativos, docentes e população em geral.
O folder do 1º Fórum de empreendedorismo da Unifesp pode ser visto na figura 1.
Figura 9: Fórum de empreendedorismo.

3. Prêmio de Inovação Tecnológica Estudantil –PITEC
O Prêmio Inovação Tecnológica Estudantil visa promover a criatividade dos estudantes de
graduação e pós-graduação da UNIFESP que tenham propostas de inovação tecnológica no
ambiente acadêmico e, também, fomentar e incentivar suas participações no processo de
formulação de uma efetiva política de inovação tecnológica na universidade e no País.
O concurso consiste de duas etapas sendo primeiramente a entrega de um projeto descritivo
contendo o referencial teórico da ideia de inovação, e a segunda a apresentação do protótipo
ou software idealizado pelos estudantes. Os estudantes poderiam participar em grupo, ou
individualmente.

Figura 10: Folder 1º Prêmio de Inovação Tecnológica Estudantil

Houve duas edições do prêmio de inovação. Na primeira edição, em 2011, foram classificados
para etapa final 5 projetos, cujos títulos podem ser visualizados na tabela 1:
Tabela 1: Título dos projetos finalistas, edição 2011.

Título
Acesso em um toque

Nível
Graduação

Desenvolvimento de um registro institucional de
Pós-graduação
voluntários de pesquisa baseado na web
Ferramenta web para facilitação de trocas e doações Graduação
entre usuários
Inicialização digital usando jogos
Graduação
Rede social focada em inteligência coletiva

Graudação

Campus
São José dos
Campos
São Paulo
São José dos
Campos
São José dos
Campos
São José dos
Campos

Fotos dos grupos vencedores podem ser visualizadas na figura 4. Na parte superior encontramse, da esquerda para a direita, o grupo vencedor e o segundo colocado; na parte inferior, estão
os terceiro e quarto colocados. Em todas as fotos aparecem o Pró-reitor de Assuntos Estudantis
Luiz Leduino de Salles Neto e o diretor do campus São José dos Campos, Armando Zeferino
Milioni, campus onde o evento ocorreu.

Figura 11: Finalistas do 1º Prêmio de Inovação Tecnológica Estudantil

A segunda edição do Premio de Inovação Tecnológica estudantil, que ocorreu em 2012, contou
com 4 grupos finalistas. Na tabela 2 encontram-se os títulos dos projetos finalistas.
Tabela 2: Finalistas do 2º prêmio de inovação tecnológica estudantil

Título
LUV: Tecnologia de baixo custo para esterilização de lentes
de contato utilizando radiação ultravioleta
Desenvolvimento de um aplicativo mobile sobre
informações nutricionais para promoção da alfabetização
em saúde
Facilitando a divulgação de artigos científicos
Projeto VEDA Multiversity

Nível
Graduação

Campus
São Paulo

Graduação

São Paulo

Graduação
Graduação

Diadema
São José dos
Campos

As fotos do evento estão disponibilizadas na figura 5. Na parte superior encontram-se as fotos
dos dois grupos premiados ex-aequo, por opção da banca de avaliação. Na parte inferior os
dois grupos premiados com menção honrosa.

Figura 12: Finalistas do 2º Prêmio de Inovação Tecnológica Estudantil

4. Programa de Apoio a Eventos Acadêmico-Científicos
O Programa de Apoio a Eventos Acadêmico-Científicos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
tem a finalidade de fomentar a realização de semanas ou encontros científicos promovidos por
estudantes de graduação e por grupos de estudantes com vistas à formação e/ou atualização
científica, cultural e tecnológica de discentes da UNIFESP.

Nesse contexto, eventos são definidos com o objetivo de promover, mostrar e divulgar obras
de interesse técnico, social, científico e tecnológico, artístico e esportivo. Os Eventos podem ser
caracterizados como: campanhas em geral, campeonato, ciclo de estudos, circuito, colóquio,
concerto, conclave, conferência, congresso, debate, encontro, oficina, minicursos, espetáculo,
exposição, feira, festival, fórum, jornada, lançamento de publicações e produtos, mesa
redonda, mostra, olimpíada, palestra, recital, semana de estudos, seminário, simpósio e
torneio, entre outras manifestações, que congreguem pessoas em torno de objetivos
específicos; um conjunto articulado de ações científico-pedagógicas, de caráter teórico e/ou
prático, que extrapolem as cargas horárias curriculares e que se proponham a socializar os
conhecimentos produzidos na Universidade, ou fora dela, de forma presencial ou à distância,
que contribua para uma melhor articulação entre o saber acadêmico e suas práticas.
Foram realizadas duas edições deste projeto, sendo uma em 2011 e uma em 2012. As tabelas 3
e 4 apresentam, respectivamente, os projetos aprovados, bem como os valores de cada
projeto, das edições de 2011 e 2012.

Tabela 3: Projetos aprovados no edital Proeventos de 2011.

Classificação
1º
2º
3º
4º

Projeto
Ciclo de debates: que história é essa?
Evento temático – alimentação: história, prazer e nutrição
1ª Semana de resistência popular: o saber marginalizado na
academia
XX Simpósio e VII jornada de fonoaudiologia da Unifesp
(contemplado parcialmente)

Valor
R$ 885,00
R$2727,00
R$7060,00
R$4328,00

Tabela 4: Projetos aprovados no edital Proeventos de 2012

5. Programa Troca de saberes
O programa troca de saberes tem como objetivo usar os momentos entre aulas dos estudantes
para incentivar a leitura um bom livro, assistir a apresentações culturais e de arte na
companhia de outras pessoas, com as quais o estudante pode trocar experiências e
compartilhar significados, além de visitar EXPOSIÇÕES DE ARTE E CULTURA.
Dentro do programa troca de saberes o estudante pode contar com a ESTANTE DE LEITURAS
com exemplares de livros que o próprio estudante pode retirar, anotar e devolver o exemplar,
tendo a oportunidade de desfrutar do prazer da leitura. Poderá também assistir a filmes e
participar de debates na ACADEMIA DE CINEMA e, além disto, COMPARTILHAR SEU TALENTO,
divulgando suas habilidades artísticas e trocando de experiências.
Na gestão desta coordenação foram comprados alguns exemplares de livros e DVDs para iniciar
os projetos, mas infelizmente, não puderam ser compradas as estantes. Com o período de
licitação para a aquisição dos materiais o programa ainda precisa ser implementado nos campi.

