
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Bem-vindo(a) à Unifesp! 

Prezado(a) Estudante, 

 
Seja bem - vindo(a) à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)! 

 

Você agora faz parte de uma Universidade que tem como finalidade realizar 

atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão e que tem sido reconhecida 

como uma das melhores do país. Você certamente dedicará muito do seu tempo e de 

seu esforço para aproveitar bem o seu curso. Passará por um período da sua vida 

muito interessante, vivenciará muitas experiências e aprendizados que vão além da 

sala de aula. 

 

Aproveite! A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) existe para desenvolver 

ações institucionais direcionadas para o acesso, para a permanência e para a 

conclusão das atividades acadêmicas de estudantes de graduação e pós-graduação da 

Unifesp.  

 

Contamos com uma estrutura de restaurantes universitários, Núcleos de Apoio aos 

Estudantes em cada Campus (NAEs), Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD), 

equipes multiprofissionais e diversos programas. Neste manual e no site da PRAE, 

(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/) você encontra informações mais detalhadas. 

Contamos com a sua participação para o aprimoramento das políticas e programas, 

sempre em busca de uma universidade melhor para seus estudantes. 

 

Seja muito bem vindo(a) e tenha a PRAE como sua parceira durante 

o tempo em que for nosso(a) estudante. 
 

Professora Doutora Andrea Rabinovici 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis da Unifesp 

 
Professora Doutora Conceição Vieira da Silva Ohara 

Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis da Unifesp 
 
 
 

http://www.unifesp.br/


 

   

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 

 

Como participar das decisões da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis através do Conselho de Assuntos Estudantis? 

 

A PRAE é uma Pró-Reitoria voltada para as questões estudantis. Acima dela, existe o 

Conselho de Assuntos Estudantis (CAE), do qual os(as) estudantes, técnicos 

administrativos em educação e docentes participam através de seus representantes 

eleitos pelos seus pares de forma paritária. O CAE é a instância que define a criação, 

alteração e exclusão das políticas de permanência estudantil, de regras e diretrizes 

que balizarão os programas geridos e oferecidos pela PRAE aos estudantes. 

 

As atas e o registro filmado das reuniões ficam disponíveis no site da PRAE para 

consulta. Vale a pena se inteirar já que são assuntos de seu interesse. Escolha bem 

os representantes e acompanhe suas atuações, já que será deles a responsabilidade 

de representar os interesses estudantis relativos às temáticas da PRAE.  Participe! 

 

 

Estrutura de profissionais da PRAE 

 

A Pró-Reitoria é composta de quatro coordenadorias: Coordenadoria de Ações 

Afirmativas e Políticas de Permanência (CAAP); Coordenadoria de Atenção à Saúde 

do Estudante (CASE); Coordenadoria de Cultura, Atividade Física e Lazer (CCAL) e 

Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares (CAPAC). 

Além das coordenadorias e equipe técnica central, nas quais constam profissionais 

das áreas de serviço social, pedagogia, nutrição, psicologia, tecnologia da 

informação e área administrativa. Atuamos junto às coordenações dos Núcleos de 

Apoio aos Estudantes (NAEs) de cada campus, ao Serviço de Saúde do Corpo 

Discente (SSCD), bem como definimos as políticas dos restaurantes universitários 

junto com os campi.  

 



 

 

 

 Grande parte dessas ações são construídas, reconstruídas e acompanhadas por 

comissões, muitas delas paritárias. A participação de estudantes nesses espaços 

é fundamental! Esses são alguns temas tratados por Comissões: acessibilidade e 

inclusão, drogas, diversidade de gênero, alimentação, moradia, conflitos e 

violências etc.  

 

 

 

Quem são nossos(as) estudantes? 
 

A Comissão de Estudo do Perfil do Estudante de Graduação (CEPEG) das Pró-

Reitorias de Assuntos Estudantis (PRAE) e de Graduação (ProGrad) da Unifesp 
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realiza todos os anos diagnóstico que traz informações de estudantes 

ingressantes nos cursos de graduação da Unifesp, a fim de apresentar o perfil 

socioeconômico, cultural e acadêmico e melhor planejar nossas ações para 

estudantes. 

