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DESEJO, NECESSIDADE, VONTADE:
O novo código de conduta discente da Unifesp
O que torna possível a vida coletiva? Dotados de
humores, impulsos, vontades, o que nos faz viver em
grupo? Somos capazes de abrir mão de satisfações
individuais que trariam desprazer aos demais? São
perguntas que nos assaltam principalmente quando
nos deparamos com alguma atitude antissocial ou
considerada violenta. A explicitação e a
regulamentação de condutas consideradas
inadequadas para o convívio em qualquer esfera da
vida em sociedade demonstra a impossibilidade – ao
menos no mundo atual – de realização da autonomia
plena dos indivíduos tal como havíamos sonhado no
projeto iluminista. Viver abrindo mão de parte da
satisfação dos impulsos individuais na expectativa
de que o outro também esteja submetido a essa
mesma pena é uma espécie de prêmio de
consolação para o mal estar imposto.
Esse cenário não é diferente quando se trata de
explicitar as regras de convívio na universidade:
servidores técnicos e docentes assim como
estudantes estão submetidos a manuais, códigos,
regimentos e estatutos que, dentre outras funções,

servem de autoridades externas a vigiar os impulsos
de cada um de nós. E o que acontece quando
transgredimos essas regras na universidade?
O novo código de conduta dos estudantes
propõe que o papel educativo seja central na vida
universitária e, dessa forma, busca retirar o caráter
punitivo historicamente presente quando da
construção de normas de conduta. A proposta da
adoção de medidas socioeducativas como
alternativa às tradicionais suspensões e
advertências previstas para aqueles que, em última
instância, transbordam com ações inadequadas os
desejos que estão presentes em todos nós, aponta
para os novos tempos dessa universidade em que a
construção do conhecimento se dá também por meio
do questionamento dos limites e das possibilidades
de convívio quando as vontades entram em conﬂito.
Mais e mais temos a necessidade de que a educação
seja para o esclarecimento, uma vez que mais e mais
a vida contemporânea nos torna deﬁcientes quanto à
capacidade de nos identiﬁcarmos uns com os outros.