6. Pesquisa sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes
da Unifesp
O estudo do Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da UNIFESP resulta de um
trabalho de pesquisa realizado no âmbito da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no quadro das
ações de desenvolvimento e planejamento institucional. Este trabalho foi concebido pelas
coordenadorias de Ações Afirmativas e Atividades Extracurriculares.
Na tentativa de conduzir políticas educacionais e ações institucionais que atendam as
demandas realmente existentes, procuramos deixar aqui uma pequena parcela de nossa
contribuição enquanto gestores: saber quem, do ponto de vista socioeconômico e cultural,
foram os estudantes que ingressaram na Unifesp em 2011.
Assim, iniciado no final do ano de 2010, este projeto contou, em diferentes momentos, com a
participação de pesquisadores, servidores técnico-administrativos em educação e docentes,
estudantes e gestores em educação.
As etapas que constituíram este trabalho foram: definição da finalidade da pesquisa; definição
da metodologia da pesquisa e de suas categorias de análise; elaboração e aplicação de um
questionário socioeconômico; estabelecimento de parâmetros de análise; instituição de uma
comissão para estudo do perfil socioeconômico; tratamento estatístico e informacional dos
dados e, finalmente, análise e a forma desta publicação aqui apresentada. Todos os relatórios
técnicos da pesquisa produzidos ao longo dos trabalhos realizados, em diferentes momentos,
podem ser consultados no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (http://prae.unifesp.br/).
Este tipo de trabalho produziu dados de um momento particular da Universidade Federal de
São Paulo, o da expansão das Instituições de Ensino Superior do Brasil. Sabemos que uma
avaliação mais completa com a relação às mudanças ou às políticas voltadas para a educação
superior no Brasil exigem muitas dimensões envolvidas, tais como o acesso e a permanência do
estudante na universidade, o desempenho acadêmico, a retenção escolar, a evasão, as políticas
de distribuição de recursos para educação, a inserção no mercado de trabalho, a infraestrutura
da universidade, para citar apenas algumas delas. No entanto o impacto e o resultado desta
política já podem ser sentidos, ora positivamente, ora negativamente. Podemos arriscar em
dizer que esta pesquisa foi conduzida justamente no período de transição e de mudanças
propostas em âmbito nacional para a educação superior. No contexto da UNIFESP, a expansão
não traz apenas novos cursos e áreas do conhecimento, mas certamente impacta como temos
visto, o perfil do estudante ingressante, levando-nos a refletir nas questões relacionadas ao
acesso à universidade e aos locais de produção do conhecimento para além da entrada ou
ingresso pelo vestibular.

No que diz respeito às atividades conduzidas no âmbito do estudo, destacam-se:
a) Estudo do Questionário Socioeconômico e Acadêmico formulado pela Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE) e pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);
b) Estudo do material apresentado e organizado pelo setor de Tecnologia da
Informação (TI-PROGRAD);
c) Levantamento de erros e problemas identificados na confecção das tabelas dos
dados estatísticos;
d) Organização da Base de Dados para análise: estabelecimento de cruzamentos de
variáveis para identificação de perfis;
e) Análise dos dados e análise dos perfis identificados;
f) Formulação de recomendações para ações afirmativas voltadas aos estudantes que
apresentam indicadores de maior vulnerabilidade identificados a partir dos dados
obtidos.
g) Apresentação dos resultados do estudo no Conselho de Assuntos Estudantis;
h) Sistematização de contribuições do Conselho de Assuntos Estudantis;

Os dados foram coletados por amostragem. Todos os alunos ingressantes
foram convidados a responder o questionário e o resultado obtido encontra-se descrito na
Tabela 5:
Tabela 5: Dados pesquisados e utilizados na análise do Perfil Socioeconômico do Estudante
da UNIFESP
ALUNOS
CAMPUS

QUESTIONÁRIOS

NÃO
MATRICULADOS RESPONDIDOS COMPLETOS INCOMPLETOS IDENTIFICADOS

Baixada Santista

334

287

280

7

0

Diadema

647

518

513

5

0

Guarulhos

698

632

606

7

19

Osasco

315

289

288

1

0

São José dos Campos

287

191

184

1

6

São Paulo

328

328

321

5

2

Total Geral

2600

2249

2192

26

31

Informações importantes podem ser encontradas neste estudo, por exemplo, na Figura
6 apresenta-se o gráfico da renda familiar dos alunos em cada campus. Neste gráfico é possível
observar a mediana da renda (risco em negrito que divide a caixa), o primeiro quartil (base
inferior da caixa) e o terceiro quartil (base superior da caixa). Entre o primeiro e terceiro
quartis encontram-se 50% das respostas.

Figura 13 Estatísticas da renda dos alunos de cada campus

Legenda
BS: Baixada Santista
D: Diadema
G: Guarulhos
O: Osasco
SJ: São José dos Campos
SP: São Paulo

Também se observa, por exemplo, a região de procedência dos estudantes, como pode ser
visto na tabela 6, a maioria dos nossos estudantes concentram-se em torno do campus
escolhido para cursar a universidade.
Tabela 6 Ingresso ENEM por moradia da família
Ingresso ENEM
Localização da família
Capital e Grande SP
Interior e litoral
Em outro Estado da Região Sudeste.
Região Sul.
Região Centro-Oeste.
Região Norte.
Região Nordeste.
Total geral

Baixada Diadema Guarulhos Osasco SJC
São Paulo UNIFESP
44,62
85,08
83,61
70,32
18,78
73,47
67,39
53,08
11,26
12,35
21,55
74,03
14,29
27,60
1,15
1,31
1,90
3,53
5,52
6,12
2,47
0,38
0,52
0,24
1,77
0,00
4,08
0,70
0,77
0,00
0,24
1,41
1,10
0,00
0,57
0,00
0,52
0,24
0,35
0,00
0,00
0,25
0,00
1,31
1,43
1,06
0,55
2,04
1,02
100,00
100,00
100,00 100,00 100,00
100,00
100,00

Anexo
Planilha de custos, detalhada, dos transportes solicitados pelos estudantes à Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis no 1º semestre de 2011.
Nº

Nº Diárias

Quantidade
de ônibus

Custo da
Solicitação

4

1

R$ 4,581.96

4

1

R$ 4,426.79

4

1

R$ 4,581.96

Goiania - GO

4

1

R$ 8,129.83

Engenharia Química TIQ

São Carlos - SP

4

1

R$ 3,398.46

Farmácia e
Bioquímica
Eng. Química
História
Ciências Sociais
Pedagogia
Ciênc da
Computação
Medicina

3

1

R$ 3,883.57

COREEQ
SNFP
ENECS
ENEP

Monte Azul Paulista SP
Curitiba - PR
Florianópolis - SC
Belo Horizonte
João Pessoa - PB

7
4
8
9

1
1
1
1

R$ 5,590.94
R$ 5,923.26
R$ 7,257.17
R$ 19,206.70

INTERCOMP

Boucatu - SP

3

1

R$ 4,093.97

INTERCALOMED

Barra Bonita - SP

Medicina

EREM

Ponta Grossa - PR

2
3
3

1
1
1

R$ 2,498.75
R$ 4,441.13
R$ 4,449.02

4

1

R$ 3,593.08

Biomedicina

INTERBIOMEDICINA Mineiros do Tiête - SP
4

1

R$ 3,661.46

Campus

Curso

1 Baixada Santista Educação Fisica

Evento

Local

JUEF

Barretos - SP

INTERPSICO

Olímpia - SP

2
Baixada Santista Psicologia
3

Transporte Rodoviário

4 Baixada Santista Diversos
5 Diadema
6 Diadema
7
8
9
10

Diadema
Guarulhos
Guarulhos
Guarulhos
São José dos
11
Campos
12 São Paulo
13
São Paulo
14

ENAPET

JUSEFA

15
São Paulo

Transporte Aéreo

16

1 São Paulo

Enfermagem

ENEEn

João Pessoa (PB)

-

2
3
4
5
6
7
8
9

-

-

-

-

-

02
passagens
Total

R$ 2,294.66
R$ 92,012.71

Planilha de custos, detalhada, dos transportes solicitados pelos estudantes à Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis no 2º semestre de 2011

Aéreo

Rodoviário

Planilha de custos, detalhada, dos transportes solicitados pelos estudantes à Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis no 1º trimestre 2012.
Nº

Campus

1 Guarulhos

1

São José dos
Campos

Curso

Filosofia

Evento
XXVII Encontro
Nacional dos
Estudantes de
Filosofia

Natureza do
Evento

Local

Quantidade
de ônibus

Custo da
Solicitação

1

R$ 21,777.90

01
passagem
aérea

R$ 1,500.00

Didático São Luis / MA
Pedagógico

XVI ELAVIO - Escola
Matemática Latino-Americana
Didático Computacio de Verão de
Garibaldi / RS
Pedagógico
nal
Pesquisa
Operacional