Participem de nossas pesquisas e para maior conhecimento acessem a última 

versão da “Análise do Perfil de Estudantes Ingressantes na Unifesp”: 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/publicacoes/publi/comunicados/244-

lancamento-da-analise-do-perfil-de-estudante-ingressante-na-unifesp 

 

 

A política de assistência estudantil da Unifesp 

A Política de Permanência Estudantil da Unifesp visa criar condições de acesso e 

aproveitamento pleno da formação acadêmica de estudantes, priorizando 

aqueles(as) em condições de vulnerabilidade socioeconômica.  

Ela foi instituída oficialmente após a criação pelo governo federal em 19 de julho 

de 2010, do Decreto 7234/10, que proporcionou a entrada em vigência da 

Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que visa a divisão percentual 

de orçamento do Ministério da Educação (MEC) para as ações relacionadas aos 

programas de permanência estudantil. 

A política 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. 

 

De onde vem os recursos da Assistência Estudantil da Unifesp? 
 
Plano Nacional de Assistência Estudantil 

O principal recurso para a manutenção das políticas de permanência provém do 

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES – Decreto 7234/10), com o qual 

mantemos o Programa de Auxílio Para o Estudante (PAPE), que concede aos 

estudantes que comprovem necessidade (vide edital no site) auxílios moradia, 

transporte, alimentação e creche. Também como política complementar, a partir de 

2013 entrou em vigor o Programa de Bolsa Permanência (PBP), que é gerido e 

administrado pelo Ministério da Educação (MEC), oferecendo o valor determinado 

pelo MEC a estudantes indígenas e quilombolas, conforme consta no site: 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/programas/programas/pbp  

 

 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/publicacoes/publi/comunicados/244-lancamento-da-analise-do-perfil-de-estudante-ingressante-na-unifesp
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/publicacoes/publi/comunicados/244-lancamento-da-analise-do-perfil-de-estudante-ingressante-na-unifesp
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/programas/programas/pbp


 

 

 

 

 

Estruturas de Serviços da Assistência Estudantil 
da Unifesp: NAEs, SSCD e Restaurantes 
Universitários 
 

 

Núcleos de Apoio ao Estudante (NAEs) 

 
Os Núcleos de Apoio ao Estudante (NAE), são órgãos multiprofissionais de apoio ao(à) 
estudante, localizados em cada campus da Unifesp e vinculados às políticas da Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis. São constituídos geralmente por: coordenador(a) e 
profissionais das áreas de serviço social, educação e da área da saúde e também por 
outras categorias profissionais, de modo a atender às necessidades específicas 
presentes em cada campus. Cada NAE dispõe do apoio de estudantes que recebem a 
Bolsa de Iniciação à Gestão (BIG) (para saber mais sobre o BIG, vide apresentação 
posterior no Manual). Os Programas de assistência estudantil são comuns em todos os 
campi, porém podem existir programas que atendam especificidades locais.   
 
Sabemos que entrar na universidade é um momento de mudanças intensas na vida de 
estudantes. Depois de uma trajetória de estudos extenuante, novas questões se 
colocam: como estudar, onde morar, com quem contar, onde ir, o que fazer com tudo 
o que aprendi e que nem sempre funciona nesse novo lugar? 
 
Essas, entre outras questões, podem nos levar a caminhos diferentes; por um lado, 
podemos ficar mais frágeis e todo esse processo se tornar mais difícil. Ou podemos nos 
tornar mais potentes e todas essas questões podem nos impulsionar na nossa vida 
acadêmica. 
 
Em ambas as situações, é importante saber que temos na universidade uma equipe de 
profissionais abertos a acolhê-los(as) e ajudá-los(as) a encaminhar as questões que 
emergem nesse momento, assim como nos demais momentos do ciclo de formação. 
  
Procure o NAE, converse com seus profissionais. Lá você poderá ter mais alguém com 
quem contar para continuar seu processo de desenvolvimento pessoal e acadêmico. 

 

 

 

 



 

   

Visite o NAE do seu    campus! 
 

