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I Fórum Repertorial do Estudo da Autonomia dos Espaços Estudantis. Foto: Lucas Andrade.

Autonomia: Me dá?
Realizado no dia 10 de junho de 2013, nas
dependências do campus São Paulo, o I Fórum Repertorial
do Estudo da Autonomia dos Espaços Estudantis – uma
iniciativa da Comissão de Estudo da Autonomia dos
Espaços Estudantis, instituída no CAE, com a participação
de estudantes, técnicos e docentes, foi um importante
momento de reﬂexões e debates sobre a questão da
autonomia e sua relação na produção do espaço estudantil.
O fórum foi estruturado de modo a contemplar diferentes
perspectivas e experiências de como o espaço estudantil
tem se instituído, em diversas realidades, no conjunto de
relações da vida acadêmica, pessoal e social. Dessa forma,
o primeiro momento do diálogo contemplou as experiências
dos estudantes envolvidos na organização do movimento
estudantil de outras universidades, trazendo elementos
concretos das múltiplas relações estabelecidas em cada
contexto universitário. No segundo momento, foi formada
uma mesa redonda que trouxe um conjunto de reﬂexões
que problematizaram a questão da autonomia em sua
relação histórica com os contextos públicos de organização
do movimento estudantil. Em síntese, foi possível observar
que a questão do espaço estudantil não tem sido pensada
como elemento constituinte da produção da formação
acadêmica, pessoal e social do estudante, e, nesse
sentido, sua institucionalização formal - em termos de
espaço físico – sofre pressões de diversas ordens
fragilizando a organização do movimento. A relação desses
espaços com a organização universitária tem sido pautada
por diversos modelos de regramento institucional –
compreendendo desde formatos que dialogam com o

movimento àqueles que tutelam, via dispositivos formais, a
apropriação deles. Dessa forma, a constituição de espaços
estudantis sofre com ﬂutuações que variam conforme o
entendimento político de cada gestão universitária, uma
vez que os espaços e sua gerência não são feitos através
de mecanismos institucionais que garantam a relação entre
sua autonomia e a heteronomia constitutiva do espaço
público. Os debates nos dois momentos do evento trouxe
um conjunto de temas emergentes que permeiam essa
discussão e precisarão ser aprofundados de modo a
enfrentar, no conjunto, essa precarização nas relações
entre estudantes, universidade e sociedade. Assim, a
autonomia – seus signiﬁcados e processos concretos – é
uma temática a ser trabalhada coletivamente. Outros temas
como o ﬁnanciamento do movimento estudantil e sua
relação público-privada fazem parte dessa discussão, bem
como o debate sobre a institucionalização do movimento na
relação com os parâmetros administrativos cujo
regramento público pressupõe – no interior da gestão
pública – uma formalização. No conjunto, houve uma
participação intensa que nos ajudou a qualiﬁcar o debate e
trouxe importantes referências que nortearão os trabalhos
da Comissão de Estudo da Autonomia dos Espaços
Estudantis na proposição de recomendações a serem
debatidas no Conselho de Assuntos Estudantis. Ao ﬁnal,
tivemos um momento de confraternização com um coffeebreak servido aos participantes durante o qual diversas
impressões foram trocadas, mantendo o espírito de
envolvimento no processo de construção plural e
d e m o c r á t i c a d a u n i v e r s i d a d e .

Ações realizadas

Editorial

Seminário Políticas de Permanência na
Universidade: Dilemas presentes e perspectivas
futuras

Foram quatro meses desde o início da nova
gestão da Reitoria. Foi e está sendo um período de
intenso aprendizado e de muito trabalho. Este terceiro
Informativo Prae Plural reflete um amadurecimento
nas ações desta Pró-reitoria além da consolidação do
trabalho coletivo de suas equipes, de preparação para
mudanças mais significativas, como as que estão
sendo preparadas para os Núcleos de Apoio aos
Estudantes (NAEs).
Este também foi um mês especial para a
promoção de eventos, tais como o I Fórum Repertorial
do Estudo da Autonomia dos Espaços Estudantis e do
Seminário Políticas de Permanência na
Universidade: Dilemas Presentes e Perspectivas
Futuras, ambos muito interessantes e cruciais para a
continuidade dos trabalhos.
O informativo Prae Plural segue disponível
digitalmente no site da Prae, além de impresso para
ser distribuído nas reuniões do Conselho
Universitário (Consu) e do Conselho de Assuntos
Estudantis (CAE) para que seus representantes
propaguem suas notícias para a toda comunidade.
A edição relata as atividades realizadas em junho
e apresenta membros da nossa equipe do NAE de
Osasco para que todos conheçam cada um e possam
procurá-los. A cada edição apresentaremos nossos
colaboradores e suas atividades.
Convidamos à leitura, ao diálogo e à ampliação
das parceiras com toda a comunidade!