Total

R$ 23,277.90

Planilha de custos detalhada do 2º trimestre 2012

Transporte Rodoviário

Nº Campus

Evento

Local

Quantid
ade de
ônibus

Custo da
Solicitação

1

Baixada
Psicologia
Santista

INTERPSICO 2012

Avaré/SP

1

R$ 4,295.29

2

Baixada
Educação Física
Santista

JUEF 2012

Bauru/SP

1

R$ 4,111.19

3 Osasco

Relações
Internacionais

17º ENERI - Encontro
Nacional dos Estudantes
Florianópolis/SC
de Relações
Internacionais

1

R$ 6,332.35

5 Diadema

Ciências
Ambientais

Cúpula dos Povos Evento paralelo à Rio
+20

Rio de Janeiro/RJ

1

R$ 4,893.74

Encontro Regional de
Estudantes de Ciências
Sociais

Ilheus/BA

2

R$ 3,000.00

1

Transporte Aéreo

Curso

Guarulh
Ciências Sociais
os

2 Diadema

FarmáciaBioquímica

VIII Simpósico
Brasileiro de
Farmacognosia

Ilheus/BA

1

R$ 1,500.00

3 Diadema

FarmáciaBioquímica

VIII Simpósico
Brasileiro de
Farmacognosi

Ilheus/BA

1

R$ 1,500.00

CONEPsi

Cuiabá/MT

2

R$ 3,000.00

4

Baixada
Psicologia
Santista

Total

R$ 34,632.57

Planilha de custos, detalhada, dos transportes solicitados pelos estudantes à Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis no 3º trimestre 2012

Nº Campus

Curso

Evento

XXV ENEP - Encontro
Nacional dos
Psicologia
Estudantes de
Psicologia
32° Encontro
Guarulho
Nacional dos
5
Pedagogia
s
Estudantes de
Pedagogia
XXXIV Encontro
Baixada
Nacional de
6
Serviço Social
Santista
Estudantes de
Serviço Social
XXXVIII ENCONTRO
CIÊNCIAS
NACIONAL DOS
7 OSASCO
ECONÔMICAS ESTUDANTES DE
ECONOMIA - ENECO
XXXIII ENEL ENCONTRO
GUARULH
8
LETRAS
NACIONAL DOS
OS
ESTUDANTES DE
LETRAS
ENECS - XXVII
Guarulho Ciências
Encontro Nacional
9
s
Sociais
dos Estudantes de
Ciências Sociais

Transporte Rodoviário

Baixada
4
Santista

11

SÃO
PAULO

MEDICINA

INTERMED

Local

Quant
idade
de
ônibus

Custo da
Solicitação

Cuiabá/M
T

1

R$ 15,098.89

Belo
Didático/Cu
Horizonte ltural
MG

1

R$ 7,102.00

João
Didático/Cu
Pessoa /
ltural
Paraíba

1

R$ 20,511.43

GOIÂNIA GO

1

R$ 8,920.52

Didático/Cu FLORIANÓ
ltural
POLIS/SC

1

R$ 7,883.11

Didático/Cu Santa
ltural
Maria - RS

1

R$ 12,534.39

Esportivo

2

R$ 13,628.28

Total

R$ 85,678.62

Natureza do
Evento

Didático

Didático

ASSIS/SP

Planilha de custos, detalhada, dos transportes solicitados pelos estudantes à Pró-reitoria de
Assuntos Estudantis no 4º trimestre de 2012 *Estimativa
Nº

Campus

Evento

Quantidade
de ônibus

Custo da
Solicitação

1

São Paulo

XXXIII Interfono

1

R$ 2,843.28

2

Baixada
Santista

XVII Semana de Estudos em
Terapia Ocupacional

1

R$ 4,058.59

3

São Paulo

Interenf

2

R$ 9,066.86

4

São Paulo

INTERBIOMED

1

R$ 3,698.28

7

Baixada
Santista

Visita à exposição de Arthur
Bispo do Rosário na 30ª Bienal de
Arte Contemporânea

1

R$ 1,276.99

9

SÃO JOSÉ
DOS

II INTERUNIFESP

1

R$ 5,043.65

11 OSASCO

II INTERUNIFESP

4

R$ 15,440.60

12 Diadema

II INTERUNIFESP

4

R$ 15,651.00

13 GUARULHOS II INTERUNIFESP

1

R$ 3,965.35

14

Baixada
santista

X Encontro Nacional
Universitário da Diversidade
Sexual

1

R$ 6,230.03

15

BAIXADA
SANTISTA

II INTERUNIFESP

5

R$ 23,377.25

16 SÃO PAULO

II INTERUNIFESP

1

R$ 3,965.35

SÃO PAULO

II INTERUNIFESP

1

R$ 3,965.35

Baixada
Santista

III Conferência em Neurociências
e Psicanálise

1

R$ 4,015.07

17

Total

R$ 102,597.65

Saída
São Paulo

Saude em ação

1

R$ 987.69

São Paulo

Saude em ação

1

R$ 627.98

São Paulo

Saude em ação

1

R$ 627.98

São Paulo

Saude em ação

1

R$ 627.98

São Paulo

Saude em ação

1

R$ 1,303.29

LISTA
PENDENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO
2011/2012

Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

Coordenadora: Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira

Homologada no CAE- Conselho de Assuntos Estudantis em dezembro de
2010, a Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer – CCEL, definiu como
objetivos da gestão:


Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de
Assistência Estudantil – PNAES, no que se refere ao desenvolvimento de ações
nas áreas de Cultura, Esporte e Lazer;



Desenvolvimento de um programa de acesso e difusão de práticas culturais,
esportivas e de lazer ao corpo discente da UNIFESP; a partir das concepções de
lazer como direito social, promoção da saúde e qualidade de vida;



Discutir e elaborar propostas de ação junto à comunidade acadêmica, em
especial, junto aos Centros Acadêmicos e Associações Atléticas dos Campi;



Incentivar e difundir distintas atividades culturais, como elemento complementar
à formação acadêmica;



Incentivar e difundir atividades esportivas e de lazer, como elemento
complementar às ações de atenção à saúde;



Organizar e auxiliar a organização de eventos culturais, esportivos e de lazer.

A CCEL, não contando com orçamento específico advindo do repasse do MEC, definiu como
meta para cumprir seus objetivos, o estabelecimento de parcerias para captação de recursos. A
parceria foi estabelecida com a FAP UNIFESP, que financiou todos os seus projetos e ações.
Pode-se afirmar que boa parte dos objetivos propostos foi atingida. As principais ações
desta coordenadoria foram concretizadas por meio de editais temáticos, abertos aos
estudantes de graduação, pós-graduação strictu sensu e residência de todos os Campi. Todos
os editais foram avaliados por comissão designada pela PRAE, sob a presidência da
Coordenadora da CCEL. As comissões de avaliação dos editais foram compostas por docentes e
técnicos dos diferentes Campi da universidade. Cabe destacar que cada um dos projetos
aprovados nos diferentes editais beneficiou grande número de alunos em todos os Campi,
considerando a natureza coletiva das atividades propostas. Segue descrição de cada um dos
editais. Todos os editais na íntegra, bem como informações complementares encontram-se no
site da PRAE.