Editorial

Notícias

Muita coisa está em transformação na Prae. Uma
mudança puxa a outra e aos poucos vamos caminhando,
coletivamente, em direção à uma forma mais transparente e
democrática de viver o cotidiano da universidade. Depois de
meses de encontros com as equipes que compõem os
Núcleos de Apoio aos Estudantes (NAEs) de todos os
campi, estamos redigindo seu regimento. Redigi-lo implica
em dialogar, construir e desconstruir, sair da “zona de
conforto”, olhar para os alunos, para o trabalho dos colegas,
para realidade de todos os campi, para aquilo que é local e o
que é global... Além disso torna necessário refletir e
compartilhar os conceitos de saúde, de cultura, de
interdisciplinaridade, de multiprofissionalidade, de
assistência e assistencialismo entre muitos outros. Isso em
um contexto de uma Universidade que não para de crescer
com muitas dificuldades em razão de sua rápida expansão e
com limites de recursos financeiros e de pessoas para que
tudo seja feito com qualidade. Assim, a equipe da PRAE
elaborou um primeiro rascunho de proposta de regimento
com base nas conversas, palestras e reuniões que vêm
ocorrendo com os NAEs desde março. Esse esboço foi
debatido em plenária entre profissionais dos NAEs e da
equipe da PRAE. Dessa rica atividade, um novo rascunho foi
formatado e agora passará pelas congregações de cada
campus, e está aberto a consulta pública na página
eletrônica da PRAE de forma a receber novas sugestões. O
documento incorporará assim as colaborações da
comunidade universitária a fim de ser encaminhado à
procuradoria jurídica e posteriormente ao Conselho de
Assuntos Estudantis (CAE) para deliberação e
homologação.
Após este importante passo, outras mudanças virão,
incluindo-se nelas o Regimento e o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da PRAE.
A PRAE também está estudando propostas de políticas
para alimentação (especialmente Restaurantes
Universitários), Acessibilidade e Inclusão de deficientes,
atendimento à saúde do estudante e apoio pedagógico.
Sem falar nos trabalhos das Comissões com relação à
moradia estudantil, código e fluxos disciplinares, uso de
espaços estudantis entre outros. Passo a passo, de forma
contínua e dialógica, vamos propondo e realizando junto à
nossa comunidade acadêmica.
Acompanhem, participem, sugiram, contribuam com
estas construções!
Equipe PRAE
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Coordenações da Prae vão aos campi
Dentro da lógica de coparticipação na construção
das políticas de atenção aos estudantes assumida pela
Prae, suas coordenadorias têm buscado ir aos campi
para conversar com os estudantes. Nos encontros,
chamados pelos NAEs locais, o objetivo é criar espaços
horizontais de diálogo nos quais estudantes e
coordenadores possam conversar sobre as realidades
vivenciadas em cada campus. Pensados como
momentos de interlocução privilegiados, os encontros
são estratégias de aproximação mútua que nos ajudam a
olhar nossas políticas do ponto de vista de seus impactos
concretos, trazendo elementos tanto de lacunas a serem
pensadas quanto de potencialidades a serem investidas.
Outra dimensão importante trazida por estes diálogos
locais é a possibilidade de uma interlocução sobre
propostas a serem desenvolvidas conjuntamente entre a
Prae e os estudantes. Até o momento, três campi já
receberam a visita dos coordenadores (São José dos
Campos, Osasco e Diadema). Desses encontros, um
projeto desenvolvido pela coordenação de saúde – a
formação de redes de cuidado entre estudantes – foi
enviado para todos os presentes nessas reuniões e tem
recebido importantes contribuições em seu processo de
construção. É importante ressaltar essa nova forma de
delinear as políticas que a Prae vem adotando através de
diversas formas de diálogos com todos os envolvidos
com os espaços estudantis.
Estudantes, técnicos, docentes e gestores têm
sido convidados para conversar sobre o estado atual das
políticas observando as demandas e as possibilidades
concretas de mudança que dispomos. Nesse sentido, o
delineamento mais formalizado – a construção dos
documentos – será resultante desse conjunto de escutas
que será debatido e aprimorado pelo Conselho de
Assuntos Estudantis (CAE). Convidamos a todos a
comporem esses momentos de diálogo. Fiquem atentos
às visitas dos coordenadores nos campi. Venham,
participem!
Novo Código de Conduta Estudantil da Unifesp
O Conselho Universitário da UNIFESP reunido
em sessão ordinária no dia 09 de outubro de 2013
aprovou o novo Código de Conduta Estudantil, o qual
está em vigor através da Resolução de número 92,
publicada no site da Unifesp
http://www.unifesp.br/reitoria/orgaos/conselhos/consu/r
esolu/resolucao92.pdf
http://www.unifesp.br/reitoria/orgaos/conselhos/consu/r
esolu/resolucao92_anexo1.pdf
Em substituição ao Código de Ética do Corpo Discente da
Unifesp, datado de 1998.
O código aprovado passou por quase dois anos
de construção, com consultas públicas, discussão no
Conselho de Assuntos Estudantis, contribuições diversas
de membros da comunidade Unifesp, dos procuradores
jurídicos da universidade e dos membros do Consu aos
quais agradecemos. Trata-se de um código que, além de
disciplinar possui características educacionais.
Há uma comissão na Prae que está finalizando
os fluxos que orientarão todos os processos e
procedimentos para aplicação do referido Código e, tão
logo eles sejam finalizados comunicaremos.

PRAEemFoco
pró-reitorias em conjunto. Mencionou-se como
possibilidades importantes de trabalho: a composição do
Apoio Pedagógico como uma ação a ser realizada pelos
NAEs, a criação de um programa de tutoria, o trabalho
com os docentes sobre permanência estudantil e temas
afins e a criação de cursinhos pré-vestibulares

II Fórum de Empreendedorismo da Unifesp
No dia 17 de outubro ocorreu com êxito o II Fórum de
Empreendedorismo da Unifesp, no campus São José dos
Campos, da Unifesp. O evento contou a presença de
palestrantes especializados no assunto, das mais
diversificadas áreas, e com alunos de todos os campi da
Unifesp.

Unifesp Mostra sua Arte
Fruto da parceria entre a Unifesp e o Banco do Brasil, a
Coordenadoria de Política Cultural (PROEX) e a
Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer (PRAE)
organizaram a primeira atividade "Unifesp mostra sua arte
no Centro Cultural Banco do Brasil" no dia 08 de outubro.
Foram apresentadas as mais variadas expressões
artísticas: danças, maracatu, leitura dramática, coral
cênico, mostra fotográfica, músicas, intervenção poética,
abordagens lúdico-pedagógicas. Foi importante
oportunidade de ver o quanto a cultura possibilita o diálogo
entre os diversos segmentos da comunidade universitária
e .entre os Campi. Já está sendo organizada a segunda
edição que tomará parte no dia 17 de dezembro. Estão
todos convidados!