 
 

Veja os endereços, profissionais e contatos ao 
final deste Manual 

 

Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) 

O SSCD é um serviço criado para receber estudantes de todos os 

campi que necessitem de atendimento médico especializado e que 

não seja coberto pelos serviços de saúde do município no qual se 

encontra o campus do(a) estudante. São atendimentos em diversas 

especialidades: odontologia, ginecologia, ortopedia, psiquiatria, 

nefrologia, cirurgia vascular, urologia, otorrinolaringologia e 

endocrinologia. Conta também com apoio de serviço de 

enfermagem. 

 

 

Os horários, endereço e coordenação do SSCD estão ao final deste Manual. 

 

 

 



 

 

Restaurantes Universitários 
 

Em todos os campi da Unifesp existem restaurantes universitários. Neles, a 

comunidade acadêmica pode realizar suas refeições balanceadas 

(almoço e jantar) com o preço subsidiado. Ou seja, o valor é fixo e 

bem abaixo do preço da refeição. O(a) estudante paga o preço fixo 

e a PRAE complementa. Consulte o cardápio semanal na internet, os 

canais de comunicação com os Restaurantes Universitários e os fiscais 

e membros das comissões de alimentação na página do NAE do seu 

Campus e da PRAE. Conheça e participe das Comissões Paritárias de Alimentação em cada 

Campus para contribuir diretamente com a qualidade deste serviço. Preencha nossas 

pesquisas de satisfação quando divulgadas. Você é nosso(a) maior fiscal da qualidade dos 

Restaurantes. Contate nossas equipes sempre que necessário! 

Informações: https://www.unifesp.br/reitoria/prae/restaurante-
universitario/rus/enderecos-e-horarios  

 

 

Principais Programas e Projetos da PRAE 

Programa de Auxílio para o(a) Estudante ( PAPE) 
 

É um dos programas que compõem a Política de Permanência Estudantil da Unifesp. Tem 

como objetivo criar condições de acesso, aproveitamento e permanência no processo de 

formação acadêmica de estudantes que apresentem perfil de vulnerabilidade 

socioeconômica através da concessão de auxílios. 

A análise para concessão dos auxílios é realizada pela assistente social do NAE de cada 

campus, através de um estudo para identificar o perfil socioeconômico do(a) 

estudante que pode ser classificado como: 

 

 

PERFIL I

PERFIL II

PERFIL III

PERFIL IV

PERFIL V

•Extrema Vulnerabilidade

• Alta Vulnerabilidade

•Média Vulnerabilidade

•Baixa Vulnerabilidade

•Vulnerabilidade, conforme PNAES 
(não prioritário)

https://www.unifesp.br/reitoria/prae/restaurante-universitario/rus/enderecos-e-horarios
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/restaurante-universitario/rus/enderecos-e-horarios


 

   

 

Oficinas de Acolhimento nos NAEs 

Os NAEs realizarão oficinas e/ou rodas de conversa para conhecer estudantes 
atendidos(as) ou interessados(as) no edital PAPE. Fique atento à programação e 
participe. 

 

Bolsas de Iniciação à Gestão (BIG) 

O Programa de Bolsas de Iniciação à 

Gestão - Universal, atribui até 30 bolsas 

através da abertura de edital específico e 

tem como objetivo oferecer ao(à) 

estudante espaços e condições para a 

iniciação e desenvolvimento de atividades 

que promovam aprimoramento de suas 

futuras habilidades profissionais. Este 

programa tem uma natureza ao mesmo 

tempo acadêmica e profissionalizante, no 

que diz respeito ao processo de formação 

e vivência universitária em setores 

relacionados à gestão educacional, institucional e social. Nele, podem concorrer 

projetos de servidores da Universidade.  

 

O Programa BIG PRAE/NAEs atribui até 35 bolsas através da abertura de edital 

específico, e tem como objetivo potencializar as ações de permanência estudantil, 

trabalhando junto com estudantes bolsistas em atividades que promovam a criação, 

o acompanhamento e aprimoramento de políticas institucionais sobre esse assunto 

em cada campus da Unifesp. Nele, os(as) bolsistas trabalham em projetos 

desenvolvidos pelas equipes dos NAEs, SSCD e Coordenadorias da PRAE. 