PROESPORTE

Objetivo: Selecionar projetos esportivos de estudantes de graduação, pós-graduação stricto
sensu e residência da Unifesp, buscando incentivar as manifestações esportivas estudantis da
Unifesp.
Realização: Duas edições, a 1ª no ano de 2011 e a 2ª em 2012.
Valor disponibilizado pela FAP: R$ 30.000,00 para a 1ª edição e R$36.000,00 para a 2ª edição
Projetos inscritos e contemplados:
1ª edição – 15 projetos inscritos e sete contemplados.
Contemplados:

- V TIBS – Torneio Interno da Baixada Santista - Campus Baixada Santista
- Clube do Pedal - Campus Baixada Santista
- I SEP – Semana do Esporte Paraolímpico - Campus Baixada Santista

- Incentivo ao Esporte nos Campi da Unifesp através da competição Interunifesp Campus São Paulo
- Unifesp Humanas nas Ligas Universitárias - Campus Guarulhos
- Solicitação de material esportivo - Campus Osasco
- Incentivo ao esporte aos estudantes de graduação e pós-graduação de enfermagem da
Unifesp - Campus São Paulo
2ª edição – 11 projetos inscritos e 8 contemplados.
Contemplados:
- V TIBS – Torneio Interno da Baixada Santista - Campus Baixada Santista
- Compra de materiais esportivos Associação Atlética Acadêmica Unifesp Osasco - Campus
Osasco

- Promoção à saúde a partir do incentivo à prática esportiva - Campus São Paulo
- Aquisição de artigos para treinamento esportivo - Campus São Paulo
- Lutas, disciplina e interatividade: Artes Marciais no Campus Guarulhos - Campus Guarulhos
- Aquisição de material esportivo - Campus Baixada Santista

- INTRABIO – competição esportiva do curso de Biomedicina Unifesp - Campus São
Paulo
- XXIII Intercalou – evento esportivo com integração social - Campus São Paulo

Interunifesp

PROCULTURA

Objetivo: Selecionar projetos culturais de estudantes de graduação, pós-graduação stricto
sensu e residência da Unifesp, buscando incentivar as diferentes manifestações cultuais dos
estudantes da Unifesp.
Realização: Duas edições, a 1ª no ano de 2011 e a 2ª em 2012.
Valor disponibilizado pela FAP: R$ 30.000,00 para a 1ª edição e R$36.000,00 para a 2ª edição
Projetos inscritos e contemplados:
1ª edição – 25 projetos inscritos e 7 contemplados.
Contemplados:
- Festival de curtas em 60 segundos na cidade de Santos - Campus Baixada Santista
- Corpo em expansão: Dança e cultura na Unifesp em expansão - Campus Guarulhos
- Parcerias em uma hora de MPB: revelando ouvintes e desvelando compositores (I Festival da
Canção) - Campus Guarulhos
- Cine história: a história do Brasil através do cinema - Campus Guarulhos
- III Semana da Consciência negra – Unifesp Diadema – Campus Diadema
- Repicapau: Batucada Universitária da Baixada - Campus Baixada Santista
- Bateria Malaghetta: cultura musical na universidade e nas escolas - Campus Guarulhos

2ª edição – 28 projetos inscritos e oito contemplados.
Contemplados:
- Pimentas no olhar: fotografias de si, para si, para nós, para os outros, para todos - Campus
Guarulhos

- Mostra fotográfica: a infância de meninos e meninas no assentamento do MST Campus Guarulhos
- Companhia de dança NUCCA – UNIFESP - Campus Guarulhos
- II Festival da Canção Unifesp - Campus Guarulhos (cópia do cartaz na fig. abaixo)
- Tradições Afro-brasileiras, Oralidade e o Maracatu de Baque Virado - Campus
Guarulhos
- Literatura em cena: uma viagem cultural - Campus Baixada Santista
- Periódico “O Pimenteiro” - Campus Guarulhos
- I Mostra Cultural – UNIFESP SJC - Campus São José dos Campos

APOIO A PROPOSTAS PARA ATIVIDADES DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 2012
Objetivo: Incentivar e apoiar a cultura de recepção solidária aos novos acadêmicos da
instituição, por meio de custeio de despesas com a realização de eventos e/ou atividades de
recepção aos calouros de 2012.
Realização: 2011 (para recepção aos calouros de 2012)
Valor disponibilizado pela FAP: R$ 6.000,00
Projetos inscritos e contemplados: 16 projetos inscritos e 6 contemplados.
Contemplados:
- Projeto Integrando – Promovendo a integração sem humilhação - Campus São José dos
Campos
- Sustentabilidade - Integração da Universidade com a Sociedade - Campus São Paulo
- Mão na Roda - Campus São Paulo
- Atividades de recepção aos calouros do curso de Ciências da Computação - Campus São José
dos Campos
- 1ª Recepção de calouros da EPPEN - Unifesp Osasco - Campus Osasco
- Aproximando-se da Nova Realidade - Campus Baixada Santista

Mão na roda

CONCURSO UNIFESP EM CONTOS

Objetivo: Estimular a cultura da produção literária discente, premiando contos individuais
inéditos que tenham a UNIFESP como cenário.
Realização: 2011
Premiação disponibilizada pela FAP: 1 Notebook para o 1º colocado, 1 Netbook para o 2º
colocado e 1 Netbook para o 3º colocado. Publicação do livro “UNIFESP em contos”, com os 11
melhores contos do concurso. OBS: O livro encontra-se no prelo, a previsão de seu lançamento
é janeiro de 2013.
Contos inscritos e premiados: 24 contos inscritos e oito premiados.
Contos premiados:
- Memento Mori. Autora: Celeste Baumann - Campus Guarulhos
- Na linha de João. O céu, o chão... E só. Autora: Camila de Sousa Trindade - Campus
Guarulhos
- Universo Fantástico Extraordinário de Sentidos Próprios. Autora: Vanessa Neri Rodrigues Campus Guarulhos
- Coração de Lata. Autora: Melissa Grant Hanni - Campus São José dos Campos
- O acaso da cidade interposta. Autor: Luis Felipe Batista Hiar - Campus São Paulo
- O demônio descendo a escada. Autor: Vinícius Alves de Souza - Campus Guarulhos
- A moça. Autora: Gláucia Antonovicz Lopes - Campus Guarulhos
- Porque aqui é o meu lugar. Autor: Gustavo Piva Vicentini - Campus São Paulo
- Tempos avessos. Autora: Marília Gabrielle de Paula - Campus Guarulhos
- Olhar. Autora: Thamara Christina de Andrade Rissoni - Campus São Paulo
- UNIFESTA. Autor: Victor dos Santos Moraes - Campus Guarulhos

Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer – PRAE
Dezembro, 2012.

Anexo 1
Regimento da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1
O presente Regimento Interno dispõe sobre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, suas
coordenadorias, núcleos e respectivas atribuições.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2
A PRAE é um órgão subordinado à Reitoria da Universidade Federal de São Paulo, tendo como
finalidade:
I. planejar e propor as políticas de ações afirmativas, de permanência, de saúde, esportivas,
culturais
e de formação complementar dirigidas aos estudantes da universidade;
II. executar as atividades de assistência e promoção social dirigidas a todos os estudantes da
Universidade;
III. executar as deliberações do Conselho de Assuntos Estudantis.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 3
Constituem setores administrativos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
I. COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DE PERMANÊNCIA – CAAP
II. COORDENADORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ESTUDANTE – CAISE
III. COORDENADORIA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS – CAA
IV. COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – CCEL
V. NÚCLEOS DE APOIO AO ESTUDANTE – NAE
V. DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DA
VI. SECRETARIA