O Fórum foi um sucesso para os ouvintes, organizadores,
palestrantes e especialmente para os alunos. O assunto
de maior destaque para os estudantes é o
empreendedorismo na Universidade. Em uma mesa
redonda em que só participaram estudantes,
representantes das Empresas Juniores da Unifesp, eles
foram bombardeados de perguntas pelos ouvintes, tendo
sido inspirador para muitos jovens.
Durante o Fórum outras mesas abordaram o tema da
inovação, do financiamento, da economia solidária e das
políticas públicas voltadas ao empreendedorismo,
especialmente na universidade.
O Fórum foi promovido em parceria com a Pró-reitoria de
Extensão (Proex), com os Programas de Pós-graduação
em Ciência da Computação, Biotecnologia e Engenharia e
Ciência de Materiais e com a Empresa Junior de São José
dos campos (ECTM. Jr).

Cine Guarulhos
Em parceria com a Coordenadoria de Cultura, Esporte e
Lazer (CCEL), o NAE Guarulhos organizou mostra da
produção recente em audiovisual da cidade, contando
com a curadoria do discente André Okuma. Na ocasião da
projeção, foram convidados os artistas e houve debate
sobre promoção cultural.
Reivindicações dos Pós-Graduandos
A Associação dos Pós-Graduandos (APG) nos procura
com uma série de reivindicações desde antes de nossa
posse, visto que são reivindicações antigas. Entre elas
destacamos: subsídio à alimentação nos restaurantes
universitários, intermediação junto à SPTrans para que
tenham direito à meia tarifa durante a semana, ensino de
idiomas entre outros. A Prae, embora reconheça a
legitimidade destas e outras demandas, tem seu
orçamento composto por um repasse oriundo do Plano
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) o qual é
exclusivo para graduação presencial. Por este motivo
nunca pode atender estas demandas. Em tratativas junto
à Reitoria e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
(ProPGPq) decidiu-se por destinar um recurso fixo para
subsidiar parcialmente as refeições, de acordo com
orçamento próprio da Universidade alocado na ProPGPq
e que será repassado para a Prae. Os estudos para
viabilizar o subsídio ficaram de ser feitos conjuntamente
entre a APG e a Prae e submetido ao CAE e em breve
esperamos poder atender esta demanda. A última reunião
do CAE aprovou que seja dado o subsídio, mas pediu que
os representantes da Pós revissem os critérios
apresentados para a concessão do auxílio, o valor e pediu
que passassem por decisões públicas, coletivas, antes de
retornar ao CAE. A questão da SPTrans se resume ao
envio de nova documentação, que a Reitora se dispôs a
assinar e enviar para a instituição. O Centro de Idiomas
ainda está sendo pensado por ser uma questão que
envolverá custos altos e toda uma estrutura ainda
inexistente na universidade.

Artur Guiselini Birello
Bolsista BIG na CAEXT e Vice-Presidente da EPEQ. Jr.

II Fórum Graduação
Tivemos espaço em uma mesa redonda, que contou com
a participação da Profa. Juliana Céspedes e do Prof.
Wilson Mesquita de Almeida, além da Pró-reitora, Profa.
Andrea Rabinovici. No espaço reservado à Prae, a Próreitora apresentou como funciona a política de
permanência da Unifesp, seus principais desafios,
chamando a atenção para o fato de que a permanência é
responsabilidade de todos, não somente da Pró-reitoria.
Há a necessidade de estudantes, técnicos e docentes se
inteirarem mais sobre o que vem a ser a política, para que
esta possa estar ancorada e apoiada em uma série de
ações além das propostas pela pró-reitoria, de forma
complementar e coerente. Após perguntas interessantes e
atividade de discussões em grupos menores, foram
trazidas pelos grupos algumas ideias, especialmente
sobre questões como Prae e Prograd podem trabalhar a
orientação educacional, capacitação, nivelamento entre
outros. Ficou claro a todos, que atividades
acadêmicas/pedagógicas podem ser realizadas por várias
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NovidadesnasequipesPRAE:
 Nosso Coordenador de Atividades Extracurriculares, Prof. Fabio Alexandre dos Santos se despediu do cargo. A
PRAE agradece sua importante participação nestes primeiros meses de construção da nova gestão. Responsável pela
condução e melhoria dos editais Prêmio de Inovação Tecnológica, Transporte para atividades extracurriculares e
Proeventos, pela Bolsa de Iniciação a Gestão (BIG), pela coordenação da Comissão de moradia estudantil (na qual
continuará), pela realização do II Fórum de Empreendedorismo, pela participação nas reuniões sobre cursinhos prévestibulares, transporte, autonomia dos espaços estudantis (incluindo eventos) entre muitos outros. Nosso muito
obrigada!!!
A Prae está conversando com alguns professores em busca de apoio e buscando algum docente ou técnico que possa
assumir esta Coordenação. Assim que tivermos um nome, indicaremos ao CAE.
 O NAE do Campus SP está no momento sem psicóloga. A Dra. Beatriz Helena Falcão Botelho pediu exoneração do
cargo. No momento seus atendimentos estão sendo redirecionados ao SSCD. Contamos com a compreensão até que
tenhamos condições de substituir esta profissional. Também somos gratos por tantos anos de trabalho na Unifesp.
 O NAE do Campus Guarulhos agora tem um médico, o Henrique Carriço da Silva.