Participe das Mostras BIG e das Rodas de Conversa no Congresso Acadêmico da 

Unifesp e sempre que combinado. 

 

Apoio Pedagógico - Atividades 
 
Papo Pedagógico – São oficinas realizadas nos campi, cujo objetivo é investigar, debater 
e propor possibilidades de resolução às dificuldades encontradas ao longo da vivência 
acadêmica. A realização, organização e as divulgações são feitas em conjunto com os 
NAEs. 
 
Oficinas de aprendizagem – são ações (oficinas, palestras) que visam auxiliar e 
melhorar a condução dos processos de aprendizagem por estudantes. Nesse sentido, 
oferece apoio aos cursos nos aspectos referentes ao emprego de estratégias que 



 

 

facilitem o ato de estudar e aprender. Também tem como proposta levantar as 
necessidades estudantis em relação às dificuldades de estudo e problematizá-las junto 
à comunidade acadêmica. 
 

Saúde 
 
As ações desenvolvidas na área da saúde dos NAEs contam com o acolhimento das 
demandas de estudantes e oferece suporte para encaminhá-las aos serviços de 
atenção do Sistema Único de Saúde e/ou da própria Unifesp de acordo com cada 
especificidade.  
 
Os NAEs também promovem diálogos e ações de educativas sobre temas que de 
alguma forma se relacionam com a saúde de estudantes, tais como: alimentação, 
sexualidade, diversidade de gênero, drogas, violências, hábitos de vida, atividade física, 
cultura, lazer etc.   
 
Fique atento(a) à sua saúde! A vida universitária pode mudar drasticamente seus 
hábitos de vida e em casos extremos favorecer processos de adoecimento. As equipes 
dos NAEs estão à disposição para lhe ajudar a construir estratégias de vida saudáveis.  
 
 

Inclusão e Acessibilidade 
 
A PRAE e os NAEs acolhem questões de 
acessibilidade e inclusão de estudantes da 
Unifesp com algum tipo de deficiência e/ou 
mobilidade reduzida, visando a equiparação de 
condições e consequentemente o 
favorecimento da permanência, efetiva 
participação e conclusão dos cursos. Teremos 
muito prazer em saber de suas demandas e 
necessidades educativas mais singulares, assim 

como acompanhar e ações de apoio, seja 

intermediando ações junto aos docentes nos 
cursos, seja emprestando ou comprando 
equipamentos ou tecnologia assistiva quando 
necessário. 
 
Fique atento(a) às Oficinas: "Papo Inclusivo", quando chamadas. Procure o NAE e/ou a 
PRAE sempre que precisar, para que possamos te ajudar com questões de 
acessibilidade, sejam elas permanentes ou temporárias. 
 
 

http://ações.de/


 

   

Curso – Comida de República 

Em 2017, a PRAE oferecerá o curso “Comida de 
República”, a ser realizado à distância, com o 
objetivo de construir conhecimentos, 
compartilhar vivências sobre alimentação e 
explorar as relações que os estudantes 
estabelecem no contexto da vida universitária, 
especialmente em moradias estudantis.  

Informações: https://prae.moodle.unifesp.br/ 

 

 

Morar Unifesp 

Morar Unifesp é uma ferramenta virtual de 

busca e oferta de vagas em moradias 

estudantis (repúblicas, pensões e outros 

tipos). Sua interface é única para todos os 

campi da Universidade. 

Selecionando o seu campus o Morar Unifesp indicará a localização de todas as 

repúblicas cadastradas nas proximidades. Além disso, você pode refinar a sua busca 

por gênero, tipo de moradia, faixa de valor que está disposto a pagar, além de outras 

características específicas. Assim, você terá acesso à localização das repúblicas e a 

forma de contato. 

Também é possível cadastrar novas repúblicas e ofertar vagas. Basta selecionar o item 

“Insira sua vaga” e preencher os campos com as informações solicitadas. Assim, sua 

república constará no banco de dados do Morar Unifesp e suas informações já estarão 

disponíveis para consulta. 