Art. 4
A SECRETARIA será dirigida por um Secretário designado pelo Pró-Reitor de Assuntos
Estudantis e terá as seguintes atribuições:
I. secretariar o Pró-Reitor;
II. criar e manter cadastros informatizados de servidores e alunos de acordo com as necessidades
da
PRAE;
III. manter em ordem e zelar pelo arquivos da PRAE;
IV. responsabilizar-se pelo recebimento, distribuição e emissão de correspondência da PRAE;
V. realizar outras tarefas que lhe sejam pertinentes.
Art. 5
A COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E DE PERMANÊNCIA será dirigida por
um coordenador designado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e homologado pelo CAE e
terá as seguintes atribuições:
I. Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações nas áreas de Ações Afirmativas
e de Permanência;
II. Criar mecanismos de acesso e aproveitamento pleno da formação acadêmica aos estudantes
que se apresentem em condições financeiras e sociais desfavorecidas, bem como elaborar
programas específicos para as demandas e os perfis sócioacadêmicos existentes;
III. Elaborar e promover a política de assistência estudantil que compreende, entre outras coisas,
auxílios referentes à manutenção, moradia, alimentação e transporte dos alunos;
IV. Criação de ações que busquem o acesso e o melhor aproveitamento do ambiente
universitário e da formação acadêmica;
V. Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos índices de evasão;
VI. Elaboração de políticas e ações afirmativas para a consolidação de uma Universidade
socialmente referenciada;
VII. Levantamento de dados que componham o perfil socioeconômico e cultural da comunidade
discente e dos estudantes da Unifesp;
VIII. Elaboração de programas voltados primordialmente aos alunos em condições
socioeconômicas pouco favorecidas;
IX. Promoção de fóruns, eventos e debates na comunidade acadêmica sobre o tema permanência
e universidade pública;
Art. 6
A COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTUDANTE será dirigida por um
coordenador designado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e homologado pelo CAE e terá
as seguintes atribuições:

I. Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações na área de Atenção à Saúde do
Estudante;
II. Desenvolver um programa de assistência ao corpo discente da UNIFESP, integrando os níveis
hierárquicos de atenção primária, secundária e terciária, em consonância com as diretrizes do
SUS;
III. Propiciar e facilitar o acesso a atendimento integral em saúde;
IV. Desenvolver ações para promoção da saúde no campo da saúde sexual e reprodutiva e
atenção ao uso prejudicial de álcool e outras drogas
Parágrafo único: Integra a Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante o Serviço de Saúde
do Corpo Discente, que tem como atribuição atender as necessidades de atendimento médico
especializado aos estudantes de toda universidade.
Art. 7
A COORDENADORIA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS será dirigida por um coordenador
designado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e homologado pelo CAE e terá as seguintes
atribuições:
I. Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações na área de Atividades
Acadêmicas;
II. Desenvolvimento e Apoio às atividades complementares dos estudantes de Graduação e PósGraduação;
III. Fomentar a troca de saberes entre os campi;
IV. Desenvolver ações de formação e aperfeiçoamento dos estudantes;
V. Analisar e coordenar a disponibilidade de transporte para atividades extracurriculares;
VI. Organizar ações de apoio pedagógico;
VII. Colaborar com o processo de mobilidade estudantil;
VIII. Estimular a iniciação científica/inovação tecnológica dos estudantes, por meio do apoio às
diversas atividades coletivas desta área;
IX. Contribuir para o preparo do estudante frente ao mercado de trabalho, em parceria com as
coordenações/comissões dos cursos;
X. Colaborar com projetos de extensão coordenados pela PROEX, no estímulo/preparo dos
estudantes para sua atuação junto à comunidade.
Art. 8
A COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER será dirigida por um
coordenador designado pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e homologado pelo CAE e terá
as seguintes atribuições:
I. Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações nas áreas de Cultura, Esporte e
Lazer;

II. Desenvolvimento de um programa de acesso e difusão de práticas culturais, esportivas e de
lazer ao corpo discente da UNIFESP; a partir das concepções de lazer como direito social,
promoção da saúde e qualidade de vida;
III. Discussão e elaboração de propostas de ação junto à comunidade acadêmica, em especial,
aos Centros Acadêmicos e Associações Atléticas dos Campi;
IV. Incentivo e difusão de atividades culturais, como elemento complementar à formação
acadêmica;
V. Incentivo e difusão de atividades esportivas e de lazer, como elemento complementar às
ações de atenção à saúde;
VI. Organização e auxílio a eventos culturais, esportivos e de lazer;
Art. 9
O NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE – NAE é um órgão de apoio acadêmico aos
estudantes da UNIFESP que busca efetivar a Política de Assistência Estudantil definida pelo
CAE, estando vinculado à Pró-reitoria de Assuntos Estudantis. Suas atribuições são:
I. Elaborar e executar ações que visam contribuir para a permanência do estudante e a conclusão
do seu curso;
II. Contribuir para o desenvolvimento acadêmico, visando uma formação integral de qualidade,
nos aspectos culturais, educativos e biopsicossociais do corpo discente;
Parágrafo único – A concepção de apoio aqui apontada refere-se ao conjunto de suportes e ações
referendadas pelas categorias profissionais que podem ser utilizados, individual ou
coletivamente, visando garantir a permanência do estudante no curso. Nesse sentido, pressupõe
ações integradas à finalidade da formação acadêmica sem assumir ou justapor-se aos demais
suportes sociais, caracterizados pela família, redes sociais e as políticas públicas locais.
III. O NAE presente em cada campus deverá ter a seguinte composição mínima:
a) Coordenador, que deverá ser designado entre os membros da equipe do NAE ou docente do
campus, indicado pelo Diretor Acadêmico e homologado pelo Conselho de Assuntos Estudantis;
b) Assistente Administrativo;
c) Assistente Social;
d) Enfermeiro;
e) Médico;
f) Pedagogo;
g) Psicólogo;
Parágrafo único – Durante o período de implantação dos NAES, caberá à PRAE, à Diretoria
Acadêmica, ao coordenador e às equipes dos NAEs a organização das possíveis deficiências na
composição da equipe e suprirá as necessidades diretamente com as coordenações da PRAE.
IV. A operacionalização das ações e as atribuições específicas dos profissionais serão definidas
através de Regimento Interno do NAE aprovado pelo Conselho de Assuntos Estudantis.
Art. 10
A DIRETORIA ADMINISTRATIVA da PRAE será dirigida por um diretor indicado pelo Próreitor de Assuntos Estudantis e terá a seguinte finalidade:
I. Efetuar os pedidos de compra da PRAE;
II. Acompanhar a execução orçamentária da PRAE;
III. Apresentar o balanço financeiro-contábil mensal e anual da PRAE.

Anexo 2

*

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Reitor: Prof. Dr. Walter Manna Albertoni
Pró- Reitor de Assuntos Estudantis: Prof. Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto
Pró- Reitor Adjunto de Assuntos Estudantis: Prof. Dr. João Aléssio Juliano Perfeito
Coordenadora de Ações Afirmativas e de Permanência: Profa. Dra. Fernanda
Miranda Cruz
Coordenadora de Atenção à Saúde do Estudante: Profa. Dra. Isabel Cristina
Céspedes
Coordenadora de Atividades Acadêmicas: Profa. Dra. Juliana Céspedes
Coordenadora de Cultura, Esporte e Lazer: Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de
Oliveira
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Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Missão
Desenvolver ações institucionais direcionadas para o acesso, para a permanência e
para a conclusão de todos os estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp,
visando a excelência na sua formação integral, pautada nas responsabilidades ética,
social e ambiental.
Visão
Ser uma Pró-Reitoria de referência nacional na assistência estudantil, comprometido
com a integração acadêmica, cultural e social do estudante.
Valores
Credibilidade
Compromisso com a democracia
Eficiência
Excelência Acadêmica
Respeito à diversidade intelectual, artística, social e política
Responsabilidade social e solidariedade
Transparência