Equipe

Agenda

NAE DIADEMA
http://www.unifesp.br/home_diadema/nae/nae.html

 Reuniões do CAE 2013: 25/11 e 16/12
 Seminário sobre drogas e universidade: 26/11 das
18h30 às 20h30. Anfiteatro Maria Thereza N. Azevedo
(“Anf. A”), Rua Botucatu, 740.

Coordenador:Prof. Dr. José Alves da Silva
É licenciado em Física, mestre em Ensino de
Ciências - Modalidade Física e doutor em Educação,
sempre pela USP.
Contato: josealves.unifesp@gmail.com
Lattes:http://lattes.cnpq.br/4588641761085779

Transparência-Outubro
Auxílio Permanência
Auxílio
Auxílio Alimentação
Auxílio Creche
Auxílio Moradia
Auxílio Transporte
Total de Auxílios
Total de Alunos
Total de Alunos PBP

Psicóloga: Érika Correia Silva
Possui Mestrado em Psicologia da Saúde pela
Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).
Graduada em Psicologia pela UMESP, também
Bacharel em Psicologia, com experiência na área
da Psicologia Social, Clínica e da Saúde.
Contato: eri_correia@hotmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7147776759313980
Assistente Social: Verônica Carolina da Silva Janini
Possui graduação em Serviço Social (2009) e é
Especialista em Gestão de Políticas Públicas
(2013) pela Faculdade Paulista de Serviço Social.
Contato: veronica.janini@unifesp.br

Quantidade
Valor Total
1059
R$ 225.567,00
52
R$ 6.240,00
590
R$ 220.070,00
489
R$ 78.240,00
2190
R$ 530.117,00
1225
170

BIG - Bolsa de Iniciação à Gestão
Quantidade
60

Valor total
R$ 24.000,00

Atendimentos SSCD
Atendimento
Médico
Odontológico
Total

Enfermeira: Adriana Rosa da Silva Rodrigues
Formada pela Universidade Nove de Julho
(2008). Especialista em Enfermagem do Trabalho
pelo Centro Universitário São Camilo (2011) e em
Dependência Química pela Unifesp (2013).
Contato: nae_diadema@hotmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6825966070017443

Quantidade
1142
54
1196

Auxílio Transporte para Consulta SSCD
Campus
Baixada Santista
Guarulhos
Total

Médica: Cláudia Luiza de Oliveira

Possui graduação em Medicina pela Faculdade de
Medicina de Jundiaí(1996). Tem experiência na área
de Medicina, com ênfase em Clínica Médica.
Contato: claudialuiza1404@gmail.com
Lattes::http://lattes.cnpq.br/5865867045924982

Quantidade
24
7
31

Valor Total
R$ 1.200,00
R$ 105,00
R$ 1.305,00

Restaurante Universitário
Dados dos Restaurantes não estavam disponíveis até o
fechamento dessa edição, serão publicados na próxima edição

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE O INFORMATIVO PLURAL
Nosso Informativo Prae Plural completou sete edições. Ao longo delas fomos mudando tentando criar identidade,
melhorar, selecionar os conteúdos entre outros. Agora pedimos sua sugestão. Montamos uma enquete e ficaremos
muito felizes com sua opinião e desde já agradecemos. http://migre.me/gBUmZ
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