Acesse o Morar Unifesp no site:  http://morarunifesp.com.br 

 

 Editais/Concursos da PRAE 

A PRAE realiza vários editais e concursos, sempre que conseguimos recursos 
orçamentários. São eles: Edital Transporte para atividades extracurriculares; Edital 
de Apoio a Projetos Culturais Estudantil – Procultura; Concurso Unifesp em Contos e 
Concurso de Cartazes da Unifesp para a Recepção de novos(as) estudantes. 

Fique atento(a) a aba de editais do nosso site 
(http://www.unifesp.br/reitoria/prae/)  e ao Facebook para saber mais! 

 

https://prae.moodle.unifesp.br/
http://morarunifesp.com.br/
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/


 

 

  Canal de Denúncia - UNIFESP 
Conduta e Direitos Estudantis 

A PRAE é a instância da Unifesp designada à apreciação de denúncias e abertura de 
comissões educacionais e de conduta, a fim de apurar situações de violência e 
discriminação ocorridas dentro da universidade, e que envolvam estudantes, sem 
excluir ou contrapor-se a medidas judiciais cabíveis, realizadas pelas vítimas. Não 
exerce o papel de autoridade policial ou de sistema judiciário. * 

As apurações de denúncias no âmbito institucional estão embasadas pelo Código de 
Conduta Estudantil, que pode ser acessado pelo endereço: 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/codigo_conduta_estudantil.  

As denúncias devem ser realizadas através do Fluxograma e Formulário para registro 
de queixas, disponível no NAE do campus. 

O NAE é o local privilegiado para acolhimento do relato de situação de violência 
sofrida por estudante e para prestar os esclarecimentos e acompanhamentos mais 
condizentes com cada situação. Na perspectiva educacional e de promoção de 
direitos, está previsto intervenção por meio de mediação de conflitos, sempre que 
possível, ou então a abertura de comissão educacional e de conduta ou outros 
encaminhamentos e orientações cabíveis. 

O princípio do Código é educacional, mas a punição está prevista e pode ser aplicada, 
desde advertência verbal e/ou escrita, suspensão e nas situações mais graves, 
comprovadamente apuradas, o desligamento do(a) estudante. 

Situações de violência direcionadas a estudantes pelos servidores públicos da 
Universidade apresentam canais específicos de denúncia através da Comissão 
Processante Permanente (CPP), também designada pela Reitora para apurar casos 
de irregularidades. A ouvidoria também pode ser acionada. 

Estes profissionais possuem regramento especifico para aplicação de medidas 
administrativas e disciplinares. 

 

 Procurar delegacia de polícia comum, de defesa da mulher, de crimes raciais e delitos de 
intolerância, ou de pessoas com deficiência. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/codigo_conduta_estudantil
http://www.unifesp.br/textos-institucionaismenu/153-cpp-comissao-processante-permanente
http://www.unifesp.br/textos-institucionaismenu/153-cpp-comissao-processante-permanente
http://www.unifesp.br/reitoria/ouvidoria/


 

   

 

 

Documentos que você precisa conhecer 

Procure no nosso site: 
 

Regimento da PRAE: 
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/regimento-prae 

 
Regimento dos NAEs: 
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/institucional/documentos/regimento-
naes 
 

Regimento do SSCD 
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/documentos/regimento-sscd 

 

Orçamento da PRAE: 
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/orcamento 
 

Código de Conduta Estudantil: 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/codigo_conduta_estudantil.   
 

Conecte-se à PRAE: Conheça o nosso site e nossa página do Facebook.  

É através delas que informamos o que estamos fazendo, damos transparência ao 

nosso orçamento, tratamos de temas que interessam a estudantes.  