Realizado no dia 20 de junho, o seminário contou
com a presença de representantes e Pró-reitores de
assuntos comunitários e estudantis de oito
universidades federais, com profissionais dos NAEs
e com professores da Unifesp cujas pesquisas são
voltadas à temática. Congregando pesquisadores,
técnicos e gestores, o evento apresentou diversas
experiências de programas de permanência,
fomentando um rico debate acerca do desafio diante
da diversidade de perfis estudantis decorrentes dos
processos de expansão universitária. Foi o primeiro
passo no sentido de criar uma rede de debate e
articulação entre as universidades para acompanhar
a ampliação do universo estudantil.

Seminário Políticas de Permanência na Universidade (20/06). Foto: Lucas Andrade.

Equipe PRAE

Núcleos de Apoio Ao Estudante (NAEs)
O 2º e o 3º Workshop de Integração dos Núcleos
de Apoio aos Estudantes da Unifesp:
compartilhando e refletindo sobre experiências
foram realizados no dia 05 e 26 de junho de 2013. As
atividades permanecem enfocando a reflexão
coletiva, o compartilhar de ideias, de dúvidas e
estratégias rumo às mudanças nas políticas de
atendimento dos NAEs nos campi da Unifesp. No 2º
Workshop tratamos especialmente de propostas
sobre a identidade da Prae, os rumos possíveis,
estratégias e próximos passos. No 3º Workshop
recebemos a Pró-Reitora de Extensão Florianita C.
Braga para trabalhar a temática da saúde coletiva,
compartilhar experiências e perspectivas sobre
atendimentos individuais e coletivos, dentro do fluxo
dos NAEs.
Teremos mais dois Workshops agendados cujos
temas são cultura e educação. Este processo tem
como objetivo definir o papel dos NAEs em função
das políticas da Prae construídas coletivamente.

Expediente
"Plural" é uma publicação mensal da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis da UNIFESP, de circulação
interna.
Tiragem: 150 exemplares
Endereço: Rua Sena Madureira, nº 1.500 - 1º andar
CEP: 04021-001 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3385-4102
Expediente: 08h00 às 17h00
E-mail: prae@unifesp.br
Site: prae.unifesp.br
Versão digital: prae.unifesp.br/informativo-plural

2

Ações realizadas
Parceria COREMU

Orçamento PRAE

A Prae iniciou conversas com a Comissão de
Residência Multiprofissional (COREMU) para uma
aproximação entre as ações desenvolvidas entre ambos.
Trabalhando com a lógica da criação de redes de atenção
à vivência universitária através de avaliações e propostas de cooperação, o objetivo dessa aproximação é
trabalhar demandas da vivência universitária potencializando os bons encontros entre todos: estudantes,
técnicos e docentes.

No mês de junho o orçamento da Prae foi destaque,
preparamos e enviamos um Plano de Trabalho ao MEC
para solicitar complementação do orçamento recebido e
que em agosto já terá consumido a verba prevista para o
ano de 2013. Assim, além do detalhamento do orçamento, diante dos dados dos novos contratos dos restaurantes universitários, da projeção da migração de em torno
de 200 estudantes para o Programa Bolsa Permanência
(PBP) e de outras projeções mais acuradas, o mesmo foi
aprovado no Conselho de Assuntos Estudantis (CAE). A
aprovação se deu com base em proposta de aumento do
auxílio moradia de R$373,00 para R$400,00 igual ao
auxílio do PBP para que haja isonomia entre o auxílio que
é mais comum na universidade e o novo. Este aumento
não será imediato, pois depende de alguns trâmites
internos e da liberação das verbas complementares
solicitadas.
O orçamento está publicado no nosso site:
http://prae.unifesp.br/orcamentoprae

Audiência Campus Zona Leste da Unifesp
Em 17/06 a Pró-Reitora e a Pró-Reitora Adjunta da
PRAE compareceram à segunda Audiência Pública
sobre a instalação da Unifesp na Zona Leste. O interesse
da Prae em acompanhar o processo político de implantação é de, além de contribuir, conhecer todos os atores
envolvidos e poder ter neste Campus, um processo
planejado de assistência aos discentes. A próxima
audiência será na Unifesp em data a ser definida.

Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) e novas
eleições previstas

Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD)

O novo CAE constituído em maio tem vários assentos
vacantes: dois assentos dos residentes, quatro vagas de
professores titulares e mais 17 vagas de docentes, que
estão sem suplentes. Por solicitação dos estudantes e
outros membros ao Conselho Superior da Universidade
(Consu), foi aprovada a realização de novas eleições
para ocupar estes e os demais assentos vagos nos
outros conselhos da Unifesp. Agradecemos por toda a
divulgação que possa ser dada a este fato e contamos
com colegas que possam somar e colaborar com as
políticas estudantis da Unifesp.

Em 21/06 foi realizada a primeira reunião das equipes
de Pró-Reitora, pró-reitora adjunta, coordenadores da
Prae e equipe do SSCD para estreitar as ações deste que
é o nosso serviço de atendimento especializado dos
estudantes e que possui especialistas nas áreas de:
ginecologia, cirurgia cardiovascular, dermatologia,
endocrinologia, urologia, psicologia, psiquiatria, nefrologia, odontólogo, ortopedista e otorrinolaringologista.
Nesta reunião foram apresentadas as principais ações e
demandas deste Serviço e assim uma agenda própria de
prioridades será criada.

Editais da PRAE

Relatório dos 100 dias e Audiências Públicas
Unifesp

Foram publicados os resultados do Proeventos,
Proesportes, Procultura e Promisaes. Para a Bolsa de
Iniciação a Gestão (BIG) tivemos 56 projetos inscritos
ainda a serem selecionados por nossos pareceristas.
Atenção o Edital do Prêmio de Inovação Tecnológica
(PITec) está aberto para inscrições até 12/07/13.
Maiores informações no site da Prae:
http://prae.unifesp.br/arquivos-documentos/category/70edital-pitec

Junto com as demais pró-reitorias, da reitoria e seu
gabinete, publicamos o Relatório dos 100 primeiros dias
de Gestão ( http://www.unifesp.br/images/100dias_
gestao2013_2016.pdf), apresentando as principais
realizações, de forma resumida. Além do relatório
condensado serão realizadas visitas a todos os Campi e
Hospital São Paulo- Hospital Universitário para poder, no
formato de audiência pública, organizada pela reitoria em
conjunto com o conselho de entidades da Unifesp,
dialogar diretamente com a comunidade (docentes,
técnicos, estudantes), apresentando as ações, tirando
dúvidas, ouvindo críticas e sugestões, de forma transparente, coletiva e construtiva, visando a constante comunicação e melhoria da nossa Universidade. A Prae está
ciente de que há demandas que precisam ser tratadas,
especialmente as encaminhadas pelas entidades, em
agosto de 2012, pelo conselho de entidades, e que se
referem especialmente à questão dos restaurantes
universitários, moradia e creche.
Em 25/06 ocorreu a primeira audiência sobre o HSP e
em 27/06, no Campus Diadema. Recomendamos a
participação de todos e as próximas estão marcadas na
agenda deste informativo.

Cinemateca e Unifesp
Em 13/06 tivemos a segunda reunião para tratar da
parceria da Unifesp com a Cinemateca. Participaram
Andrea Rabinovici, Pró-reitora de assuntos estudantis,
Javier Amadeo, assessor do gabinete da reitoria, Renata
Gonçalves e Ana Maria Pimenta Hoffmann, coordenadoras de Cultura da Proex e da Prae, Mauro Rovai,
Coordenador do Projeto Univercine e Yanet Aguilera V. F.
de Matos, Profa. da Unifesp Guarulhos pesquisadora na
área do cinema. Várias ideias foram compartilhadas e
começam a se formatar para o estabelecimento do
convênio. O grupo está aberto à participação de possíveis interessados nesta parceria em construção.
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Nossa Agenda

Notícias e Equipe

Reuniões do CAE 2013:



Despedida Dra. Amélia Hirai e Nova
Coordenadora SSCD: Dra. Ana Maria P. T.
Alcântara

- 29/07, 26/08, 30/09, 21/10, 25/11 e 16/12.
Audiências Públicas da Reitoria:



A PRAE agradece a Dra. Amélia Hirai, que
coordenou o SSCD desde antes de sua existência,
quando ainda era a Casa do Aluno. Desejamos a ela
muitas felicidades em sua, mais do que merecida,
aposentadoria. Desejamos boas vindas à Dra. Ana
Maria P. T. Alcântara, médica ginecologista que já
atuava no SSCD como nova coordenadora do
Serviço.