3

A criação da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Unifesp
A expansão da universidade evidenciou a necessidade da Unifesp de implementar
uma efetiva política de assistência estudantil. Não é possível democratizar o acesso e
a permanência na universidade sem desenvolver programas de auxílios aos
estudantes, em especial aos relacionados à moradia, alimentação e transporte, por
serem básicos para a permanência estudantil. Também é importante promover,
incentivar e apoiar a participação dos estudantes em atividades culturais, esportivas e
acadêmicas que vão além da sala de aula. Todas essas demandas estão em
consonância com o estatuto da universidade, aprovado pelo Conselho Universitário
em 30 de março de 2010, e com o Plano Nacional de Assistência Estudantil, instituído
pelo decreto-lei 7234 de 19 de julho de 2010. A PRAE passa funcionar de fato no dia
13 de outubro de 2010 com a homologação do primeiro pró-reitor de assuntos
estudantis pelo Consu.
Na primeira reunião do Conselho de Assuntos Estudantis foi aprovada a criação de
quatro coordenadorias da PRAE:

Ações afirmativas e políticas de permanência

Objetivos Gerais


Criar mecanismos de acesso e aproveitamento pleno da formação acadêmica aos
estudantes que se apresentem em condições financeiras e sociais desfavorecidas,
bem como elaborar programas específicos para as demandas e os perfis
sócioacadêmicos existentes;



Elaborar e promover a política de assistência estudantil que compreende, entre
outras coisas, auxílios referentes à manutenção, moradia, alimentação e transporte
dos alunos;



Criação de ações que busquem o acesso e o melhor aproveitamento do ambiente
universitário e da formação acadêmica;



Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos índices de
evasão;



Elaboração de políticas e ações afirmativas para a consolidação de uma
Universidade socialmente referenciada;
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Levantamento de dados que componham o perfil socioeconômico e cultural da
comunidade discente e dos estudantes da Unifesp;



Elaboração de programas voltados primordialmente aos alunos em condições
socioeconômicas pouco favorecidas;



Promoção de fóruns, eventos e debates na comunidade acadêmica sobre o tema
permanência e universidade pública;



Captação de recursos, por meio de parcerias e projetos.

Atenção Integral à Saúde do Estudante

Objetivos Gerais



Desenvolver um programa de assistência ao corpo discente da UNIFESP,
integrando os planos de atenção primária (promoção de saúde e proteção
específica), secundária (diagnóstico e tratamento precoce e limitação da
incapacidade) e terciária (reabilitação);



Atendimento de urgência em parceria com hospitais da região;



Atendimento primário nos NAE; secundário, na Casa do Aluno; e terciário no
Hospital São Paulo;



Propiciar e facilitar o acesso a atendimento integral em saúde utilizando métodos
preventivos e assistenciais;



Prevenir, detectar e tratar precocemente problemas sanitários mais prevalentes
como doenças sexualmente transmissíveis, uso de álcool e drogas, e depressão;



Desenvolver ações preventivas no âmbito do planejamento familiar, saúde física e
mental.

Atividades Acadêmicas

Objetivos Gerais


Desenvolvimento e Apoio às atividades complementares dos estudantes de
Graduação e Pós-Graduação;



Fomentar a troca de saberes entre os campi;



Ações de formação e aperfeiçoamento (capacitação);
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Fornecer aos estudantes conhecimento sobre novas tecnologias;



Analisar e coordenar a disponibilidade de transporte para atividades
extracurriculares;



Organizar ações de apoio psicopedagógico;



Atuar no processo de mobilidade estudantil;



Estimular a iniciação científica/inovação tecnológica dos estudantes, por meio do
apoio às diversas atividades coletivas desta área;



Contribuir para o preparo do estudante frente ao mercado de trabalho, em parceria
com as coordenações/comissões dos cursos;



Colaborar com projetos de extensão coordenados pela PROEX, no
estímulo/preparo dos estudantes para sua atuação junto à comunidade;

Cultura, Esporte e Lazer
Objetivos Gerais


Contribuir para o cumprimento das deliberações do Programa Nacional de Assistência
Estudantil – PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações nas áreas de Cultura,
Esporte e Lazer;



Desenvolvimento de um programa de acesso e difusão de práticas culturais, esportivas e
de lazer ao corpo discente da UNIFESP; a partir das concepções de lazer, direito social e
promoção da saúde e qualidade de vida;



Discussão e elaboração de propostas de ação junto à comunidade acadêmica, em
especial, aos Centros Acadêmicos e Associações Atléticas dos Campi;



Incentivo e difusão de atividades culturais, como elemento complementar à formação
acadêmica;



Incentivo e difusão de atividades esportivas e de lazer, como elemento complementar às
ações de atenção à saúde;



Organização e auxílio a eventos culturais, esportivos e de lazer;
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Ações previstas no período 2011-2015
I.
COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E POLÍTICAS DE
PERMANÊNCIA

1. TIPOS DE AUXÍLIOS DO PROGRAMA DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
1.1

Auxílio Alimentação
finalidade :

destinado a auxiliar a nutrição básica dos estudantes

beneficiados pelo

1.2

programa de permanência.

valor :

R$ 300,00 (trezentos reais) mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Transporte
finalidade :

destinado a auxiliar o deslocamento do estudante de sua

moradia à universidade

1.3

1.4

valor :

R$ 300,00 mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Moradia:
finalidade :

destinado a auxiliar nos custos com aluguel, durante o ano.

valor:

R$ 400,00 mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Material Didático:
finalidade:

destinado a auxiliar nos custos para aquisição com material

bibliográfico das disciplinas cursadas durante a graduação

1.5

valor:

R$ 50,00 mensais

vigência:

12 meses

Auxílio Creche:
finalidade:

destinado a estudantes com filhos até 5 anos de idade.
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1.6

valor:

R$120,00 (cento e vinte reais)

vigência:

12 meses

Auxílio Emergencial
finalidade:

destinam-se a alunos calouros em condições socioeconômicas

vulneráveis e que necessitam do recebimento do auxílio antes da data do
processo seletivo regular para solicitação das bolsas.
valor:

R$600,00 (seiscentos reais)

vigência:

02 meses

2. METAS
Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e redução dos
índices de retenção e evasão.
Atender a 100% dos estudantes que necessitam dos auxílios, conforme
análise socioeconômica

3. VALORES DOS AUXÍLIOS

N° AUXÍLIOS

2012

2013

2014 2015 VALOR
AUXILIO
MENSAL

ALIMENTAÇAO

1100

1210

1331 1465 300,00

TRANSPORTE

500

550

605

666

300,00

MORADIA *

400

300

300

200

400,00

CRECHE

40

44

49

54

120,00

MATERIAL

350

385

424

466

100,00

60

66

73

80

600,00

DIDÁTICO
EMERGENCIAL

* O número de auxílios moradia diminui com a inauguração das moradias estudantis
em 2012 e 2014 (seção 4 a seguir).
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4. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS
O Conselho de Assuntos Estudantis aprovou em reunião realizada dia 28 de março a
construção de moradias estudantis em todos os campi da universidade: o projeto
prevê a entrega de 480 vagas em 2012 e mais 480 vagas em 2014:

1a etapa: Início em 03/2012 e término em 11/2012
No. de
Campus

vagas

Valor

Baixada Santista

96

R$ 3.000.000,00

Diadema

64

R$ 2.000.000,00

Guarulhos

160

R$ 5.000.000,00

Osasco

32

R$ 1.000.000,00

Campos

64

R$ 2.000.000,00

São Paulo

64

R$ 2.000.000,00

Total

480

R$ 15.000.000,00

São José dos

2a etapa: Início em 03/2014 e término em 11/2014
No. de
Campus

vagas

Valor

Baixada Santista

96

R$ 3.000.000,00

Diadema

64

R$ 2.000.000,00

Guarulhos

160

R$ 5.000.000,00

Osasco

64

R$ 2.000.000,00

Campos

64

R$ 2.000.000,00

São Paulo

32

R$ 1.000.000,00

Total

480

R$ 15.000.000,00

São José dos

Vagas
Totais

960

Valor
R$ 30.000.000,00
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As moradias, tão essenciais no processo de democratização do acesso e permanência
na universidade, devem viabilizar a mobilidade estudantil e estarem também inseridas
na comunidade, contribuindo para a melhoria do seu entorno.