 

  

 

Site da PRAE: https://www.unifesp.br/reitoria/prae/ 
Página do Facebook: https://www.facebook.com/PRAE.UNIFESP 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/institucional/documentos/regimento-naes
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/institucional/documentos/regimento-naes
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/institucional/prae/orcamento
http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/codigo_conduta_


 

 

 

Endereços, Contatos, Equipes e Horários dos 
Núcleos de Apoio ao Estudante – NAEs 

 
 

NAE CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

Edifício Central – Rua Silva Jardim, 136 – Vila Mathias – térreo e 2º 
andar 

http://www.unifesp.br/campus/san7/servicos/aluno/nae-nucleo-

de-apoio-ao-estudante 

 
Equipe: Eliana A. S. Ganam (Assistente Social), Karla Helene M. de Lima (Enfermeira), 
Guilherme Z. Monteiro (Médico) e Yara de Paula (Pedagoga). 

Horário de funcionamento: (variável de acordo com cada profissional e do dia da 

semana - consulte antes de ir): Segunda à Sexta-feira das 08h às 17h00. 

Telefones: (13) 3878-3775, (13) 3878-3776, (13) 3878-3777, (13) 3878-3734  

E-mail: nae.bs@unifesp.br 

 
 

 
 

NAE CAMPUS DIADEMA 

Rua Antônio Doll de Moraes, 105 – Centro – 1º andar 

http://www.unifesp.br/campus/dia/index.php/servicos/nae 

 

 Coordenadora: Profª. Drª Silvana Zajac 
 
Equipe: Veronica Carolina da Silva Janini (Assistente Social), Adriana Rosa da 
Silva (Enfermeira), Cláudia Luiza de Oliveira (Médica) e Érika Correia Silva (Psicóloga), 
Josilene Maria Cândido (Auxiliar de Enfermagem). 

Horário de funcionamento:  segunda à sexta-feira, das 09h às 1 8 h30. 

Telefone: (11) 3319-4137 | E-mail: nae_diadema@hotmail.br 
  

mailto:nae.bs@unifesp.br
http://www.unifesp.br/campus/dia/index.php/servicos/nae
mailto:nae_diadema@hotmail.br


 

   

 

NAE CAMPUS   GUARULHOS 

Estrada Do Caminho Velho, 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos - 
SP 

http://www.unifesp.br/campus/gua/index.php/nae 
 

Coordenadora: Assistente Social Mariana Puridade Marques da Silva 

Equipe: Andréia Nascimento dos Santos e Mariana Puridade Marques da Silva 
(Assistentes Sociais), Lucíola D'Emery Siqueira (Enfermeira), Adriano Kasiorowski de 
Araújo (Psicólogo), Yale Kelle Albuquerque de Cerqueira (Pedagoga), Henrique 

Carriço da Silva (Médico), Jaber Alves de Souza e Cláudia Cruz (Auxiliares de 
Enfermagem). 

Horário de funcionamento: (variável de acordo com cada profissional e do dia da 
semana - consulte antes de ir): segunda à sexta-feira, das 8h às 20h.  

Telefone: (11) 5576-4848 (VOIP: 6131/6136) 

E-mail: nae.guarulhos@unifesp.br 

 

 

 
 

NAE CAMPUS   OSASCO 
Rua Angélica, 100, 1º andar – Sala A - 117 - Jardim das 
Flores 

http://www.unifesp.br/campus/osa2/index.php/servicos/nucle
o- de-apoio-ao-estudante-nae 

 
Coordenadora: Profª. Drª. Ismara Izepe de Souza 
Equipe: Emilia Tiemi Shinkawa (Assistente Social), Alessandra Ramada da 
Matta (Enfermeira), Taline de Lima e Costa (Psicóloga) e Carlos Eduardo Sampaio 
Burgos Dias (Pedagogo). 

Horário de funcionamento: (variável de acordo com cada profissional e do dia da 
semana - consulte antes de ir): Segunda à sexta-feira, das 8h30   às 20h30. 