- Campus São Paulo - data a definir;
- Campus Baixada Santista - 18/07 (das 9h ás 12h);
- Campus Guarulhos - 08/08 (das 18h às 20h);
- Campus SJC - 13/08 (das 12h às 14h);
- Campus Osasco - 20/08 (das 18h às 20h).


Reinauguração do Restaurante Universitário:
O
ÇÃ - Campus Diadema - 22/07 (almoço das 11h às 14h

EN
AT

NAE Osasco
Coordenador: Prof. Dr. Pedro Caldas
Chadarevian

e jantar das 18h às 20h).

Transparência

Possui graduação (1998) e mestrado em
Economia pela USP (2001) e doutorado em
Economia no IHEAL, Universidade de Paris 3 –
Sorbonne Nouvelle (2006). É pesquisador do
Cedec, do Grupo de Pesquisa CNPq "Trabalho,
Sindicalismo e Sociedade", e membro do
conselho editorial da revista Crítica Marxista.
Publicou em 2011 o livro 'Économie Politique du
Racisme au Brésil. De l'Abolition de l'Esclavage
à l'Adoption des Politiques d'Action Affirmative'.
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/8597066149069923
Contato: pedro.chadarevian@gmail.com

Auxílio Permanência

JUNHO/2013

Assistente Social: Emilia Tiemi Shinkawa
Graduação em Serviço Social pela Faculdade
Paulista de Serviço Social (1986). Membro da
Comissão para Estudo e Avaliação do Programa
Auxílio Permanência da PRAE. Tem experiência
na área de Serviço Social, com ênfase em
educação.
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5162733045995539
Contato: emilia.tiemi@unifesp.br

Auxílio

Quantidade

Valor To tal

Auxílio Alimentação

1032

R$ 219.816,00

Auxílio Creche

54

R$

6.480,00

Auxílio Moradia

737

R$ 274.901,00

Auxílio Transporte

459

R$

Total de Auxílios

2282

R$ 574.637,00

73.440,00

Atendimento SSCD

Atendimento

Março

Abril

Maio

Junho

Médico

621

643

676

734

Odontológico

45

0

0

0

Total

666

643

676

734

Médico: Hernani Pinto de Lemos Junior
OBS.: Devido à mudança de endereço, o SSCD não está realizando
atendimento odontológico. Providências para instalação de
equipamentos estão sendo tomadas.

Graduação em Medicina pela Universidade
Severino Sombra (1975) e mestrado e
doutorado em Medicina Interna e Terapêutica
pela Unifesp. Pós-graduação lato sensu em
Farmacologia pela Universidade Católica de
Santos. Trabalha como pesquisador no Centro
Cochrane do Brasil da UNIFESP, na área de
Medicina Baseada em Evidências através de
Revisões Sistemáticas.
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/1660567108692016
Contato: hernani.lemos@unifesp.br

Restaurante Universitário

JANEIRO A JUNHO/2013
Campus

Valores pagos

Baixada Santista

R$ 149.586,00

Diadema*

R$ 0,00

Psicóloga: Taline de Lima e Costa

Guarulhos

R$ 147.613,97

Psicóloga graduada pela Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul em 2008, Mestranda em
Estudos Culturais pela Escola de Artes, Ciências
e Humanidades da Universidade de São Paulo.
Atualmente desenvolve pesquisa sobre a
trajetória de acesso do estudante ao ensino
superior.
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/9596422267401744
Contato: lima.costa@unifesp.br

Osasco**
São José dos Campos
São Paulo

informação
R$ 0,00
Sem

Total

R$ 562.583,93

R$ 121.915,20
R$ 143.468,76

*O campus Diadema não possui RU desde novembro/2011. A PRAE está
trabalhando para celebração de novo contrato de urgência.
**Dados não apurados até o fechamento desta edição.
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