5. Subsídio aos estudantes de graduação nos restaurantes universitários

A política de subsídios nos restaurantes para os estudantes de graduação é
fundamental para a permanência dos mesmos na universidade. Temos a seguinte
previsão:
Ano
2012
2013
2104
2015

Refeições/dia
3000
3500
4000
4500

Total

II.

Custeio(anual)
R$ 2.400.000,00
R$ 2.800.000,00
R$ 3.200.000,00
R$ 3.600.000,00
R$
12.000.000,00

COORDENADORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO
ESTUDANTE

II.

COORDENADORIA

DE

ATENÇÃO

INTEGRAL

À

SAÚDE

DO

ESTUDANTE

A Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Estudante tem como meta
desenvolver programas de atenção à saúde física e mental do corpo discente da
UNIFESP, a partir:

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção primária para os estudantes
através do Núcleo de Apoio ao Estudante presente em cada campus; neste sentido,
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propõe-se a atuação do médico e enfermeira atuando no acolhimento dos distúrbios
físicos que os estudantes possam apresentar e que não necessitem de especialidades
médicas; a atuação do psicólogo deverá ter como foco os distúrbios mentais que os
estudantes possam apresentar e que não necessitem de atendimento psiquiátrico;
estes profissionais também deverão atuar nos programas vinculados a esta
coordenadoria;
CUSTO ANUAL: R$ 30.000,00

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção secundária através do
Serviço de Saúde do Corpo Discente (Casa do Aluno) sediado no campus São Paulo;
este setor deverá contemplar as necessidades de atendimento médico especializado
em saúde física e mental, com apoio de enfermeiros e auxiliares de enfermagem, a
partir dos encaminhamentos oriundos dos setores de atendimento primário (NAEs);
este atendimento deverá ser contínuo e sistematizado; também deverá contemplar
atendimento

odontológico

nas

especialidades

não

envolvam

procedimentos

restauradores, obturadores ou protéticos; além disso, através de parceria com o
Hospital São Paulo, ter-se-á condições de se realizar exames complementares
laboratoriais e de imagem, quando estritamente necessário para a complementação
do atendimento secundário;
CUSTO ANUAL: R$ 30.000,00
Para manutenção deste setor, será necessário a aquisição de
imóvel nas proximidades do campus SP, com valor estimado de R$
1.000.000,00, já que o imóvel hoje ocupado é alugado e mantido
com o apoio da Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina-SPDM.

- do estabelecimento de um plano de atuação em atenção terciária através de parceria
com o Hospital São Paulo, nos casos em que se torna necessário internação
hospitalar;
- de atendimentos de urgência a ser contemplado através de parceria com hospitais da
região de cada campus;

Esta coordenadoria deverá também sistematizar um programa voltado aos estudantes
ingressantes, promovendo consulta clínica e exame laboratorial para análise do perfil
da população discente da UNIFESP, com intuito de orientar as ações de
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prevenção/promoção e assistência em saúde. As análises dos exames laboratoriais
serão realizadas em parceria com o Hospital São Paulo e com a Colsan.
CUSTO ANUAL R$: 10.000,00

Além das ações acima destacadas, será desenvolvido um conjunto de Programas
denominado “Universidade Saudável” que contempla:

Programa Alimente-se Bem
Tem como foco a sistematização de palestras e cursos de orientação para que os
discentes possam desenvolver habilidades quanto à organização de sua dieta, em sua
moradia ou nos locais onde frequentemente costuma alimentar-se, a partir do
conhecimento do valor nutricional dos alimentos e suas necessidades diárias, além de
condições fisiopatológicas específicas que possam apresentar e que demandem a
necessidade de dieta específica.
Dentro deste programa, tem-se como meta acompanhar a qualidade das refeições
servidas nos restaurantes universitários, assim como o valor nutricional e a variedade
de alimentos propostos nos contratos com as empresas terceirizadas.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva
Tem como foco ações de orientação com relação ao comportamento sexual do
estudante, sistematizando campanhas, palestras e cursos que possam oferecer
informações

pertinentes

ao

planejamento

familiar,

doenças

sexualmente

transmissíveis e ciclos fisiológicos do aparelho reprodutor, além da saúde da mulher.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Atenção ao Uso e Abuso de Drogas
Tem como foco sistematizar ações de orientação com relação ao comportamento do
estudante frente às diversas substâncias químicas que provocam dependência como
nicotina, álcool, maconha, cocaína, crack, heroína, etc. Através de palestras,
campanhas, debates, fóruns, entre outros, tendo como alvo orientar, dialogar e acolher
os discentes nas questões que envolvem o uso e abuso destas substâncias. Informar
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sobre os comportamentos associados ao seu uso/abuso que possam refletir em sua
formação acadêmica, em suas relações sociais com a família e amigos, e

em sua

saúde física.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Atenção à Acessibilidade na Universidade
Tem como foco promover campanhas de esclarecimento e conscientização dos
universitários frente às questões relacionadas às diversas formas de dificuldades
físicas ou motoras que indivíduos da comunidade acadêmica e sociedade em geral
possam apresentar. Discutir a acessibilidade que os portadores destas dificuldades
possam encontrar, nos campi de nossa universidade, além da democratização dos
espaços e do ensino para os mesmos. Planejar ações de convivência destes com a
comunidade acadêmica em geral e colaborar para o cumprimento da legislação
vigente associada às questões da acessibilidade.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa Corpo Saudável
Tem como foco, em parceria com a Coordenadoria de Esporte, Lazer e Cultura,
promover jogos, brincadeiras, danças e outras ações que possam trazer as práticas
esportivas para o cotidiano do corpo discente, visando à manutenção ou melhoria de
sua condição de saúde em geral. Através das práticas esportivas desenvolvidas em
grupo, promover a interação entre os discentes dos vários cursos e campi da
UNIFESP.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Programa de Apoio Psicológico ao Estudante

Tem como foco atuar no acolhimento psicológico dos estudantes através de escuta
clínica, realizar aconselhamento, orientação e/ou intervenção psicológica na resolução
de problemas de natureza afetivo-emocional, ajudar os estudantes a superarem
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dificuldades de relacionamento, afetivas e adaptativas que estejam interferindo no
desempenho acadêmico, contribuir para a permanência no curso e melhor
aproveitamento acadêmico, promover ações preventivas e educativas em prol da
saúde mental dos estudantes, identificar as patologias mais frequentes que estejam
afetando

os

estudantes

e

atuar

de

forma

preventiva

e

curativa,

realizar

encaminhamento para outros profissionais e demais serviços especializados.
CUSTO ANUAL: R$ 5.000,00

Aquisição de imóvel próprio para o Serviço de Saúde do Corpo Discente em
2012: valor R$2.000.000,00.

III.