Telefone: (11) 5576-4848 – ramais: 5530/5531/5532/5533 

E-mail: nae.osasco@unifesp.br 
  

http://www.unifesp.br/campus/gua/index.php/nae
mailto:nae.guarulhos@unifesp.br
http://www.unifesp.br/campus/osa2/index.php/servicos/nucleo-
http://www.unifesp.br/campus/osa2/index.php/servicos/nucleo-
mailto:nae.osasco@unifesp.br


 

 

 

 
NAE CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Avenida Cesare  Mansueto Giulio Lattes, 1201, Parque 

Tecnológico - Eugênio de Mello 

http://www.unifesp.br/campus/sjc/index.php/servicos/par

a-os- estudantes/nucleo-de-apoio-ao-estudantes-

nae.html 

 
Coordenadora: Profª. Drª Tatiana de Souza da Cunha Uchiyama 
Equipe: Ana Carolina G. S. Santos Moreira (Assistente Social), Priscila Marçal 

Fér (Psicóloga) e Alexandro da Silva (Psicólogo). 

Horário de funcionamento: (variável de acordo com cada profissional e do dia da 
semana - consulte antes de ir): Segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Atendimento 
noturno mediante agendamento. 

Telefones: (12) 3385-4135 - Ramais: 9510 e 9524 

E-mail: nae.sjc@unifesp.br 
 
 
 

NAE CAMPUS SÃO PAULO 

Rua Botucatu, 740 - 1°andar – Vila Clementino 

http://www.unifesp.br/campus/sao/index.php/apoio-ao-

aluno/ separador-apoio/nucleo-de-apoio-ao-

estudante 
 

Coordenadora: Profª. Drª. Sue Yazaki Sun 

Equipe: Viviane Aguilar (Assistente Social), Marcelo Carvalho da Conceição (Enfermeiro)  e 

Nair Kinue Morita Tanno (Médica). 

Horário de funcionamento: (variável de acordo com cada profissional e do dia da semana 
- consulte antes de ir): Segunda à sexta-feira, das 8h às 19h.  

Telefone: (11) 5576 4848 ramal 1170. 

E-mail:  nae.sp@unifesp.br 

  

http://www.unifesp.br/campus/sjc/index.php/servicos/para-os-
http://www.unifesp.br/campus/sjc/index.php/servicos/para-os-
mailto:nae.sjc@unifesp.br
http://www.unifesp.br/campus/sao/index.php/apoio-ao-aluno/
http://www.unifesp.br/campus/sao/index.php/apoio-ao-aluno/
mailto:nae.sp@unifesp.br


 

   

 

Nossos Contatos 
 
Endereço: Rua Sena Madureira, 1500, 1º andar. 
Vila Clementino, CEP  04021-001 São Paulo- SP. 
Telefone: (11) 3385-4102 

Site: http://www.unifesp.br/reitoria/prae/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/PRAE.UNIFESP 

Equipe: 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/index.php/servicos/contate-nos/contatos 
 
Coordenadores(as) da PRAE: 

 
Coordenadora de ações afirmativas e políticas de permanência: 

Profa. Dra. Maria Liduina de Oliveira e Silva (caap.prae@unifesp.br) 

Coordenador de apoio pedagógico e atividades complementares: 

Me. Fabrício Gobetti Leonardi (capac.prae@unifesp.br) 

 

Coordenador de Cultura, Atividade Física e Lazer 

Prof. Dr. Anderson da Silva Rosa (ccal.prae@unifesp.br) 

 
Coordenação de atenção à saúde do estudante: (case.prae@unifesp.br) 

 
Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD) 

 
Coordenadora: Dra. Ana Maria Paes Teixeira Alcântara 

Endereço: Rua Botucatu, 614-620 
Telefone: (11) 5576-4731 
Email: sscd@unifesp.br 

Horário de Funcionamento: De Segunda à sexta-feira das 7h às 16h 

Equipe: https://www.unifesp.br/reitoria/prae/sscd/sscd/equipe-sscd 
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2º Concurso de Cartazes da PRAE: 
 
 

Autor: Lucas Caetano Oliveira Góes 

 

Projeto gráfico do Manual: Departamento de Comunicação Institucional  

Imagens: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Fonte de dados: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis / Janeiro de 2017 



 

   

 
 

O trote com 

violência não é legal. 

Denuncie. 
(0xx11) 3385-4102 

trotenao@unifesp.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACESSE O MANUAL DE ESTUDANTE 

ATRAVÉS DOS CÓDIGOS AO LADO: 
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