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1.Introdução

4.Resultados Finais

É sabido que a comunicação eficiente e efetiva reflete
diretamente nos resultados do trabalho desenvolvido.
Entende-se, neste projeto, a comunicação como todo
processo de compartilhamento de informações.
A presente proposta integra um conjunto de ações
interdisciplinares organizadas pelos profissionais do Núcleo
de Apoio ao Estudante do Campus Guarulhos. De maneira
a se aproximar transversalmente dos diferentes setores e
projetos do NAE.

2.Objetivos
Este projeto tem como principal objetivo possibilitar maior e
melhor comunicação entre o NAE e a comunidade
acadêmica, em particular o corpo discente, facilitando o
acesso às informações acerca dos serviços e ações
promovidas.

3. Desenvolvimento
Ao longo do ano foram desenvolvidas diversas mídias,
digitais e físicas, como cartazes, folders, informativos, etc;
que foram utilizadas na divulgação das atividades e das
produções realizadas pelo NAE, e contribuições para a sua
própria identidade visual.
Essas mídias eram criadas visando a comunicação
com os discentes e setores acadêmicos para divulgar as
atividades e programas do Núcleo de Apoio ao Estudante,
como as Rodas de Conversas de Saúde Mental,
informações sobre os processos do PAPE (Programa de
Auxílio para Estudantes) e serviços do NAE, Restaurante
Universitário, dentre outros.
Além disso, houve também a participação na
organização e estruturação do Projeto Repúblicas
Estudantis da Unifesp, atuando na confecção de uma
identidade visual, assim como no planejamento da
pesquisa que foi realizada.
O Núcleo de Apoio ao Estudante atua na organização
do evento da “Semana da Calourada” para os ingressantes
da universidade, cuja divulgação também foi desenvolvida
neste projeto, assim como a elaboração do Manual do
Estudante, com informações relevantes para os novos
alunos sobre o funcionamento da universidade.
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