COORDENADORIA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS

1. PROJETO PROFORMAÇÃO ESTUDANTIL

Este projeto visa oferecer aos estudantes de graduação uma oportunidade de obter
capacitação adicional em sua formação, além de colaborar com estudantes que
possam apresentar dificuldades de aprendizado devido às dificuldades de formação
nos estágios anteriores à universidade. Entrará em vigor a partir do 2º. semestre de
2011, e tem como objetivo oferecer aos estudantes de graduação cursos nas
seguintes temáticas:

Habilidades Lingüísticas
- Comunicação Escrita
- Português para Estudantes Estrangeiros
- Língua Estrangeira
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- Comunicação Oral

Comunicação Técnico-Científica
- Metodologia Científica
- Busca Bibliográfica
- Produção de Texto

Habilidades Exatas
- Matemática
- Estatística
- Computação

Para elaboração destes cursos, a PRAE elaborará edital para seleção de docentes
que tenham expertise nas temáticas acima através de projetos apresentados para os
diversos cursos, juntamente com editais voltados para a seleção de estudantes que
possam colaborar com a elaboração dos mesmos. Estes comporão os chamados
Grupos de Elaboração e de Gestão que estarão vinculados a esta coordenadoria.
Adicionalmente, serão selecionados estudantes que comporão os Grupos de Trabalho,
que executarão a proposta de cada curso em todos os campi da UNIFESP.

Prevê-se que em média cada curso tenha duas turmas por semestre em todos os
campi contendo 20 estudantes em cada uma, totalizando 2400 estudantes por
semestre ou 4800 por ano.

Recursos necessários: R$100.000,00 por ano.
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2. COMISSÃO DE POLÍTICA DE TRANSPORTE

Como incentivo à participação dos estudantes de graduação em eventos de caráter
didático-pedagógico, cultural ou esportivo, tem-se uma Comissão de Política de
Transporte (paritária) vinculada a esta coordenadoria, que fará o planejamento e
gestão da verba da PRAE destinada para tal finalidade, contemplando através de
editais semestrais as solicitações dos diversos cursos e campi. Prevê-se que em
média, cada curso dos campi da UNIFESP possa ser contemplado com um evento por
semestre através de transporte terrestre para 44 estudantes. Como a UNIFESP conta
hoje com 30 cursos de graduação em andamento, tem-se uma média de 1320
estudantes contemplados por ano.

Recursos Necessários: R$250.000,00 por ano.

3. ASSESSORIA INTERNACIONAL

Com o objetivo de contribuir para a mobilidade estudantil, esta coordenadoria mantém
seu representante junto à Assessoria Internacional, compondo a Coordenadoria de
Mobilidade, que discutirá os aspectos que envolvem a mobilidade estudantil
internacional. Ainda não é possível estimar o número de estudantes que poderão ser
apoiados através da Coordenadoria de Mobilidade.

4. AGÊNCIA DE EMPREENDEDORISMO DOS PÓS-GRADUANDOS

Pensando em atuar no preparo e inserção dos pós-graduandos no mercado de
trabalho, esta coordenadoria, juntamente com estudantes de pós-graduação, estão
criando esta agência, que promoverá a capacitação dos pós-graduandos em termos
de gestão de carreira, habilidades específicas, empreendedorismo, também em
termos de tecnologia; promoverá ações de parceria com instituições acadêmicas e
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empresas em geral, para inserção do pós-graduando em estruturas de atuação a partir
de sua formação, além de tornar conhecido o centro de formação da UNIFESP para
estas instituições/empresas. Também terá o papel de manter os pós-graduandos
informados a respeitos de vagas e editais. Deverá ser de apoio para os 2700
estudantes de pós-graduação estrito sensu e 6000 lato sensu da UNIFESP.

5. COMISSÃO DE MERCADO DE TRABALHO PARA OS GRADUANDOS

Esta comissão terá um perfil de atuação semelhante à Agência de Empreendedorismo
dos Pós-Graduandos, pois tem como objetivo a criação de uma agência de mesmo
caráter de trabalho. Além disso, tem como objetivo atuar em conjunto com as
Empresas Juniores que estão sendo organizadas nos diversos campi. Pretende
colaborar com o número total de estudantes de graduação da UNIFESP.

6. AÇÕES PEDAGÓGICAS

Esta coordenadoria desenvolverá ações de apoio psicopedagógico para os
graduandos e pós-graduandos, através de mini-cursos, palestras, oficinas, dinâmicas,
etc. Sua abrangência de atuação inclui toda a comunidade acadêmica.

7. SUBSÍDIOS À REFEIÇÃO DOS PÓS-GRADUANDOS

Esta coordenadoria atuará na articulação de recursos para subsidiar as refeições nos
Restaurantes Universitários para os pós-graduandos que não estão inclusos no uso da
verba estudantil vinculada ao PNAES. Pretende-se subsidiar a refeição de ao menos
30% dos estudantes de pós-graduação estrito sensu (2700) e lato sensu (6000).

Recursos Necessários: R$1.000.000,00 por ano.
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8. CICLO DE PALESTRAS

Esta coordenadoria manterá de forma permanente Ciclos de Palestras voltados às
diversas temáticas que envolvem as dimensões de formação dos graduandos e pósgraduandos em todos os campi da UNIFESP.

Recursos Necessários: R$20.000,00 por ano (diárias e passagens).

9. PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

Ter acesso a

um

computador

e

à

internet

é

indispensável

para

o

bom

acompanhamento do curso, independente da área. Dado que os alunos em situação
sócio-econômica vulnerável tem esse acesso prejudicado por barreiras econômicas,
visamos a implantação de um programa de inclusão digital que prevê a compra a
disponibilização de notebooks aos alunos contemplados pelos auxílios-permanência
da universidade. Para isso, prevemos a compra de 200 notebooks por ano, conforme
descrição abaixo:

Ano
2012
2013
2104
2015
Total

No de
notebooks
200
200
200
200
800

Investimento
(capital)
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 1.200.000,00

Para acesso à internet prevemos o pagamento de um provedor 3G para cada um dos
aparelhos, conforme descrição abaixo:
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Ano
2012
2013
2104
2015
Total

No Provedores
200
400
600
800
800

IV.

Investimento
anual (custeio)
R$ 144.000,00
R$ 288.000,00
R$ 432.000,00
R$ 576.000,00
R$ 1.440.000,00

COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

1- AUXÍLIOS E PROGRAMAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
1.1. Edital Procultura estudantil
Finalidade: Selecionar projetos culturais de estudantes da Unifesp, com o
objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais estudantis,
por meio da concessão de recursos financeiros para o custeio de despesas
com a realização de eventos e/ou ações culturais, publicações culturais
(eletrônicas ou físicas), produtos culturais e manutenção de grupos artísticos
vinculados à Universidade Federal de São Paulo.
Valor: R$ 8.000,00 para cada projeto selecionado
Periodicidade do edital: semestral
Quantidade de projetos selecionados por edital: 5
1.2. Edital Proesporte estudantil
Finalidade: Selecionar projetos esportivos de estudantes da Unifesp, com o
objetivo de incentivar a cultura esportiva estudantil, por meio da concessão de
recursos financeiros para o custeio de despesas com a realização de eventos
e/ou ações esportivas e compra de materiais esportivos.
Valor: R$ 8.000,00 para cada projeto selecionado
Periodicidade do edital: semestral
Quantidade de projetos selecionados por edital: 5
1.3. Programa Corpo Ativo
Finalidade: Promover junto ao corpo discente da Unifesp uma reflexão
ampliada sobre atividade física, saúde e qualidade de vida, bem como
incentivar a formação de grupos de estudantes nos diferentes campi para a
prática de atividades físicas diversas com orientação.
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Tipo de programa: permanente
2- VALORES
Auxílios
Tipos

de

2012

2013

2014

2015

Auxílios

Valor

de Gasto

cada

auxílio anual

por

projeto

Gasto
quadrienal

selecionado
Edital

10

10

10

10

8.000,00

80.000,00

320.000,00

10

10

10

10

8.000,00

80.000,00

320.000,00

Procultura
Edital
Proesporte
Total

160.000,00 640.000,00
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